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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

DE S I GT,{AçÃO DE EISCAI, DE CONTRÀTO

Contrato no. 20180325
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N' 083/2018-PP
Obj eto

Designa servidor para acomqanha r
fiscafizar a execução deste conttato.

pa ra
Fundo

Contratual: AquisiÇão de equipamentos e materiais permanentes
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, para atender a demanda do

Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA.
a

o(a) sr (a)IAI{AX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçôes .Iegais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de
2L de junho de 1,993, e a cefebração de Contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIpAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e SAMED IMPORTAÇÃO COMERCIO E

REPRESENTAÇÀO LTDA -EPP COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 10 - Designar
CPF n" 815.098 .122-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
pa ra

DA S]LVA
e xe cuÇã o

BATISTA ,
do obj eto

A!t. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pefo fief cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necéssário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisôes e as
provj-dências que ultrapassarem a sua competência, nos telmos da l-ei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiaj.s fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
própo, a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

TRAV SÀGRÂÀDO CORA ÇÃo DE JESUS, s/N
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refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Alt. 3" - Dê-se cj-ência ao servidor designado e pub.Iique-se.

A!t. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçào.

Art. 50 - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se,

PubIj-que-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 28 de Setembro de 2018

I AMAX CUS TOD I O
EUNDO MUNI

GESTOR (A)
DE SAUDE

DO RATO

Fl6__

TRAV SAGRÂÂDO CO RAÇÁO DE JESUS, S/N
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