
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAçÀO DE FrSCÀt DE CONTRÀTO

Contrato n". 2 018 014 1
Ref. procêsso no. pREGÀo No 013/2018_pp
Objeto Contratual: Aquisição de produtos de
domésticos e outros para atender a demanda
Municipio de Itaituba

limpeza, hrgiene. ui.ensil i.os
dos f'undos e Sec:etat:ias do

Designd servidor para aconpanha rfiscafizar a execuÇão deste cantrato.

O(a) Sr(a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNTCIpAL.
at-riburÇÕes legais, considerando ô disposto no al:t. 6l2), de j unho de 7993 , e a celebraçãc de Conrr:alô
MUNICIPAL DE SAUDE, Como CONTR.TTI\NTE e S AGUIAR
COI.JTRATADA.

RESOLVE:

no uso de suas
da Lei ti.666, de
entre e (c ) FUf]DO
DA SILVA c.rnô

Àrt. 1" - Designar
C!)E no 815.C98.722-53,
cóntratado.

o (a)
para

servidor (a )

acompanhar
SORAIA MENDES
fiscali zar a

DA SILVA
execuÇão

BÀT]STA .
do obj etoe

Art. 2"

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em l:egistrcpróprio tcdas as ocorrências à sua execução. cleterminancio o que tornecessário à regurarizaÇão das faltâs ou dos defertos obser,.,ados, e,
s:bmetor aos seus s-perÍores, e:1 -rn-oo hàô, I , às dec. sr., - . os
providências que ultrapassarerl a suâ ccmpetência. nos termos Ca lei,.

II - avaliar, continuamente, a qualidade
materiars fornecidos pela CONTRATADA, em
objeto do contrato/ e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aclicaçào
escabelecrCas,'

dos serviços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de va11dade, eventualmente,
das penalidacles Ieqalmente

lIi- aaestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

TRAV SAGRAADT ^OPA('ÃO DE JESUS, S/N

r

Determinar que o fiscal ora designado deverá:



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

r:elativas aos serviços prestados e/ou aos materiais
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

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

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

Art. 5" - Revogam*se as disposiçÕes em contrário.

Reg.isLre-se,

Publique-se,

Cunpra-se.

fornecidos. antes do

PA, 12 de MarÇo de 2018I TA I T L]BÀ

IAMAX PRADO CUSTODIO
FUNDO MUNICIPAI DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

ii

JESUS, S/N

,íIEà.
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