
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n"

DESTGNAçÀO DE FISCAI DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste canttata.

Contreto no. 20180055
Ref. Processo n". PREGÃO N" 004/2018-SRp
-\jeto Contratual: Aquisição de gêneros alimenticios para atender
\Émanda do Fundo Munj-cipa} de Saúde do Munlcipio de Itaituba

e

a

O(a) Sr (a)IAIiAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIpAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 9.666, de
2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)FUNDO
MUNICIPAI DE SAUDE, como CONTRATANTE e COMERCIAL SHIDERLEY LTDA EPP como
CONTRÂTADA .

RESOLVE:

Art. 10 - Designar
CPE n" 815 . 0 98 .722-53 ,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

o (a)
pa ra

DA SILVA
exe cuÇã o

BATISTA ,
do obj eto

Art.20 Determinar que o fiscal ora designado deverá:

\-' I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registropróprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observad.os. e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisôes e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos têrmos da 1ei;

II - avafi-ar, continuamente. a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades fegalmente
estabelecidas;

ffI- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
rerativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

TRÂV sÀGRÀADo coRÀÇÃo DE JEsUs, s/N
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publíque-se,

Cumpra-se.

]TAITUBA PA, 30 de Janeiro de 2018

IÀMÀX PRADO CUSTODIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Fl6-
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