
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

DES IGNÀÇÀO DE rISCÀT DE CONTRÀTO

Designa servidor pdra acomPanhar
fiscafizar a execuÇã() deste contrato.

Contrato n". 20180iE0
Rêf. Proêes§o rt". PREGÃO N" 030/2c18-PP .' '

Contratual: Aquisição de materaâis. :écnic:s iescar:ar.'eis para-<)b j eto

e

atender as demandas do Fundo MunicípaI cle' Saúcie- "

atribuiçÕes legais,
21 de junho de
MUNIClPAL DE SAUDE,
como CONTRATADA.

o (a) Sr (a) IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
no art. 67 da Lei 8.666, deconsiderando o dispôsto

L993, e a celebraÇãÔ de Contrato entre a (o)FUNDO

como CONTRÂTANTE C E DE A CAVALCANTE E CIA LTDA - ME

RESOLVE:

A!t. 1" - Des ignar
CPF n' 815.098 .722-53,
cont ratado .

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscafizar a
o (a)
pa ra

DA S ILVA
e xe cuÇão

BATISTA ,
do obj eto

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

Í - zelar pel-o fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necãssário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avafiar, 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 val-idade, eventualmente,
p.ápo, a autoridade superior a apflc?Ção das penalidades legalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos .dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e/ou aosl ma^teriais fornecidos, antes do

C

o

TRAV SAGRAÀDO CORAÇ Ào DE JEs',rs, s/N
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encam.inhamento ao Einanceiro para pagamento.

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

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publrcaçào'

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

Dô^ i êl- rô-<êr\u9rru!v vv,

PubI ique- s e,

Cumpra-se.

ITAITUBÀ - PA, 17 de Abri} de 2018

IAMÂX O CUSTODI O

FUNDO MUNICIPAI DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

TRÀV SAGRAÀDO C oRAqÂo DE JESUS, S/N
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