
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAÇÃO DE FISCÀI DE CONTR,ATO

Designa servidor Pata acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 2 018 010 4

Ref. Processo no. PREGÃO No 012l2018-PP
ç,, Objeto ContratuâL: Aquisição de materiais

as necessi-dades do Eundo Municipal de Saúde

Portaria n"

Art, 1o - Des ignar
CPF n" 815.098.!22-53,
contratado.

para laboratório Para atender
de Itaituba.

O(a)Sr(a)IAMAXPRADOCUSTODIO,SECRETARIOMUNICIPAL,nousodeSuaS
atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei B'666' de

2I de junho âe 1gg3, e a celebraÇão de contrato entre a(o) FUNDO

MUNIC]PAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE C SAMED IMPORTAÇÃO COMERC]O E

REPRESENTÇÀO LTDA _EPP COMO CONTRATÀDA.

o (a)
pa ra

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscal,izar a
DA S]LVA
execuÇão

BATISTA ,
do obj eto

Art. 2o - Deterrninar que o fiscaf ora designado deverá:

]_zelarpelofielcumplimentodocontrato,anotandoemregistro
próprio Lodas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos obsêrvados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - aval-lar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaisfornecidospelaCONTRATADA,emperiodicidadeadequadaao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade' eventuafmente'
prápo, a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegalmente
estabelecidas;

lII- atestar, formalmente, nos autos
refativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processosr as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

D

TRÀV SAGRAÀDO CO RAÇÃo DE JÉSUS, S/N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encami-nhamento ao Einanceiro para pagamento'

Art. 3" - Dê-se ciêncra ao servidor designado e publrque-se '

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

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

Registre-se,

PubLique-se,

Cumpra- se .

ITAITUBA PA, 26 de Fevereiro de 2018

STODIO
DE SAUDE

1

FUNDO MUN

GESTOR (A) DO ONTRATO

Fls

TRAV SAGRAÀDO CO RAÇÂO DE JESUS, S/N
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