
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

DESIGNÀÇÃO DE FISCAI, DE CONTRÀTO

Des)qna servidor para acompanhar
fiscaLizar a execuÇão deste contrato.

Contrato n". 20180246
Rêf. Procês§o n". PREGÀO i,l' 048/2018-PF
Objeto Contratual: Aquisicão 'je rLaterial hicrarr - i;c, .iet rii.c
construÇào para atender a demanda l1o EL.incio Municip;:i J:r liaude .

e

O(â) Sr (a) IÀMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições Iegais, considerando o disposlo no art' 6'l da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIPÀL DE SAUDE, como CONTRATANTE e J S FEI,IX COMERCIO - ME como
CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1" - Designar
CPE n' 815.098.L22-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscafizar a
o (a)
para

DÀ SILVA
execução

BATISTÀ,
do obj eto

Art. 2" designado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ulLrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
obleto do contrato, e durante o seu periodo de validade, evenLuafmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
es tabeLecidas;

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

Determinar que o fiscal ora

TRAV SAGRÀÀDo CORAÇÀO DE JESUS, S/N
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3' - Dê-se ciência ao servidor desrgnado e publique-se'

Àrt. 4'- Esta Portaria entra em vigor na data de sua puk'lj-cação'

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

Regis tre-se,
D',1^,I i ^:1ô-êêr uvr rYuç ev,

Cumpl:a-se.

ITAITUBA - PA, 04 de Junho de 2018

DO CUSTODIO
FUNDO MU PAL DE SAUDE

GESTOR (À) DO CONTRATC

TRÀV SÀGRÀÀDo CoRÀÇÂo DE JESUS, S/N
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