
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

DESICNAÇÃO DE EISCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acomPanhar
fiscaLizar a execüÇão deste contrato.

Contrato n". 20180248
Ref. Procêsso n". PREGÀO N' 048,/2018-PI

\,i Objêto Contratual: AquisiÇãc de màterial hicrar-:-.i:c, -leLr-co
construÇão para atender a demanda cio F,-,ndo unicip;rl c.- Sauie '

O (a) Sr (a) IAMÀX PRÀDO CUSTODfO, SECRETÀRIO
atribuiçÕes legais, considerando o disposto
21 de junho de T993, e a ce.LebraÇão de
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E

MÀTERIAIS ELETRICOS' LTDA-ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

MUNICIPAL, no uso de suas
no art. 67 da Lei 8.666, de

Contrato entre a (o)FUNDO
ELETRICÀ LUZ COMERCIAL DE

DÀ SILVA BATISTÀ ,
execuÇão do obj eto

A!t. 1' - Desj-gnar
CPE n' 815.098.722-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
para

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

I - zelar pelo fiel cumprimenLo do contrato, anotando em registro
proprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faftas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as
providências que ul,trapassarem a sua competência, nos termos da 1ei,'

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecj-dos pela CONTRÀTÀDA, em perj-odicidade adequada ao
obleto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a ap1lcação das penalidades leqalmente
estabelecldas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prêstados e/ou aos maleriais fornecidos, antes do

TRÀV SAGRÀADO COR-À.ÇÃO DE JESUS, S /N
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encaminhamento ao Einance.iro para pagamento '

Art. 3' - Dê-se ciência ao servi-clor designado e publique-se '

Art. 4" - Esta Portaria entra em viqor na dala de sua publLcaçâo'

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

Registre-se,

Publ-ique-se,

I uLrrl,! o r! .

ITAITUBA - PÀ, 04 de Junho de 2018

]ÀMAX DO CUSTODIO
FUNDO MUNI

GESTOR (A)
DE SAUDE

DO NTRATO

DO CORÀ.ÇÃC ]E JESUS, S/N
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