
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGIIÀçàO DE EISCÀ! DE CONTRTATO

Designa servidor para acompanhar
fiscal-izar a execução deste contrato.

materiaf permanente para
Eundo Municipal de Saúde

Contrato no. 20180350
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 088/20f8-pp
Objeto Contratual: Aquisição de equipamento e
atender a demanda do Centro de ReabifitaÇão do
de ltaituba- PA.

O (A) SI (a) IAI,IAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67
2l de junho de 1,993, e a celebraÇão de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e L.M. P.CORREA-EPP

RESOIVE:

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

como CONTRÀTADA.

Àrt. 1o - Designar
CPF n" 815.098 .122-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fj-scafizar a

o (a)
para

DA S ILVA
execuÇão

BATISTA,
do obj eto

Art. 2o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrêncj-as à sua execução, determinando o que for
necessário à reqularização das fal-tas ou dos defeitos ôbservados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil-, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

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

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela CoNTRATADA, em periodicidade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, evêntual-mente,propor a autoridade superior a aplicação das penalidades f ega]-mente
estabelecidas;

FI§._

TB.AV SAGRÀÀDO CORÀ JESUS, S/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. {o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçáo.

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

Regi st re - se,

Publ ique - se,

Cumpra-se.

] TAI TUBA PA, 19 de Outubro de 2018

CUS TODIO
E SAUDEICI

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

IAMAX P

FUNDO MUN

TRÀv SAGRÀADo coBÀÇÃo DE JESUS, s,/N


		2018-11-13T12:38:16-0200
	IAMAX PRADO CUSTODIO:74293095268




