
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

DESIGNAÇÃO DE EISCÀÍ, DE CONTRÀTO

Contrato n". 20180009
Rêf. Processo no. PREGÀO N" 092/20L'7-PP

L,Objeto Contratual: ContrataÇão de
ativiCades medicas, ambufatoriais, com
procedj-mentos cirúrgicos OftalmoIógicos
Fundo l.lunicipat de saúde de ltaituba.

Designa servidor para acomPanhar
fiscaLizar a execuÇão deste contrato.

uma empresa especializada
recursos para a realização
para atender a necessidade

em
Ce
do

O (a) Sr (a) IAMÀX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO
atribuiÇões legais, considerando o disposto
2l de junho de !993t e a celebração d
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRÀTANTE C L
CONTRATÀDA .

RESOLVE:

MUNICIPÀL, no uso
no art. 67 da Lei

e Contrato entre
B GUERRE]RO NETO _

de suas
8.666, de,
a (o) EUNDO

ME como

Àrt. 1" - Des ignar
CPF n' 815.098 .722-53,
contratado.

servidor (a) SORÀ14 MENDES

acompanhar e fiscaflzar a
DA SILVA BÀTISTA,
execução do obj eto

o (a)
para

Àrt. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necàssá.io à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

I1 - ava.l-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRÂTADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente'
p.ápo. a autoridade superior a aplicação das penalldades legalmente
estabelecidas;

TRÀV SAGRÀADO CORÂÇ Ào DE JESÚS. S/N
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relatj-vas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento ao Ej-nanceiro para pagamento.

fiscais
antes do

Àrt. 3" - Dê-se ciêncj-a ao servj,dor designado e publique-se.

Àrt. 4'* Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5" - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publ.ique-se,

Cumpra-se.

Prado
TUBA - PA, L2 de Janeiro de 2018
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oDl
PAL D

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

TRÂV SÀGRÀÀDO CO RÂÇÀo DE JESUS, S/N
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