
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal dê ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IG:ÀIÀÇÂO DE EISCÀT DE CONTRÀTO

Designa servidor Pata acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 20180353
Rêf. Procêsso tlo. TOMADA DE PREÇOS N' 006/2018-TP
objeto contratual: ContrataÇão de empresa especializada em engenhar.ia
civil para construÇão da Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Água

Branca para atend.er a demanda do Eundo Municipal de Saúde'

O(a) ST (A)IA}4AX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67

2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTI1ATANTE e CM & EF COMERCIO

ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

A!t. 10 - Designar o(a) servidor (a) JoÃo GONÇALVES DE

, CPE n" 008.212.814-39, para acompanhar e fiscalizar
objeto contratado.

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

E SERV]CO LTDA _

OLIVEIRA NETO
a execução do

À!t. 20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zefar 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, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a quafidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades l-egafmente
estabelecidas;

III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas fiscai-s

(

Fls._

TRAV SAGRAADo coRÀÇÃo DE JEsUs, s,/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

relativas aos serviÇos prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Àrt. 4o - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçôes em contrário.

I TA] TUBA PA, 24 de Outubro de 2018

CUSTODIOI
FUNDO MUNI

GESTOR (A)
DE SAUDE

DO TRATO

Fls._

TRÀV SÀGRÀÀDO coRAÇÃo DE ,IESUS, S/N
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