
Portaria n'

À!t. 1" - Designar
CPE n" 815.098 -L22-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

Estado do Pará
Governo Municipal dê ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESÍGNAÇÃO DE FISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaLizar a execúÇão deste contrato.

e

Contrato n'. 2018C233
Ref. Procêsso n". PREGÀO N' 044/2018-PP

\/ objeto contratual: CoNTRÂTAÇÃO DE ÀGENCTÀMENTC

FÀF.q ATENDER ÀS DEIUANDAS DÀS SECRETARIÀS E

I4iINICIPIO DE lTAITUBA.

o (a) sr (a) IAI4AX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no trso de suas
atribuiÇões legais, considerando o disposto no alt. 6'1 da Lel 8.666, de

27 de junho de 7993, e a cefebraÇão de contrato entre a (o)FUNDO

MUNICIPAL DE SÀUDE, como CONTRATANTE e S DE CASTRO NETO-ME como

CONTRATADA.

RESOLVE:

o (a)
pa ra

DA SILVA
execuÇão

BATISTA ,
do obj eto

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

I - ze)-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
pr:oprio todas as ocorrêncj-as à sua execução, determinando o gue for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos peJ-a CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente'
p.ápo, a autoridade superior a aplicação das penaJ-j,dades legalmente
es Labelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as nÔtas fiscais

TRÀV SAGRAADO CORÂÇ _À s,itl

/§r,.,-
lõ



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

Àrt. 3' - Dê-se ciêncla

À!t. 4" - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Reqistre-se,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

disposiçÕes em contrário.

I TAI TUBA PA, 27 de Maio de 2018

T AMÀX PRÀDO CUSTODIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÂTO

entra em vigor na data de sua publicação '

TRÀV SÀGRÀÀDO CORAÇÃo DE JESUS,
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