
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAÇÃO DE FISCÀI. DE CONTBÀTO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato 4". 20i.9007 6

Ref,. ProceEso no. PREGÃO N' 002/2019-PP
1-rjeto Contratual: Aquisição de recarga de gás de cozinha'
meàicl.ra:- e soJ-da, produtos diversos, botijas e cifindros
para atênder a demanda das Secretarias, Eundos de Saúde'
Àssistência Sociaf e Município de Itaituba, pelo período de 12

RESOTVE:

O(a) Sr(a)IAI'IAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso
atriUuiçáes legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei
2L de junho de !993, e a celebração de Contrato entre
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E ]TAITUBA COMERCIO DE

como CONTRATADA.

oxigênio
completos,

EducaÇão,
meses.

o (a)
pa ra

DA SILVA
e xe cuÇã o

de suas
B.666, de
a (o ) EUNDO
GÁS LTDA

BAT]STA ,
do obj etoÀrt, 1" - Designar

CPE no 815'098.1'22-53,
cont ratado .

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

Art. 20 Determinar que o fiscaf ora designado deverá:

I-zelarpelofielcumprimentodoContrato,anotandoemreglstro
próprio todas ãs ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
necãssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados' e'
submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decisões e as

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

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e'lou

materiaisfornecidospe]aCoNTRATADA,emperiodicj.dadeadequadaao
objetodocontrato,eduranteoseuperiododevalldade'eventualmente'
prápot a autoridade superior a aplicaÇão das penalidades legalmente
estabel-ecidas;

TRÃV SAGRAÀDO CORAÇAO DE JESUS, S/N
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materials fornecidos,
encamínhamento ao Financeiro para pagamento.

fiscais
antes do

Art. 3o - Dê-se ciência

Àrt. 4" - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

v cumpra-se.

ao servidor designado e pubfique-se.

entra em vigor na data de sua publl-cação.

disposições em contrário.

ITA]TUBA PA, 12 de Fevereiro de 2019
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