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DES IqNAÇÃO DE FISCAI DE CONTR'ATO

Contrato n" ' 20200313
Rêf,. ProceS!,O NO' PREGÀO ELETRÔNICO N. 019/2020-PE

ôi:"ao contratual: AquisiÇãq. de materiais de expediente

para atender a dàanda idu" Secretarias e Eundos
-f,f 

rrr-ri 
":-pui " 

(EducaÇão, Saúde, Assistência Social ) e

MunicíPio de Itaituba

O (a) ST (A) ADRIANO DE AGUlAR COUTINHO, SECRETÁRIO

MUNICIPALDESAUDE,nouSodesuasatribuiçõeslegais,
considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de 21 de

junho de lg93t e a celebração de Contrato entre a(o)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE (ITAITUBA' COMO CONTRATANTE

ARÂÚJO & SILVA PAPELARH LTDA - ME.

Designa servidor Para
aconpanhdr e f i scafi zar
a execução deste
contrata,

DA

autos dos Processos,
rviços Prestados

RESOLVE:

Àrt. 10 - Designar o(a) servidor (a) SORAIA MENDES

SILVABATISTA'CPEn"815.og8.122-53,paraacompanhar
fiscalizar a execuÇão do objeto contratado'

e

Determinar que o fiscal- ora designadoÀ!t. 2o
deve rá :

I - ze|ar peto fiel cumprimento do contrato' anotando

em registro pràprio todas as ocorrências à sua execução'

determinando o que for necessário à regularização das

ialtas ou dos defeitos observados' e' submeter aos seus

superiores, em tempo hábil-, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência' nos termos da l-eí;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CoNTRÀTADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contrato' e durante o

"., 
período de vafidade, eventual-mente' propor a

autoridade superior a aplicaÇão das penalidades
legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos

as notas fiscais relativas aos se

aos materiais fornecldos, antes
Financeiro Para Pagame4to '

do encaminhame to
o

Portaria n"
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Dê-se ciência ao servidor designado

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

- Revogam- se as dispos iÇÕes em contrário '

e

Alt' 3o

publique-se '

Art. 4ô

publicação '

Art. 5ô

Registre-se,

Publique-se,

CumPra- se '

ITAITUBA - PA, 28 de SETEMBRO de 2020

IANO DE AGU lAR COUTÍNHO

S TARIO MUNIC IPAL DE SAÚDE

GESTOR(A) DO CONTRATO
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