
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAçÃO DE EISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
f iscal-izar a execução deste contrato,

Contrato no. 20190205
Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 029/20L9-PP

1- Objeto Contlatual: Aquisição de gêneros alimenticios remanescentes para
suprir as necessidades dos Fundos Municipais de Assistêncía SociaI,
Saúde e o Município de Itaituba-PA.

O(a) Sr(a)IAI'{AX PRÂDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiÇões Iegais, considerando o di-sposto no ârt. 61 da Lei 8.666, de
2L de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATÀNTE C C L DA SILVA COMERCIO E LOCAÇÃO
EIRELI ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Portaria no

Àrt. 1o - Des.l-gnar
CPE no 815.098.1"22-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscafizar a
o (a)
pa ra

DA SILVA
execuÇão

BATISTA,
do obj eto

À!t. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

f - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados. ef
submeter aos seus superiores, em tempo háb11, as declsÕes e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviÇos prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de val-idade' eventualmente'
p.ápot a autoridade superior a apficação das penatidades legalmente
estabelecidas;

III-atestar,formalmente,nosautosdosprocessos'asnotasfiscais

(l

TRÀV SAGRÂÀDO CORAÇ ÀO DE JESUS, S /§"
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re.Iativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos. antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

A!t. 30 - Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portaria

A!t.5o - Revogam-se as

Reglstre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação,

disposições em contrário.

ITAITUBA

I CUSTODIO
SAU DEFUNDO MUNI

GESTOR (A) DO CONTRATO

PA, 02 de Maio de 2019

TRÀV SAGRAÀDO CORAÇÀo DE JESUS, S/N
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