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Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE \a

DESIGNÀÇÀO DE

Contrato n". 20180209
Rêf . Procêsso n". PIiEGÀO ll'' Lr33/':Llr 8-PE

\zJbjeto Contratual: llquisii:à,-' iie rr.l:ít€ii cl

Municípia Àa Itait-r-lbã L' fLlrrc'f s l'1u n i; i.o.-l - ; .

RESOLVE:

FTSCAL DE CONTRAT C)

Des-z g,i--,â servidcr l: I i-, ai lLri:panlla t

liscaiizar á e.<eauc.: '-ie.saÉ .lcnt-r- íia'

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO/ SECRETARIO MUNICIPAL, no Liso

atribuÍçÕes legais, considerando o dispostc nÔ ari-' 6-: d: Ler
27 de junho de 1993, e a ceLebração de CÔntraL' entr(l
I'IUNICIPAL DE SÀUDE, comc CONTRÀTÀNTE e L DÀ C CC:i'RiIA
CONTRATADA.

de sua s
8.666, de
a (o)EUNDO
EPP como

BATISTA ,
do objetoArt, 1' - Des ignar

CPF n' 815.098 .122-53,
contratado.

servidOT (A) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
pa ra

Àrt. 2" Determinar que o fiscal ora designado de erá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anr tando em registro
próprio todas aS ocorrências à sua exeCuÇãc, ciet-er:lrinando o qui. Íar
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeir-,s oL's:r"'ados ' e'
submeter aos seus superiores, em tempo hábil-, as Cecr sies Ê rs
providências que ultrapassarem a sua competência, nos '!ermos la ler"

I1 - avaliar, continuamente, a qualidade dos servi:cs prestados e/ou
materiais fornecj-dos pela coNTRÀTADA, em periodrcicace .,iiequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de vajida:e, eventualmente'
prápo, a autoridade superior a aplicação das penalioades regalmente
estabelecidas,'

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviÇos prestados e,/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais f ornecJ.dos, anLes do

Portaria n"



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Art. 3'- Dê-se ciência ao servidor designado e l:ui Lique-';e'

Art.4"-EstaPortariaentraemvJ-gornadata.l.^s-rapr-rblicaçào.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrario'

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

l TAITUBA
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