
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria no

Àrt. 1" - Des ignar
CPF n' 815.098 .722-53,
contratado.

DESTGNAçÃo DE FTSCAL DE CONTR',ATO

Desiqna servidor Para acamqanha r
fiscalizar a execuÇão deste cantrata'

Contrato n". 20180330
Rêf. Processo no. PREGÃO N' 084/2018-PP

-'ói:"to contratual: Aquisição de equipamentos e materiais
para atender as necÀssidades do Hospital Municipal de

conforme ProposLa Parlamentar n" 1'1291'166000/1104-05'

DA SILVA
e xecu çã o

pe rmanentes
Itaituba- PA,

BATISTA ,
do ôbl eto

o (a) Sr (a) IAI4AX PRADo CUSTODIO' SECRETARIO

utiiu,.riç0.= legais, considerando o disposto
ãi--ã"-'l""no âe 1993, e a cerebraÇãÔ de

úÚurcrpí1, DE SAUDE, como CoNTRATANTE e A

SCNV.S MANUTENÇÃO EIRELI COMO CONTRATADA'

MUNICIPAL, no uso de suas
no art. 67 da Lei 8'666, de

Contrato entre a (Ô) EUNDO

B S CONST. EABRIC. COM. E

o (a)
para

RESOI\/E:

s ervido r (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscafizar a

A!t. 2o - Determinar gue o fiscal ora desi-gnado deverá:

I - zelar pelo f iel- cumprimento do contrato' anotando em rêg.istro

próprio todas as ocorrênciaé à sua execução' determinando o que for
necessário à regularizaçáo das faftas ou dos defeitos observados' el

submeter aos seus supàriores, em tempo hábi1, as decisões e as

providências que ul-trapãssarem u "t''t to^pàtêncj-a' nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela COúTRÀTÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu perÍodo de validade' eventualmente'
propor a autoridad.- ""pãii"t 

a apiicação das penaridades l-egarmente

estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos' as notas fiscals

ÇÃo DÉ JESUS,IRAV SAGRÀÀDO CORA S/N
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serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos' antes do

ao Financeiro Para Pagamento '
relativas aos
enc ami nhame nt o

Art. 30

Alt. 4"

Art. 5"

Dê-se cíência

Esta Portaria

Revogam-se as

ao servidor designado e publ ique-se .

de sua Publicação.entra em vigor na datâ

disposiçÕes em contrárío '

Registre-se,

PubJ- ique-se,

Cumpra-se.

I AMAX
EUNDO MUNIC

GESTOR (A)

ITAITUBA

CUSTODIO
DE SAUDE

DO CO T PêTO

PA, 01 de Outubro de 2018

TRÀV SÀGRAÀDO CORÀÇÃo DE JESUS, S,/ N
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