
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Porta!i a n"

DESIGNAÇAO DE TISCAI. DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscaLjzar a execuÇãa deste contrato.

contrato n". 20180244
Rêf . Procêsso n". PREGÀO l,i" 048,/2018-Pt
Objeto Contratual: Aquisicãc de r,,aterial hicrar-,r j-.:c, e-.eL.:icc'
consLruÇão para atender a demanda do Er..tncio Munici:o;:l {1''i' SaLtCe.

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições }egais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de 7993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E A DE A PRADO COMERCIO E]RE],I-EPP
como CONTRATÀDA. l.

RESOLVE:

À!t. 1" - Designar
CPF n' 815.098 .122-53,
conLratado.

servi-dor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fj-scalizar a

o (a)
pa ra

DÀ SILVA
execuÇâo

BATISTA,
do obj eto

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

I - zelar pelo fiel cumpri-mento do contrato, anotando em regist.ro
próprj-o todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ul,trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, conlinuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
mater.iais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legafmente
estabel-ecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas físcais
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

TRAV sÀGRÀADo CoPÀÇÀ. DE ]ISUs, S,N
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encaminhamentô ao Einanceiro para pagamento '

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se '

Art. 4" - Esta Portaria entra em v.j-gor na data de sua publ:-cação '

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário'

Dô^i c]- Yê- aêr\'-Yrr u!! evr

Publique-se,

Cumpra- se .

ITAITUBA - PA, 04 de Junho de 2018

CUSTODIOI
FUNDO MUN SAUDE

GESTOR (À) DO CONTRÀTC

JESUS, S/N

F'"-- q\r§,ry
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