
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGI{AÇÃO DE FISCAI DE CONTB'ATO

Desiqna servld'or Para acomganhar
físcafizar a execução deste contrato'

Coatrato n". 20180329
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N' 084/2018-PP

.- ôUJ"a"- *rrtratual: Aquisição de equipamentos e materiais
para atender as necàssidades do Hospital Municipal de

conforme Proposta Parl-amentar n" ll29\ ' 166000/1104-05 '

O(a) Sr(a)IA}4AX PRÀDO CUSTODIO' SECRETARIO MUNICIPAL'

atribuiÇÕes Iegais, Lonsideranao o disposto no art' 6?

;i--ã;-'t;;no âe 1e93, e a celehr-açã.o de contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE C L. C SA COMERCIO

CONTRATADA.

RESOI.,.VE:

Portaria no

Art. 1" - Designar
CPE n' 815'098 ,122-53,
contratado.

permanentes
Itaituba-PA,

no uso de sua s
da Lel 8.666, de
entre a (o) EUNDO

E SERVIÇOS como

o (a)
pa ra

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscal-izar a
DA SILVA
execuÇão

BATISTA ,
do obj eto

Art. 2" - Determi-nar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaã à sua execuÇão' determinando o que for

necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus superiores, em tempo hábil, 1= decisÕes e as

providências que ultrapãssatem u "uu 
c:o*pétência' nos termos da lei;

II - avaliâr, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e'lou

materiais fornecidos pela coNTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de vafidade' eventualmente'

;;á;;; a autoridade s,,perior a aplicação das penaJ-idades legal-mente

estabelecidas;

III- atestar, formafmente, nos autos dos processos' as nÔtas fiscais

Fls.-

TRÀV SAGRÀÀDO CORÀÇ DE JESUS, S/N



relativas aos
encaminhamento

Art. 30

À!t. 40

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Pubfique-se,

Cumpra-se.

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

IAMAX
FUNDO MUN ICI

GESTOR (A) DO CONTRATO

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua Publicação.

I TAI TUBA PAf Ol de Outubro de 2018

CUS TODIO
E SAUDE

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

Dê-se ciência ao servidor desÍgnado e

Esta Portaria entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário '

irÉ

TRÀV SAG RAADO CO RAÇÃO DB JESUS, S/N
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