
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAÇÃO DE FISCÀT DE CONTBÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato n". 20L90224
Ref. Processo n". PREGÃO N" 037/2019-PP

g-tjeto Contratual: Aquislção de cimento para
üunicipio de Italtuba e Eundos Municipais'

Portaria no

A!t. 1" - De s igna r
CPF no 815.098 .122-53,
contratado.

I
própri

submet
p rovi d

III-
re fat iva s

atender as demandas do

O (a) Sr (a)IA}'IAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIo
atribuições legais, considerando o disposto
2L de junho de 1993, e a celebração de
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e ADLOC

como CONTRATADA '

MUNICIPAL, no uso de suas
no art. 67 da Lei 8.666, de

Contra1:o entre a (o) FUNDO

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÀO EIRELI

o (a)
pa ra

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
DA SÍLVA
execução

BAT]STA ,
do obj eto

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

- zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
o todas ãs ocorrênciaã à sua execuÇão, determinando Õ quê for
ário à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'
er aos seus superiores, em tempo hábil-' as decisÕes e as

ências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da Iei''

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade' eventualmente'

;;áô; a autoridade superior a apiicação das penalídades legalmente

e stabe lec ida s ;

atestar, formalmente, nos a

aos serviços Prestados e/ou
o dos processos, as notas

ateriais fornecidos,
fiscais

antes do

D

TRAV SAGRAADO CORAÇ O DE JESUS, S tl

RESOLVE:



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro para pagamênto'

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

Alt.4"-EstaPÕrtariaentraemvígornadatadesuapublicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário'

Regi stre- se,

Publique-se,

Cumpra-se.

]TAITUBA

IAMAX PRA TODIO
DE SAU DE

GESTOR (A) DO CONTRATO

PA, 12 de Junho de 2019
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TRÀV SAGRAADO CO RÀÇÃO DE JESUS,

FUNDO MUNICIPAL
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