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DESIGNÀçÃO DE }TS,CÀT DE CONTRÀTO

Contreto no. 20200309

Rêf. PTOCES§O 'TO. 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 019/2020-PE

Objeto Contlatual: Aquisição de

,r"lu atender a demanda das

üuni.ipuit (EducaÇão' Saúde '
MunicíPio de Itaituba

O(a) ST(A) ADRIANO DE , AGUIAR COUTINHO. SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE SAUDE, 
- 

tto- ""o 
de suas atribuiÇões legais'

considerando o aispo"io no art' 6? da Lei 8'666' de 21 de

junho de 1993, e a--áetenraçao de Contrato entrê a (o)

EUNDO MUNICIPAL DE JAÚON OP TiAITUEA' COMO CONTRATANTE A'

W. TU. IM.T OT OLIVEIRA EIRELI - ME

RESOTVE:

materiais de
Secretarias

Assistência

expedi ent e
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Social- ) e

A!t. 10 - Designar
SILVA BATISTA , CPE N"

fiscalizar a execuÇão do objeto contratado '

o (a) servidor (a) SORAIA MENDES

ais. osg .L22-53, Para acomPanhar
DA

e

fiscal ora des ignado

do contrato, e durante o

entualmente, prÕpor a

I - zelar pelo fiçt cumprimento^ do, contral-o' ii:::::'
em registro próprio itOut as ocorrências à sua execuÇao'

determinando o q'" t"ot*- "tces 
sár io à regularização das

faltas ou dos defeitãs observados' e' submeter aos seus

superi.ores, trn t"*po iZnii' u" decisÕes e as providências

que ul-trapassarem ''"'u-"o*pttência' 
nos termos da Iei;

Determinar que . o

ev

II avaliar, continuamente' a qualidade dos servrços
idos Pela CONTRATADA' em

s e/ou materiais fornecprestado
periodic idade adequada ab obj e]-o

do de vafidade '
suPerior a

estabelecidas;
ação das Penal idaplic ES

/

Desiqna servidor Para
acompanhar e f iscaf izar
a execuÇão deste
contrato -
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autos dos PrOCES SOS ,

atestar I formalmente' nos
rviços Prestados e/ou

relatlvas aos se
do encaminhame

aos
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!ln anceiro Para Pagamento '

Art. Dê-se cl

publique- se '

Art. 4"
pubticação '

Àrt. 5" - Revogam-se

Regj-stre-se'

Pub I ique - se '

CumPra-se '

Esta Porta'ria enlra em vigor na data de sua

ência ao servidor designado e

as disposiÇões em contrário '

ITAITUBA - PA' 28 de SETEMBRO de 2020

R IANO DE U lAR COUTlNHO

5E, TARIO MUN l Cl PAL DE SAÚDE

GESTOR (A) DO CONTBATO
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