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DESTGNAÇ.ã,O DE FrSCÀrJ DE CONIRATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato,

Contrato no. 20180054
Ref. Procêsso Ílo. PREGÃO N" 004,/2019-SRp
Jjêto Contratuel: Aqulsição de gêneros alimentícios para atender
demanda do Eundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba

e

a

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIpAL, no uso de suas
atribuiÇÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o) EUNDO
MUNICIPÀL DE SAUDE, como CONTRATANTE e E DE A L]MA CoMERC]O E VAR]EDADE
- ME como CONTRATADA.

RESOIVE:

Art. 10 - Des ignar
CPE no 815. 098 .L22-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

o (a)
para

DA SILVA
exe cução

BATISTA ,
do obj eto

p róp
ne ce
subm
p rov

Àrt. 2" Determinar que o fiscal ora desj-gnado deverá:

T - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotand.o em registrorio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que forssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,eter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e asidências que u.l-trapassarem a sua competência, nos te.rmôs da lei;
rr - avaliar, continuamente, a quaridade dos serviços prestados e/oumateriais fornecidos pela CoNTRÀTADA, em periodiciâade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu periodo áe varidade, eventúaImente,propor a autoridade superior a apJ-icação das penalidades legafmenteestabefecidas;

IIf- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscaisrel-ativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

Fl!.

TRAV SAGRAÀDO CORA O DE JESUS, S,/N

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Fj-nancelro para pagamento.

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

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

Art, 50 - Revogam-se as d.j-sposiçÕes em contrário.
Pô^ i ê+ Éô-cô

Pubfique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 30 de Janeiro de 2018

I CUSTODIO
FUNDO DE SAUDE

GESTOR (A) NTRATO

Fls._

TRAV SAGRÀÀDo coRÀÇÃo DE JEsUs, S,/N
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