
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

DES I GNAÇÀO DE FISCÀÍ, DE CONTRÀTO

Designa servidor Pàra acomPanhat
fiscalizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 2 018 017 7

vÀef . Processo n". PREGÀO N' 030/2llq-PP
-Obi"to Contratual: Aguisiçào de mater:ais :écnic.-s .,e:cor'.aveis prrr

atender as demandas do Eundo Municipal cle Saúde'

Portaria n"

À!t. 1o - Designar
CPE n" 815.098.122-53,
contratado.

\, Àrt. 2"

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuições legais, considerando o disposto no art' 6l
2t de junho de 1993, e a cêIebração de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e E' CARDOSO

CONTRÀTADA.

RESOLVE:

nÕ uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o)FUNDO

& CIA LTDA como

o (a)
para

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e f i s cal- i- zar a
DA SILVA
execuÇào

BAT]STA ,
do obj eto

Determinar que o f.iscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anctando em registro
próprio todas as ocorrênciaÀ à sua êxecuÇão, determinando o que for
necLssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeltos observados, el

submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as

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

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaisfornecidospelaCoNTRATADA/emperiodicidadeadequadaao
objeto do contrato, e àurante o seu periodo de validade' eventualmente'
piápo. a autoridade superior a apficaÇão das penall-dades Iegalmente
estabelecidas;

dos processos, as notas fiscais
materiais f ornec j-dos, antes doIII- atestar, formalmente, nos autos

reLativas aos serviços prestados e./ou aos

C

TF.ry SAGRAÀDO CORAÇ Ào DE JESUS, S/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Alt. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Àrt. 4o - Esta Portaria entra em v.igor na data de sua publicaçào'

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

Dô^ i êr- rô-côr\LY!Js!v ve7

Publ íque-se,

Cumpra-se,

l TAI TUBA

IAMAX PRA USTODIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

PA, 11 de Abrif de 2018

n

TRÀv sAGRÀÀDo coRAÇÀo DE JESUS, s/N
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