
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNÀÇAO DE FISCÂI DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconpanhar
fiscafizar a execuçâc deste contrato.

Contreto no. 2 018 018 9

Rêf. Procêsso no. PREGÃO N' 032/2018-PP
Vobjeto contratual: ContrataÇào de agência de publicicr.rde paia

de serviços de veiculação dos atcs oflciais das SecrÊi,à:iãs,
Saúde, Assistência Social, Educação e Municipic de Itã-tuba.

Portaria n"

Art. Xo - Designar
CPF no 815.098.722-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES
acômpanhar e fiscalizar a

DA SILVA
execução

BATISTA,
do obj eto

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribulÇÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993, e a cêlebração de Contratc entre a (o)FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE C W.DE.S MELQU]ADES PUBLICIDADE-ME
como CONTRATADA.

RESOT.VE :

o (a)
pa ra

Art.2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos. as notas fiscais

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇãô, determinando o que for
necessário à regularização das faftas ou Od- g defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo 'flá,bi1, ás decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competênCiâj nop termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualj-dade.dSé-'serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em pe.riodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o .seu período de vafidade, eventualmente,
p.ropor a auto.ridade superior a aplj-cação das penalidades l-egalmente
estabelecidas,'

rl

I]E JESUS, S/N
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos. antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência

A.rt. 4" - Esta Portaria

Àrt. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao sqrvidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

oispos i ÇÕes em contrárjo.

IAMAX
FUNDO MUNI

GESTOR (A)

ITA]TUBA

TODIO
E SAUDE

TO

PA, 23 de Abri] de 2018

DO

IE

TRÀV SAGRAADo coRÀÇÀo DE JESUS, s,i N
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