
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESf GTiIÀÇÀO DE FISCÀI, DE CONTRÀTO

Designa servidot Pata aconPanhar
fiscalizar a execuÇão deste contrato.

materia.l- permanente Para
Eundo Municipal de Saúde

e

Contrato n". 20180349
Ref. Processo Íto. PREGÃO N' 088/2018*PP

v objeto contratuel: Aquisição de equipamento e

atender a demanda do Centro de Reabifitação do
de Itaituba-PA.

O(a) ST (A)IAMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuiÇões legaj-s, considerando o dlsposto no art' 67

2L de junho de 1993, e a celebração de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E L. C SA COMERCIO

CONTRÂTADA.

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

Àrt, 10 - Designar
CPE no 815.098.122-53,
contratado.

RESO],VE:

servidor (a) SORÂIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
pa ra

DA SILVA
exe cução

BATISTA,
do obj eto

À!t. 20 Determinar que o fi-scaI ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que u]trapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avafiar, 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 val-idade, eventualmente,
própor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas;

III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas fisca.is

s, s/N

FIr.-

TRAV SAGRÀÀDO CO



relativas aos
encaminhamento

À!t. 30

.ârt. 4Ô

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
ao Financeiro para pagamento.

Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

À!t. 5o - Revogam-se as disposições em contrário'

Rêgistre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

I TAI TU BA PA, 19 de Outubro de 2018

IAMÀX P

FUNDO MUN
CU STODlO

DE SAUDEICIP
GESTOR (A) DO CONTRATO

Ft§__

TRÀV SAGRÀADO CORÀÇÃO DE JESUS, S/N
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