
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria no

Att. 10 - Designar
CPE no 815.098 .722-53,
contratado.

DES]GNAÇÃO DE EISCAI, DE CONTTUàTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato'

Contrato no. 20180332
Ref. Procêsso nô. PREGÃO No 084/2018-PP

.-. ôii"to contratual: Aquisição de equipamentos e materiais
para atender as nec;ssidades dÔ Hospital Municipal de

conforme Proposta Parlamentar n" ll29l'l'66000'/1104-05'

pe rmanent e s

Ita ituba-PA,

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

& CIA LTDA como

O(a) ST (A)IAMAX PRADO CUSTOD]O, SECRETAR]O MUNICIPAL,

ãtriroiç0." Iegais, àonsiderando o disposto no art' 67

;i--ã;--j;;l," âe 1993, e a celebra-ção de contrato
úÚNrcrpeí DE SAUDE, como CONTRATANTE e F' cARDoso

CONTRATADA.

o (a)
pa ra

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscaLizar a
DA S]LVA
e xe cuçã o

BATISTA ,
do obj eto

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

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em reglstro
próprio todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão' determinando o que for

necessário a tegurarlãiao au" faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos ".,-r= 
- 
"''tpàtiores, 

em tempo hábif ' 1" de-cisÕes e as

providências que ul-trapá""utt* t tuu <:o^pátênciat nos termos da Iei;

II - avatj-ar, continuanente' a qualidade
materiais fornecj-dos pela CONTRATADA' em

oúj.to do contrato, e àurantt o seu período

;;á;;; a autoridade superior a apricação
estabelecidas;

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao

àe validade, eventualmente '
das penalidades Iegalmente

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

D

TRÀV SAGRÀÀDo aoF.AÇÃ O DÉ JESUS, S/N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

relativas aos
encami nhament o

Art. 3"

À.rt. 4"

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

Dê-se clência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua Publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposiçÕes em contrário '

I TAI T UBA PA, 01 de Outubro de 2018

PRADO CUSTODIO

EUNDO MU

GESTOR (A) D

DE SAUDE
RATO

Fls._

il

TRAV SAGRÀÀDO coRAÇAO DE JESUS, S/N
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