
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNÀÇÃO DÉ EISCÀt DE CONTRATO

Designa servidor Para acomPanhat
fiscaLizar a execuÇão deste contrato.

Conlrato n". 20180245
Ref . Processo n". PREGÃO i.i " 048/2018*PF',

V Obj.to CoatratuaL: Àquisicão Oe r::tterial hi,jrar-: li:o, -:-et.-r--co

construcão para atender a clemanda clo E',,lndo llunicipai c.: llaude.

e

O (a) Sr (a) Í AMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIo
atrj-buições legais, considerando o disposto
2f de junho de L993, e a celebraÇão de
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATÂNTE C L
CONTRATADA .

RESOLVE:

MUNICIPAL, no uso de suas
no art . 6'l da Lei 8.666, de

Contrato entre a (o) EUNDO

DA C CORREIA - EPP como

Àrt. 1' - Designar
CPF n' 8r5.098 .122-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscal,izar a
o (a)
para

DA SILVA
execucão

BAT]STA ,
do obj eto

Art. 2"

lII_
relativas

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
prôprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necàssárío à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legaJ-mente
es tabe I ec i,das ;

atestar, formalmente, nos auto s

aos serviços prestados e/ou aos
dos processos, as notas fiscals
materiais fornecidos, antes do

TRAV sAGRÀÂDo CoRÀCÃC DE JESUS, s /N

Portaria n"
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encaminhamento ao Elnanceiro para pagarnento.

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

Àrt.4.-EstaPcrtariaentraemvigornadatadesuapublicaçào.

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

Regist re-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 04 de Junho de 2018

CUI AMÀX
FUNDO MUN]CI

GESTOR (A) DO CONTRATO

STODIO
DE SAUDE

TRÀV SAGRÂÂDO CORÀÇ Ão DE JESUS, S/N
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