
Eetado do Pará
Governo MuniciPal Ce ltaituba
-iuHoo 

MUNIcIPAL DE sAUoE

onsrolaçÃo DE ErscAr' DE coNrRjaro

Designa. setvídor Pata acomqanhar

|i".átiru, a execução deste contrato'

Portaria no

Art. 1".- Designar
CPE no 8l-5.098 '!22-53'
contratado.

aL imenticios
do MuniciPio

e

para suPrir as
de Itaituba-PA,

cortrato no ' 20200043
;:;:-;;;"""so tro' PREGÃo N' 083/201e-PP';;".; coatratuat: Aquisição 9" .sêlt-to"J"ã'"I"Ito.ã.-"-ã r'-tt'ao Municipal de Saúde

felo Periodo de l-2 (doze) meses'

o (a)
para

servidor (a)
a comPanha r

SORAIA MENDES

fiscalizar a
DA SILVA
e xe cuÇão

BATISTA ,
do obj eto

AuE.2o_Determinarqueofiscaloradesj-gnadodeverá:
"'/ 

Í - zelar peJ-o fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprlo todas u" ltãiãt"i"= à -"Y1 
t;";;à;; ãeterminando o que fôr

necessário a ,.g.rrr"."r"i rãjào 
-ou" tartas""lu-'dos defeitos -observados' 

e'

submeter aos "t""_ "'''pàtiores' "^ -lt*po 
hábil' as-'-decisões e a§

providência" qt'" l'it'upà""ut"* u "'" tJ'n'pãiência ' nos termos da rei'

rI - avaliar, continuamente' a qualidade dos serviços' prestados e/ou

materiais forneciàJs 
-p"1;'--c-oútnatÀ{,--"* peri'odicidade adequada ao

obieto do contrato, e durante o ttu .pàtioão 
áe validade' eventualmente'

propor a autoridaâe superior u upf itãêo das penalidades legalmente

estabelecidas;

TII- atestar, formalmente, nos autos d rocessos, as notas fiscais

TRÀV SAGRAÀDO CO O DE JESUS, s/N

o (a) S.r (-") 
'AloY^,1*?3""'ruiJ,o.',iotJ .".t1"J*1'"" "3l,fi.-rr ü,"1i"''1?gi-iiatribuiÇões legals '2tdejunhodet;,;;"-;--;-'-cererraç#"ãt'-cã''ttuto'-:l:tta(o)EUNDo

MUNTcTPAL DE sauoel"'co1o torii"o'aNiJ" t*"o -õ---óe srLVA coMERCro E

uÁninoaoss como CoNTRATADA'

RESOI.,VE:

g»*



Estado do Pará

':Ji'J§'ltlilt""x;13"=tx'iH'"

rerarivas ao: seJv:?::":::::'S::.'J:;J:;.]ateriais 
rornecidos' antes

encaminhamento ao ! l-narlçc'r!v H--- r

A!t. 3o - Dê-se ciêncía ao servídor designado e publique-se'

tortaria entra em vigor' na data de sua publicação'
A!t. 4" - Esta L

Àrt. 5o - Revogam-se as disposiÇões

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se '

EUNDO MUNIC
GESTOR (A)

do

em contrário '

ITAITUBA - PA' 13 de Fevereiro de 2020

lAMAX O CUSTODIO
DE SAUDE

DO CONTRATO

a-

TRAV
Ão DE JESUS, S/N
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