
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IG§ÀÇÃO DE EISCÀL DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇàa deste contrato.

Contrato n". 201EC249
. Ref - Procêsso n' . ! r:- -i.-, . I '

objeto Contratual: .:.; :....:', : : :- :

iri)íi:,rl-f 'J;ão :oata ar:.en jer a li--r,a;,i1- .rl Ir,lnL:i:, i{uniri:c':, i ,i , l1,rrll,.

Portaria no

À!t. 1" - Des j-gnar
CPF n" 815.098 .1,22-53,
contratado.

:-aa

o(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSToDIO. SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuições fegais, consj.derando o disposto no art' 67
2L de j unho de 1993, e a celebração de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE,. como CONTRÀTANTE e TERILENE SIMOES
CONTRÀTADA .

RESOLVE:

da Lei
entre

AGUIAR

DA S]LVA
execução

no uso de suas
8.666, de
a (o) FUNDO

BATISTA,
do obj eto

- ME como

o (a)
para

servidor (a )

a companh a r
SORÀIA MENDES

fiscafizar a

AcE. 2"

I]I-
re 1at iva s

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regular.izaÇâo das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

I1 - avaliar, 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 Iegalmente
estabelecidas;

atestar, formalmente, nos autos
aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

TRAV SAGRÀÀDO CORAÇ Ão DE JESUS, S/N



Estado do Pará
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

encaninhamento ao Einanceiro para pagamento,

Alt. 3" - Dê-se ciência ao servidor desiqnado e publique-se '

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publ j-cação '

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

F.egistre-se,

Publrque-se,

Cumpra-se.

I TAI TUBA PA, 04 de Junho de 2018

I AMAX C'J STODlO
DE SAUDEEUNDO MUN 1C I

GESTOR (À) DO CONTRATO

TRÀV CORAÇÀC tE JESUS, s/N
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