
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNÀçÀO DE EISCÀI DE CONTRATO

Designa servidor pata dconpanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato n'. 20180328
Ref. Proêêsso Ílo. PREGÃO N" 083,/2018-PP

v Objeto Contrêtua1 : AquisiÇáo de equipamentos e maleriais permanentes
para a Unj.dade de Pronto Atendimento - UPA, para atender a demanda do
Eundo Municipal- de Saúde do Munl-cipio de Itaituba-PA.

O(a) Sr(a)IAl.lAx PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21, de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRÀTANTE e CIRURGICA IBIPORA EIRELI como
CONTRATADA.

RESOLVE:

Portaria no

A!t. 1" - Designar
CPE n" 815.098 .122-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fiscal-izar a

o (a)
pa ra

DA S ILVA
e xe cuÇ ão

BAT]STA,
do obj eto

Art. 20 Determj-nar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que u.Itrapassarêm a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, contj-nuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pefa CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de valídade, eventual-mente,
propor a autoridade superior a apJ-icação das penalidades leqalmente
estabelecidas;

D

Ft§._

TRAV SAGRAADo CoRÀÇÀo DE JESUS, S,/N

III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas fiscais
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relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Art. 3o - Dê-se cíência

Art. {" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se,

entra em vigor na data de sua publj-cação.

disposiçôes em contrário.

ITAITUBA PA, 28 de Setembro de 2018

IAMAX O CUSTODI O

FUNDO MUNIC
GESTOR (A)

DE SAUDE
DO CONTRATO

D

Fts._

TRÀV SÀGRAA DO CORÀÇAO DE JESUS, S/N
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