
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAÇÃO DE FTSCA], DE CONTR;ATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e

Portaría n"

CoÍrtrato no. 20180057
Ref. Procesgo n". PREGÃO No 004/2018-sRp
objeto Contratual: AquisiÇão de gêneros afimenticios para atender

1-cmanda do Eundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIpAL, no uso de suas
atribuiÇÕes legai-s, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2l de junho de 1,993t e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e A.N. GARCIA DA SILVA- ME como
CONTRÃTADA .

RESOLVE:

a

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

\_, I - zelar peJ-o fj-eI cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-as à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à reguJ-arização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
providências que u.Itrâpassarem a sua competêncj-a, nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente, a qual-idade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de val-ldade, eventualmente,
propor a autoridade superior a apficaÇão das penalidades fegalmente
estabel-ecidas;

III- atêstar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos servj-ços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes d.o

Fls._

TRAV sÀGRÀADo CoRÀÇÃo DE JESUS, s,/N

àrt. 1Ô - Designar o(a) servidor (a) SORAIA MENDES DA SILVA BATISTA ,
CPE no 815.098.122-53, para acompanhar e f.iscalizar a execuÇão do objeto
contratado.



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

encamínhamento ao Einanceiro para pagamento'

Art. 3o - Dê-se cj-ência ao servidor designado e publique-se'

Àrt. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaÇão'

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

Dô^i Õr rô-êôr\LYrJu!! vv,

Publique- se,

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 30 de Janeiro de 2018

IAMAX PRÀDO CUSTODIO
EUNDO MUNICI PAI, DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

Fl8.

TRAV SAGRAÀDO CORÀÇÃO DE JESUS, S,/N
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