
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES I GNÀÇÀO DE FISCÀI DE CONTBÀTO

Designd servidor pàra acomPanhat
fiscafizar a execuÇã.) deste contrato.

Cootrato n". 2 018 017 6
'lef . Procêsso rlo. PREGÃO N" 030/2C13-PP

Yui"to contratual: Aquisicão de materiais '.écnici:s :iosirar:1yeis paua
atender as demanCas cio fundo Murricipal de Saúde.

Portaria n"

Art. 1" - Designar
CPE no 815.098.122-53,
contratado.

servldor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e f iscal.i zar a

O (a) Sr (a) IAMAX PRÀDO CUSTODIo, SECRETARIO
atribuiçôes legaís, considerando o disposto
2l de junho de L993, e a celebraÇão d
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e
CONTRATADA.

RESOLVE:

MUNICIPAL, no uso de suas
no art . 6'l da Lei B . 666, de

e Contrato entre a (o)FUNDO
D.C. S VASCONCELOS EPP como

o (a)
pa ra

DA SILVA
execuÇão

BATISTA,
do obj eto

A!t. 2" - Determinar que o fiscal- ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprj-mento do contrato, anotando em registro
próprio todas á" ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularj-zaÇão das faltas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

I]-ava].iar,continuamente,aquall.dadedosserviçosprestadose/ou
materiaisfornecidospelaCoNTRATADA,emperiodi-cidadeadequadaao
objetodocontrato,eduranteoseuperiododevalidade'eventualmente'
própo, a autoridade superior a aplicaÇão das penalidades .Legalmente

estabelecidas;
dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes doIII- atestar, formalmente, nos autos

rel-ativas aos serviços prestados e'lou aos

lts*.-

TFÀV SAGRAADO CoRÀÇÁO DE JESUS, S /N



Estâdo do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data

Àrt. 50 - Revogam-se as

Reglstre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiÇÕes em contrário.

publique-se.

de sua pubficaÇão.

PA, 17 de Abril de 2018

FUNDO MUNIC
GESTOR (A)

ITAITUBA

CU STOD I O

DE SAUDE
DO CONTRATO

I

;

flâ_

TRAV SAGR-4ÀIC CORAÇÃO DE JESU S, S /N


		2018-05-14T10:09:52-0300
	IAMAX PRADO CUSTODIO:74293095268




