
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIG:NÀçÀO DE FISCÀI DE CONTR,ÀTO

Designa setvidor Para acomPanhat
fiscafizar a execução deste contrato.

material permanente Para
Eundo Municipal de Saúde

e

Contrato n". 20180351
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N' 088/2018-PP

- obi"to contratual: Aquisj-ção de equipamento e
atender a demanda do Centro de Reabilitação do

de I ta ituba- PA.

O(a) Sr(a)IAI4AX PRADO CUSTODIo, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art' 67

21- de junho de 1993, e a cetebração de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, como CoNTRÀTANTE e E' CARDOSO

CONTRATÀDA.

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

& CIA LTDA como

Àrt. 10 - Designar
CPE no 815.098.122-53,
cont ratado .

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
para

DA S]LVA
e xe cuÇão

BATISTA ,
do obj eto

Àrt. 20 - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

Í - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas às ocorrências à sua execução, determinando o que for
necãssário à reguJ-arizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus supêrioresr em tempo hábi}, as decisôes e as
providências que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaLiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplica
estabefecidas;

ão das penalidades legalmente

III- atestar, formalmente, nos autos dos ocessos, as notas fiscais

Fb.

TRAV SAGRÀÀDO CO DE JESUS, S,/N
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refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se,

de sua publj-cação.Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data

À!t. 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as di.sposições em contrário.

I TAI TUBA PA, 19 de Outubro de 2018
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