
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE

DESTSNAçÃo DE Erscâ! DE CONTRÀTO

Designa setvidor Para acomPanhat
fiscaLizar a execuÇão deste contrato'

e

Contrato n'. 20180334
n"g. p"o""tso Ílo. PREGÃO No 084/2018-PP

\.; Objeto ContratuaL: Aquisição de equipamentos e materiais

para atender as necéssidades do Hospital Municipal de

conforme Proposta parl"m"nta' no M9L' 166000/11'04-05 '

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSToDIO' SECRETARIO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuições legais, to'l"iã"tunao o aisposto no art' 67 da Lei 8'666' de

2l de lunho de 1993;--;--; celebração de contrato entre a(o)EUNDO

MUNICIPALDESAUDE,--comoCONTBÀTANTEeSAMED]MPoRTAÇÃOCoMERCIOE
ãs;ÃEãENtaçÃo LrDA -EPP como coNTRATADA'

RESOLVE:

Portaria no

Art. 1o - Designar
CPE no 815. 0 98 .!22'53,
con!ratado.

DA S ]LVA
exe c uÇã o

permanentes
Ita ituba-PA,

BATISTA ,
do obj etoo (a)

pa ra
servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

Ar.-, 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas as ocorrências à sua execução' determrnando o que for

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

submeter aos "..r" 
- 
"rpãiior.", 

em tempo hábi1' 1= d-ecisões e as

providências que urtrapà"="t"^ u ""u 
to*pátêncla' nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente' a qualj-dade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela CONTRATADA' em periodicidade adequada ao

obieto do contrato, u ã'ra"tt o seu periodo áe validade' eventualmente'

prápor a autoridad"= ";;;l;; 
-' upiltuiao das penalidades lesarmente

estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processosl

D

Fis.-

TRAV SAG RAÂDO CO RAÇÃO DE JESUS, S/N

as notas f iscais



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

refativas aos serviços prestados e'lou aos materiais
ãnãaminta^ento ao Ej-nanceiro para pagamentÔ'

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

Àtt. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data

disposiçÕes em contrário 'Art. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua Publicação '

ITAITUBA PA, 01 de Outubro de 2018

RADO CUSTODIO
DE SAUDE

GESTOR (A) DO NTRATO

I
FUNDO MUN

F16.-

TRAV SAGRAÀDO C DE JESUS, s/N
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