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Estado do Pará
Governo M unicípal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

DES rGNAçAO DE FTSCAL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanha r
fiscaTlzar a execuÇão deste contrata.
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Contrato n". 2 018 013 3
Ref. Processo no. PREGÀO N. 013/2018-pp

a_rbjeto Contratual: Aquisição de produtos de-dômêstjcos e outros para atender a demanda
Municipio de Itaituba

O (a) Sr (a) IAMAX PRADO CUSTODIO, SECFIETARIO t'tUNICIPAL, no uso de suas
atribuiÇÕes legais, considerando o ciisposto no art. 67 da Ler :.6oó, oe
2i de ju:-rho de 7993, e a celebraÇão de Côntrato entre à io)IUNIO
MU}'iiC]PAL DE SAUDE, Como CONTRAI,AN,IE e E DE A LII"lA COMERCIO E !]ÀF.IEDADÉ
- ME como CONTRATADA.

RESOLITE:

Art. 1" - Designar
CPI n" 31:. C98 .722-53,
contr:atado.

servidor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e ft-sca.l-izar a

o (a)
pa ra

Art. 2' Determinar que o fiscal ora desrgnado deverá:

I - zeiar pelo fiel cumprimento do contrato. anotando em registro
próprio toCas as ocorrências à sua execução, de:erminando o qL:e for
necessárlo à regularizaÇão das f a,t;,s ou Ccs cle.rei:cs oh)s; r -i:1 i/
submeter acs seus superiores, e:i tempo habil, es cieci.:Õ,- € ,i
providênc:.as que ultrapassarem a sua ccmpetência, nos termos da Iei;

tI - a,raliar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a apl:caÇão
estabelecilas;

III- atestar, formaLmente, nos aur;os dos

dos serviços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de valicjade, event ualnente,
das penalidades I eq alment e

processosr as no tas fiscars
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FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

rerativas aos serviços prestados e,/cu acs materiais fornecidos, anres cic
encaminhamento ao Financelro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se crência

Art. 4o - Esta PoLtaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Regrstre-se,

Pub-ii1:e-se,

Cumpra - se .

ao serrriCor designaclo e publique-se.

entl:a em vigôr na data de sua publicação.

dispos'i)cs em conr rá.i o.

a)a

IAIVIAX PRADO CUSTODIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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