
Portaria n"

Art, 1" - Designar
CPF no 815.098.t22-53,
cont ratado .

Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

RESOLVE:

servidor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

DESIGNÀçÃO DE ErSCÀI, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar efiscafizar a execuçáo deste contrato.
Contrato n". 2 018 013 7
Ref. processo n". pREGÃo N" 013/2018_pp
Objeto Contratual: Aquisiçâo de produtos de

\-domesticos e outros para atender a cjemanda
Município de ltaituba

o ía) sr (a) rAMAx PRAD. cusroDro, sECRETART' MUNrcrpAL, no usoatrrbulÇôes legais, considerando o rsposto no art. 67 da Lei2l de i unho de 1993 , e a celebraião de Contrato entreMI,]NICIPAL DE SAUDE, Como CONTRATANTE e C'MERCIAL SHIDERLEY LTDACCNTRATADA.

o (a)
pa ra

DA S ILVA
execuÇão

BATISTA ,
do obj eto

Àrt.2" - Det-or:mlnar que o frscal ora clesiqnado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprirnenro do contrato, anotando em registroproorio todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que fornecessário à requrarlzaÇão das fartas ou dos defeitos cbservacros, ersubmeter aos seus superrores, ern tempo hábil, as declsÕes e asprovicênclas que urtrapassarem a sua competência. nos termos cta rei,.
II - avaliar, continuamente/ a qualidademateriais iornecidos pela CONTRATÀDA, emobleto Cc contrato, e durante o seu periodopropor a autoridade superior: a aplicaçãoes abe--^ici-s;

dos serviços prestados e,/ ouperiodi-cidade adequada ao
de val j-clade. eventualmente,
das penalidades fesalmente

Irr- 'rr-êstar, formarmente/ nos .rui-os dos processos, as nor--a.s fiscais

o coRACÀ a



Estado do pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

rê.Lat iva s aos
encaminhamento

servaÇos prestados
ao Financelro pa ra

e,/ou aos materiais
oaclalnento,

f ornec.idos, antes do

PA, 12 de MârÇo de 2C13

Art. 3" - Dê-se ciência

Àrt. 4 " - fs La Por car ia

Art. 5' - Revogam-se as

Regrstr:e-se/

Publique-se,

Cunlpra-se.

ao servldor designado e publique_se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrárro.

I AMAX PRADO CUSTODI O
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

ii

,:a

TRAV sAGRÀÀDo Cõm
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