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Estado do Pará
Governo Municipal de lta ituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAçÀO DE EISCAT DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

limpeza, higiene, ut ens i l- j-os
dos Eundos e Secretarias do

e

Contrato no. 2019A14'l
Rêf. Plocêsso n". PREGÃO N" 0LB/2019-pp
Objêto Contratual: Aquisição de produtos devdomésticos e outros para atender a demanda
Municipio de Ita ituba- PA.

O(a) Sr (a)IAMAX PRÂDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atrj-buições legais, considerando o drsposto no art, 67 da Lei 8.666, de
27 de junho de 7993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o) EUNDO
MUNIC]PAI DE SAUDE, como CONTRATANTE e A C DA SILVA COMERCIO E
VARIEDADES como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 10 - Designar
CPE no 815.098 .722-53,
contratado.

servidor (a ) SORAIA MENDES
acompanhar e fiscali zar a

o (a)
para

DÀ S ILVA
execução

BAl'ISTA ,
do obj eto

Art. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submete.r aos seus super.iores, em tempo hábiI, as decrsÕes e as
provj-dências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pefa CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de vaLidade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicaÇão das penalrdades legalmente
e st abef ecidas,'

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

D

Fls._

TRAV sAGRÂÀDo coRAÇÃo DE JESUS, s/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

re.Iativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Fi,nancelro para pagamento.

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

Àrt. 4o Esta Porlaria entra em vigor na data de sua publi-cação.

Àrt. 5Ô - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 09 de Abril, de 2019

IAMAX PRA TOD 1O
FUNDO MUNTCIPA], DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Fl§._

TRÀV SÀGRÀÀDO C DE JESUS. S/N
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