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contrato a". 2Al9aI22
Rêf. Processo no' PREGÀO No

lêto Contratual: Aquis ição
Eundo MuniciPaI de Saúde

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAçÀo DE ErSCÀL DE CONTRATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaLizat a execução deste cantrato'

e

a\1 /2019-PP
de material de

do Municipio de
raio x para suPrj-r a demanda
ITAITUDA-Pr{.

O (a) Sr (a) IAMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIo

atribuiÇÕes legais, considerando o disposto
2L de junho de L993, e a cefebraÇâÔ d

MUNICIPAi DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E

CONTRATADA,

MUNICIPAL, no uso de suas
no art. 67 da Lei 8.666, de

e Contrato entre a (o) EUNDO

D.C.S VASCONCELOS EPP como

A!t. 10 - Designar
CPE no 815.098 .1,22-53,
contratado.

RESQLVE:

serv j-dor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
para

DA SILVA
execução

BATISTA ,
do obj eto

Àrt. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

\'/ 7 - zelar pelo fiel cumprj-mento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaã à sua execução' determinando o que for
necàssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supãriores, em tempo hábiI' as decisões e as

providências que ultrapassarem a sua competênci-a' nos termos da 1ei;

II - aval1ar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de va]idade' eventualmente'
piápot a autoridade superior a aplicação das penalidades Iegafmente
êstabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

TRAV SAGRÀADO CORAÇ Ão DE JESUS, s /N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro

A!t. 30 - Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portaria

À!t, 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

para Pagamento.

ao servj-dor designado e publique-se'

entra em vigor na data de sua publicaÇão '

disPosiçÕes em contrário '

]TAITUBA PA, 28 de Março de 2019

O CUSTODI OI
EUNDO MUNIC

GESTOR (A)
E SAUDE

DO CONTRATO

TRAV SAGRÀADO C ORAÇAO DE JESUS, S/N
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