
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAçÃO DE EISCÀT DE CONTR,ATO

Designa servidor Pata acomPanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

de cozinha, oxigênio
e produtos diversos

de Saúde, Assistência
prazo de 12 meses.

e

Coatrato n". 20180043
Rêf. Processo no. PREGÃO N' 002,/2018-SRP

r.zOb j eto Contratual: Aqui-sição de recarga de gás

mediclnal e sotda; botijas e cilindros completos,
para suprir a necessidade das Secretarias, Eundos
Social, EducaÇão e Munícipio de Itaituba, dul:ante o

O(a) Sr(a)IA}4AX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso
atribuiçÕes legais, considerando o disposto nÔ art' 67 da Lei
2L de junho de 7993, e a celebração de Contrato entre
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e A J ALVES COMERCIO DE

LTDA-ME como CONTRATADA.

DA SILVA
ex e cuÇã o

de suas
8.666, de
a (o ) EUNDO

OXIGENIO

BATISTA,
do obj etoà!t. 1" - Designar

CPE no 815.098.122-53,
contratado.

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
para

Àrt. 2" Determinar que o fj-scaI ora designado deverá:

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaã à sua execução, detelminando o que for
necãssário à regularizaÇâo das fal-tas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

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

objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventuafmente,
própo, a autorldade superior a aplicação das penalidades l-egalmente
estabefecidas;

FIE-

aBAV SAGRAADo coRAÇÃo DE JESUS, s/N



IIl- atestar, formafmente, nos autos dos processos' as notas

r"taii.r"s aos serviçãs prestados e/ou aos materiais fornecidos'
encamj-nhamento ao Iinanceiro para pagamento'

Art. 30 - Dê-se ciência

A!t. 40 - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Pubfique-se,

Cumpra-se '

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

IAMAX P

EUNDO MUN ICIP UDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

fisca.is
antes do

ao servidor designado e publi-que-se'

entra em vigor na data de sua publicação'

disposiçÕes em contrário '

l TA] TUBA PA, 29 de Janeiro de 2019

STODI O

Fls._

TRÀV SAGRAADO coRAÇÃo DE JEsus, s/N
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