
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

DESIGNÀÇ.ã,O DE FrSCÀT. DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

Contrato n". 20180322
Ref. Procêsso n". PREGÃO N. 083/2018-pp
lbjeto Contratual: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, para atender a demanda do
Eundo Municipal de Saúde do Municipio de ILaituba-PA.

O(a) Sr (a) IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes legais, considerando o dj-sposto no art. 67 da Lei 8.666, de
21 de j unho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO
MUNICIPÀL DE SAUDE, como CONTRÀTÀNTE e L.M. P.CORREA-EPP como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

e

À!t. 1" - Des.ignar
CPF n" 815.098 .722-53,
contratado,

servidor (a) SOF{AIA MENDES
acompanhar e fiscafizar a

o (a)
para

DA SILVÀ
exe cu Ção

BATISTÀ,
do obj eto

Art. 2" 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 reguJ-arizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providênclas que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

fI - avaliar, continuamente, a qualldade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de val,idade, eventual-mente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscals
rel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

TRÀV SAGRAÀDo CoRÀÇÃo DE JESLTS, S/N
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encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt, 3" - Dê-se ciêncía ao servidor designado e publique-se.

À!t. {" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5' - Revogam-se as disposiçÕes em contrárlo.

Registre-se,

Publigue-se,

Cumpra-se.

I TAI TUBA PA, 28 de Setembro de 2018

]AMAX P

FUNDO MUNIC
GESTOR (A)

CUSTODIO
L DE SAUDE

DO ONTRÀTO

Fb.-

TRÀV SÀGRÀÀDo CoRÀÇÃo DE JEsUs, s,/N
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