
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAÇÃO DE FISCÀÍ, DE CONTAÀTO

Designd servidor para acomPanhar
f jscalizar a execuçã--' deste contrata.

Contrato n". 2 018 017 0

Ref . processo no . PREGÃO Na li2g / 2..]7a-i,?
\z Objeto Contratual: Aqulsíção cie meter-ais

necessidades do Fundo Municipal Ce Saúd= cio

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL.
atribulÇões legais, conslderando o disposto no art. 6l
2L de junho de L993, e a celebração de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e L.M-P.CORREA-EPP

no uso de suas
da Le.i 8.666, de
entre a (o) FUNDO

como CONTRÂTADA.

À!t. 10 - Designar
CPE n" 8l-5.098 .122-53,
contratado.

RESOLVE:

servidor (ê) SORAIA MENDES

acompanhar e f i sca l- 1zar a
o (a)
para

DA SILVA
e xe cução

BATISTA ,
do obj eto

Àrt. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anctando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, deterninando o que fcr
necêssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superj,ores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos lermos da f ei,'

Ir - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

ob]eto dô contrato, e durante o seu periodo de vatidade, eventualmente,
própor a autoridade superior a aplicação das penatidades Iegalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento aô Einanceiro para pagamento.

fiscais
antes do

: ,:..

:J
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Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor desrgnado e puLiique-se.

A!t. 4" - Esta Portaria entra em vigor na clata de:ua publrcaçào.

Àrt. 50 - Revogam-se as disposiÇÔes em contrário.

Registre-se,

D,.l.r'l i arra- c a! u!f rYur r!,

Cumpra-se.
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