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Contrato no,
Rêf. Procêsso ao. PREGÃO N" Al4/2A2A_pp
Objeto Conttatual: AquisiÇão de pães para
demanda das Secretarias, Eundos de Saúde,Social, EducaÇão e Municipio de ltaituba,

Designa servidor pdra
acompanhar e f iscaf izar
a execução des te
contrato,

2A2AA744

suprar a
Assistência

O(a) ST(a) ADRIANO DE AGU]AR COUTINHO, SECRETÁRIo DESAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando odisposto no art. 67 da Lei 9.666, ae át ae junho de 1993,e a ce.Lebração de Contrato entre a(o)FUNDO MUNICIpAL DE
SAUDE, como CONTRATANTE e PANIFICADoRA PIRACANA EIRELI
como CONTRATADA.

RESO],VE :

À!t. 1" - Designar o(a) servidor(a) SORAfA MENDES DASILVA BATISTA , CpE n. B15.Ogg.122_53, para acompanhar efiscalizar a execução do objeto contratado.

Determlnar que o fiscal ora designado
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I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,determinando o que for necessário à regufarizaÇão dasfaltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seussuperiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua compêtência, nos termos da lej-;

II - ava]1ar, continuamente, a qualidade dos serviçosprestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, emperj-odicidade adequada ao objeto do cóntrato, e durante oseu periodo de vaI1dade, eventuaLmente/ propor aautorj-dade superior a aplicação das p"nuiidud.s
legalmente estabefecidas;

fII- atestar, formafmentê, nos autos dos processos,as notas fiscais refativas aos servj-ços prestados e/ouaos materiais fornecidos, antes do encaminhamento aoFj-nanceiro para pagamento.



Àrt.
publique-sê.

Àrt. 4"
pubficaÇão.

Àrt. 5o

Registre-se,

Publ ique-se,

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Revogam-se as

AD

disposiçÕes em contrário.

c I
\) cih^

,arr2

B t"'
d

!lCumpra- se .

IANO DE AGUIAR COUT INHO

NDO MUNÍC]PAL DE SAU DE

GESTOR (A) DO CONTRATO

ITAITUBA - PA, 28 de Abril de 2A2A
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