
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNÀçÃO DE FISCÀI DE CONER'ATO

Desiqna servidor Para aconPanhar
fiscafizar a execüÇão deste contrata'

e

Contrato n"' 20180331
*ãi. ".""""so 

no' PREGÃo N" 084/2018-PP
.- ôuJ"rc- Contratual i Aquisição de equipamentos e materlaas

para atender as necássidàdes do Hospital Municipal de

conforme Proposta putúrntt'tut n" 1 12 91 ' 1 6 6 0 0 0 / 110 4 - 0 5 '

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

atribuiÇÕes Iegais, 
""ln"iãtt"ao o disp-osto no art ' 67

;;'-ã;-'i;;no-â. rggl,- ' u 9:J:!'uç:" de contrato

MUNICIPAL DE SAUDE, 
"OíO 

CONT*ATANTE C L.M.P.CORREA-EPP

RESOI,VE:

Portaria no

Àrt. L" - Designar
CPE n" 815.098 .!22-53,
contratado.

III-
relat ivas

permanentes
Itaituba- PA,

no uso de s uas
cla Lei 8.666, de
entre a (o) EUNDO

como CONTRATADA '

o (a)
pa ra

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
DA SILVA
e xe cução

BAT]STA,
do obj eto

A:::-. 20 - Determinar que o flscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fieJ- cumprimento do contrato' anotando em registro

próprÍo todas as -ocorrênciaà 
à sua "*ttuiao' 

decermj nando o que for

necessário a 'ugu'ut1'";áo 
at" falcas ou dos defertos observados' e'

submeter aos =.,r" 
--"-oiãrioru=, 

em 
_ -t_empo 

hábir. as decisÕes e as

providências que urtrapà"""t"rn " "'''u 
to^fátência' nos termos da rei;

II - avaliar, continuamente' a qualidade dos servj-ços prestados e/ou

materiais fornecidos itit 
- 

CoilrnarÀoa'- à* periodicidade adequada aÕ

obieto do contrato, e àurante o seu período áe validade' eventualmente'

prápo, a autoridadt'=;;;l;; " 
upiit"?ãL das penalidades lesarmente

estabefecidas;

atestar, formalmente, nos .autos dos, processos' as notas

aos serviço" p'""tuâou e/ou aos materiai s fornecidos'
iascals

antes do

0

Fls.-

TRÀV SAG ao3AÇÂo DE JISÜS, S /N



5

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro para pagamentÔ'

Art, 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e pub]'rque-se'

Art. ,1" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua puolicaçâo'

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrário '

Registre- se,

Publique-se,

CumPra-se.

ITAITUBA PA, 01 de Outubro de 2018

RADO CUSTODIOI
EUNDO MU AL DE SAUDE

GESTOR (A) NTRATO

Fls.-

TRAV SAGRAÀDO CORÀÇÀO DE JESU s, s/N
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