
Contrato nô.
Ref. Plocesso no. pREGÃo Na ot4/2a2a-pp
Objeto Contrâtua1: AquisiÇão de pães para
demanda das Secretarias, Fundos de Saúde,
Social, EducaÇão e Municípro de Itaituba.

Portaria no

Àrt. 2o
deverá:

DES TGNÀçÂO DE FTSCÀI DE CONTRÀTO
o

Designa servidor para
acompanhar e fiscafizar
a execuÇão des te
contrato.

24200),48

suprar a
Assistência

DA

e

O(a) ST(a) ADRIANO DE AGUIAR CoUT]NHo, SECRETÁRIO DE
SAÚDE, no uso de suas atribuiÇÕes legais, considerando odisposto no art. 67 da Lel 8.666, de 21 de junho de 1993,e a celebração de Contrato entre a(o)EUNDO MUNICIpAL DE
SAUDE, como CONTRATANTE e BETIEL ARAUJO DE ALME]DA EIRELI
- ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

À!t. 1" - Designar o(a) servidor (a) SORAIA MENDES
SIIVA BATISTA , CpE n. 815.A99.I22-53, para acompanharfiscalizar a execuÇão do objeto contratâdo.

Determinar que o fiscal ora designado

f - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em regi.stro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização dasfaltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superi.ores, em tempo hábil,, as decisÕes e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviçosprestados e/ou materiais fornecidos peJ.a CONTRATADA, emperiodicidade adequada ao objeto do contrato. e durante oseu período de validade, eventual_mente/ propor aautoridade superior a aplicação das p..,"iLdrdu"
legalmente estabelecidas,.

fIf- atestar, formalmente, nos autos dos processos,
as notas fiscais rel-ativas aos serviços prestados e/ou
aos materiais fornecidos, antes do
Einanceiro para pagamento.

encamlnhamentô a

(!- )

çY-^--



Art.
publique-se.

Àrt. 4o
publicação.

Dê-se ciência ao servidor designado

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

'4

Àrt.5" Revogam-sê as disposiçÕes em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cump ra - se .

ITAITUBA - PA, 28 de Abril de 2020

IANO DE AGUIAR COUT INHO

NDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

t.
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