
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria no

DESTGNAçÃO DE FTSCAT DE CONrRÀTO

Designa servidor para acompanhar e
fiscafizar a execução deste contrato.

Contrato no. 2 018 010 3
Ref. procesEo n". pREGÃo N. 012,/2018_pp

. ]bjeto contratual: Aquisição de materiais para faboratório para atenderv?r s necessidades do Eundo Municipal de Saúde de Itaituba.

o(a) sr (a)rAMAx PRADO cusroDro, sECRETARTo MUNrcrpAL, no uso de suasatribuiçôes legais, .considerando o disposto no art. 67 da Lei g.666, de2r de junho de 1993, ê a celebração de contrato ent.re a (o)EUNDO
MUNTcTPAL DE sAUDtr, como cONTRATANTE e BTONORTE coMERCro & sERVrÇos LTDAcomo CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1" - Designar
CPE n' 815.098.722-53,
cont ratado .

servidor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fiscafizar a

o (a)
pa ra

DA SILVA
e xe cuçã o

BATISTA ,
do obj eto

Art. 20 - Determinar que o flscal ora designado deverá:
\-/ I. - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registroproprio todas as ocorrências à sua execuÇão, dêterminando o qr" fornecessário à regularização das far-tas ou dos defeitos observados, etsubmeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e asprovidências que ultrapassarem u s..r. co*pétência, nos termos da lei;

II - avaliar, contin,âmente/ a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela coNTRATÀDA/ em perlodicidadq adequada aÕobjeto do contrato, e durante o seu período áe validade, eventualmente.propor a autoridade superior a apricação das penalidades legafmenteestabelecidas;

III- atestar, forma.Imente, nos autosrelatlvas aos serviços prestâdos e/ou aos
dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

D

TRAV SAGRÀÂDO CO RAÇÃo DE JESUS, S,/Ú
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encaminhamento aô Financeil:o para pagamento.

Art. 30 - Dê*se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5" - Revôgam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se,

Cumpra-se.

]TAITUBA PA, 26 de Eevereiro de 2018

IAMAX CUSTODIO
FUNDO MUNIC

GESTOR (A)
DE SAUDE

DO CONTRATO

CE

TBÀv sÀGRAi\Do coRAÇÃo DE ,lESUs, s/N

S
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