
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIG:NÀÇÃO DE FISCÀI DE CONÍR;ATO

DesTqna servidor para acaÍnpanhar

fiscaLizat a execução deste conLrato'

Contrato n". 20180333
iãi. ,""""tso no' PREGÃo N" 084/2018-PP

\- Objeto Coatratual: AquisiÇão de. equipamentos e materiâis

para atender "" 
.'t'"tÉ"siAàa"" 

do Hospital Municipal de

conforme Proposta pà't-f-u'*ntu' n" 11291' 166000/1104-05 '

Portaria no

Art. 1o - Designar
CPE n" 815.098 .122-53,
cont ratado .

permanentes
Itaituba-PA,

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o) EUNDO

EIRELI - EPP como

O(A) ST(A)IATiIAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNfCIPAL,

atribuiçÕes legais, 
-t"t""iã"i"nao o disp-osto no art' 67

;i';-'i;;no â. rseã,- t u ,celeb-ração de contrato

MUNICIPAL DE SAUDE, cámo COtlfneTANTE e D M C MESSIAS

CONTRATADA.

RESOI,VE:

o (a)
para

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
DA SILVA
execução

BATISTA,
do obj eto

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

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas as -ocãrrênciaà 
à sua "t";;;á;; 

determinando o que for

necessário a ttg"'ut"i'uãào 
'au" 

faltas 
'ã' 'a"" defeitos observados' el

submeter aos =.r, 
'-";;;;ioi"", em l_u*po 

hábil, as decisÕes e as

providências que urtrJià"uu'"^ t "uu 
<:o*fãJência' nos termos da lei;

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

materiais f ot'''tcioo" 
"*ptiu 

CONTRATÀDÀ' em perioaicidade adequada ao

obieto do contrato, e àurante o =eu pe.iJá àe variaade, eventuaLmente'

própor a autoridadt" ";;;l;; 
-' 

upiltJçãã au= penaridades lesarmente

estabelecidas;

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

D

Fl6--

-RAV SAG RAÀDO CORAÇÃO DE JESUS, S,/N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

relativas aos
encaminhament o

Àrt. 30

A!t. 40

serviços prestados e,/ou aos materiais
ao Einanceiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor des j"gnado e

Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua Publicação.

A!t. 5" - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposiÇÔes em contrário '

I TAI TU BA PA, 01 de Outubro de 2018

I CU STOD 1O

FUNDO MUN E SAUDE

GESTOR (A) DO ONTRATO

TRAV SAGRÀÀ DO .oRAÇÃO DE JESUS, S/N
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