
REPUBTICA FEDERATIVA DO BRASIL
ISTADO DG PARÁ

MUNICIPIO DE ITAITUBA

Portaria n"

DES ]GNÀçÀO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para
acompanhar e fiscal-izar a
execúÇão deste contrato.

Contrato n". 20IB0ZO4
Rêf. Plocêsso nO. CONCoRRÊNCIA PÚBLICA N. OO1l2018 _ CP
ObJCtO CONtTAtUAl: CONTRATÀÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO UN]DADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBSF FLUVIAL) ITINERANTE, EQU]PADA E MOBILIADA PARA O
MUNIC]P]O DE ITA]TUBA.

O(a) Sr (a)IAMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIpAL, no uso
de suas atribuições legais, considerando o dj-sposto no art.
67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 7993, e a celebração de
Contrato entre a (o)FUNDO MUNÍCIPAL DE SAUDE, como
CONTRÀTANTE e JR SERVIÇOS NAVAI s LTDA, como CONTRATADA.

RESOI.VE:

Art. 1" - Designar o(a) servidor (a) PAULO VINICIUS SILVA
BRILHANTE , CPF no 0l-4. 663 .8'12-10, para acompanhar e
fiscalizar a execuÇão do objeto contratado.

À!t. 2" Determ.inar que o fiscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fief cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execuçâo,
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
uftrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a quafidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o

seu periodo de validade, eventualmente, propôr a autoridade
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aplicaÇão das penalidades l-egalmentesuperior a
estabefeci-das;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados e,/ou aos
materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Einanceiro
para pagamento.

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

Àrt. áo - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publ icação .

Àtt. 5o - Revogam-se as dispos.ições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITUBA PA, 09 de MAIO de 2018

IAMÀX P TODIO
FUNDO MUNI

GESTOR (A) DO TO
SAUDE
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