
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAÇÃO DE EISCÀL DE CONTRJÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscaTizar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato n'. 20170558
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" A76/2A11-PP

r- Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO Dtr EMPRESA

FOSSAS SÉPTICAS PARA SUPRIR À NECESS]DÀDE DO

ESPECIAL]ZADA EM

EUNDO MUNICIPAL
LIMPEZA DE

DE SAÚDE.

O(a) Sr (a) IAMAX PRÂDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
27 de lunho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRÀTÀNTE e ARYÀNE DE A SILVA-ME como
CONTRATÀDA.

RESOLVE:

À!t. 1'- Designar
CPF n" 815.098 .122-53,
contratado.

servidor (a) SORÀIÀ MENDES

acompanhar e fiscalizar a
DA SILVA BATISTÀ ,
execuÇão do obj eto

o (a)
para

À!t. 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
i-recãssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submêter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as

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

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contraLo, e durante o seu periodo de valldade' eventualmente'
piáp". a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabe.Iecidas;

dos processos, as notas fiscals
materiais fornecidos, anLes doIII- atestar, formalmenLe, nos autos

refativas aos serviços prestados e'lou aos

Ft§ _

TRÂV SAGRAÀDO CO s/NDE JESU§,



Estado do Pará
Govêrno Municipal dê ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Pinanceiro para pagamento.

À!t. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àst. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Àrt. 5' - Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Registre-se,

Pub.I ique-se,

Cumpra-se.

I TAI TUBÀ PA, 16 de Outubro de 20L1

IÀMAX PRÀ
rUNDO MUNIC

o
I PAL SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

FE,-

íRÀv sÀcRÂÀDo coRÀÇ DE JESUS, S/N
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