
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNÀÇAO DE FISCÀL DE CONTRÀTO

Desíqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

Contrato n". 20L80129
Ref. processo n". PREGÃO No 013/2018_t,p
Objeto Contratual: Aquisição de pr:ciutos de

\-domésticos e outros para atender a demanda
Municípic Ce Itaituba

O (a) Sr (a) IAMAX pRADO CUSTODIO, SECTiETARIO I,jUNICrpAL, no usoatribuiÇôes legais, conslderando o clisposto no art. 67 da _el2l de junho de 7993, e a celebr.ação de ContraLo entre
MU\]ICIPÂL DE SAUDE, como CoNTRATANTE e JONALDo F. RCDRIGUL]S
Como CONTRATADÂ.

RESOLVE:

Art. Lo - De s i gnar
CPE n" 815.098.722-53,
cônt ratado.

o (a)
para

servidor (a )

acompanhar'
SORAIA MENDES
fiscalizar a

Art. 2 o Determinar que o frscal ora designado deverá:

iII- átestar, formalmente, nos autos dos processôsr as nôtas fiscais

r - zelar pelo fiel cumprimentc do contr:ato, anotanco em reqistrcproprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que fornecessário à regularizaÇàô das f alr.rs ou dos defeitos obser.,.,acos, e,submeter aôs seus superiores, en tempo hábil, as decisÕes Ê asprovidências que ultrapassarêm a sua competência, nos termos cia lei;
II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços orestados e,/ou

mat e::iais fornecidos pela CONTRATADA/ em periodicidade adequada aô
ob jet.o do contrato, e durante o seu períocto de validade, eventualmente,propor a ar..itoridade superior a aplrcação das penatidades legalmente
estabeleci-das,.
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relatlvas aos
encaminhamento

Estado do Pará
Governo Municípal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

serv.iços prestados e,/ou acs rnateriais
ao Financeiro para paq.rmentô,

Art. 30 - Dê-se ciência

Àrt.4o - EsLa portària

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registl:e-se,

Publique-se,

Cumpr:a-se,

ao serviCor: desiqnadc e publique-se.

entra em. vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrário.

fornecidos, antes do

] TAITUBA

IAMAX PRADO CUSTODIO
rUNDO MUNICI PAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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