
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria no

À!t. 10 - Designar
CPF n" 815.098 .722-53,
contratado.

DESIG:NAçÃO DE r'I SCàI DE CONTRÀTO

Designa servidor Pata acomPanha r
fiscal-izar a execução deste contrata'

e

Contlato n'' 20180335
Rêf. Procêsso tlo ' PREGÃO No 084/2018-PP

r- ôij"to coatratual: Aquisi-ção de equípamentos e. materiais
para atender as necássidades clo Hospital Municipal de

conforme Proposta Parlamentar n' i 12 91 ' 16 6 0 0 0 / 110 4 - 0 5 '

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

atribuiÇÔes legais, tonsiderando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

2t de junho de f góí,- à t celebraêão de contrato entre a(o)EUNDO

MUNICIPALDESAUDE,COMOCONTRATANTEEWTEDESCORETR]GERAÇÃOEIRELI
como CONTRÂTADA.

DA SILVA
e xe cução

permanentes
Itaituba- PA,

BATISTA ,
do obl etoo (a)

pa ra

RESOTVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

Att. 2" - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão' determinando o que for
necessário à reguJ-ar.ização das faltas ou dos defeltos observados' el

submeter aos seus supàriores, em tempo hábi1, as decisÕes e as

providêncj-as que ultrapã"surtrn u "uu "o*pãtência' 
nos termos da Iei;

II_avaliar,continuamente,aqualidadedosserviçosprestadose/ou
materiais fornec:-ooÀ pela coúfnerÀla, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventual-mente'

propor a autoridad"- ",ptti-ot 
a apiicação das penalidades legalmente

estabelecidas i

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

oRAÇÀO DE JESUS,

Fls.-

TRAV SAGRAÀDO C S/N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

serviços prêstados e/ou aos materiais
ao Financeiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e

relativas aos
encaminhame nt o

Àrt. 30

Àrt. llo - Esta Portaria

à!t. 5ô - Revogam-se âs

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

fornecidos, antes do

entra em vi-gor na data

publique-se.

de sua Publicação '

disposiçÕes em contrário '

I TAI TUBA PA, 01 de Outubro de 2018

lAMAX
EUNDO M

CUSTOD Ío
AUDEUNlC1P

GESTOR (A) DO CONTRATO

TRAV SAGRAADO CORÀÇÀO DE JESUS, S/N
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