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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAÇÀO DE EISCAI, DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
fisca.fizar a execüÇãa deste contrato.

e

Contrato n". 20I7C573
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 085/2017-PP

. ?bJCtO CONTTATUAI: CONTRATÀCÀO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARÀ SUPRIR À

Y{scsssrraDE DE TRÀTAMENTo MEDrco A eACTENTES poRTADoRES DE DoENÇAS NÃo
TRATÁVE]S NO MUNICÍP]O DE OR]GEI\í POR FAITA DE CONDIÇÔES TECNICAS
TRATAMENTO FORA DE DOMIC]LIO-TFD

O (a) Sr (a) I AMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIO
atribuiÇões legais, conslderando o disposto
2), de j unho de L993, e a celebração d
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E

ÀMBULÂNCIAS I-TDA EPP COMO CONTRÀTADA.

MUNICIPAL, no uso de suas
no art. 61 da Lei 8.666, de

e Contrato entre a (o)FUNDO
PR]MMA SERV]ÇOS PÓSTUMOS &

Art. 1" - Des.ignar
CPE n" 815.098.L22-53,
cont.ratado.

o (a)
p ara

servidor (a )

a companha r

RESOLVE:

e
SORAIÀ MENDES
fiscafizar a

DA SILVA
e xe cução

BATISTA,
do obj eto

Determinar que o fiscal ora desígnado deverá:Art. 2'

| - zelar peLo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
proprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faftas 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 l-ei;

II - avaliar, continuamente, a quaJ-idade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao
objeto oo contrato, e durante o seu perÍodo de validade, eventuafmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legal-mente
e stabe lecidas,'

TRÀV SÀGRÂÀDO CORÀÇÀO DE JESUS, s /N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e/ou aos materj-aj-s fornecidos,
encaminhamento ao Financeiro para pagarnento.

A!t. 3' - Dê-se ciênci-a

Art. 4" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Dôãl ô1- _.^- eô

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrário.

fiscals
anles do

I TAI TUBA PA, 13 de Novembro de 2017

USTODIOlAMAX
FUNDO MUNIC

GESTOR (A) DO

SAUDE
RATO

Fl3-
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