
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pottaria n"

Àrt. 10 - Designar
CPE n" 815.098.122-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

DESIGNÀÇAO DE EI SCÀI DE CONT&ÀTO

Designa servidot Pai.a acomPanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato'

ê

RESOLVE:

O(a) Sr(a)IA}4AX PRÂDO CUSTODIO, SECRETARIo MUNICIPAL' no uso

atribuiÇÕes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei
2l de junho ãe tgg3, e a celebração de Contrato entre
MUNICIPAi DE SAUDE, como CoNTRÀTANTE e D M C MESSIAS EIRELI -
CONTRÀTADA.

DA S ILVA
exe cução

de suas
8.666, de
a (o)PUNDO
EPP como

BATISTA,
do obj eto

o (a)
pa ra

À!t. 20 - Determinar que o fiscal- ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as

providêncj-as que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela coNTRATADA, em periodj.cidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de vafidade, eventualmente,
p.ópo, a autoridade superior a aplicação das penalidades fegalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos rocessos, as notas fi scai s

TRÀV SAGRÀÀDO CORÀ DÊ JESUS, S N

coatrato n". 20180346
Rêf. Procêsso no. PREGÃO N' 087/2018-PP

ç,.ObjetoContratual;Aquisiçãodeequipamentosemateriaispermanentes- pri" unidade Básica de saúde do Bairro Liberdade e do Bairro da Paz, no

Municipio de ltaituba-PA.
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re.l,ativas aos serviços prestados e,/ou aos materlais fornecídos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Àrt. {Ô - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publ- ique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

de sua publicação.entra em vigor na data

dj-sposiçôes em contrário.

T TAT TUBA PA, 18 de Outubro de 2018

CUSTODIOI
FUNDO MUNIC

GESTOR (A)
DE SAUDE

DO TRATO

TRÀV SÀGRÀÀDO CõRÀÇfo DE JESUS, s/N
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