
DES IGNÀÇÂO DE FISCAT DE CONTRJATO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato no. 201"90079
Ref. ProcêsEo no. PREGÃO N" 002,/2019-pp

. )bjeto Contratual: Aquisj-ção de recarga de gás de cozinha, oxigênio
Y-mediclnaf e soLda, produtos diversos, botljas e cilindros completos,

para atender a demanda das Secretarias, Eundos de Saúde, EducaÇão,
Assistência Social e Municipio de Itaituba, pelo periodo de 12 meses.

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes legais, consj-derando o disposto no arL. 67 da Lei 8.666, d.e
2l de junho de 1993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o)EUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e LOG COMMERCE EIRELI como
CONTRATADA.

RESOIVE:

Portaria n"

Àrt. 1" - Designar
CPE n" 815.098.L22-53,
contratado.

servidor (a) SORÂIA MENDES
acompanhar e fj.scalizar a

o (a)
para

DA S ILVA
execuÇão

BATISTA,
do obj eto

Art. 2ô Determinar que o fÍscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprj-mento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi], as decisÕes e as
providêncj.as que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei,'

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serv.iços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de vafidade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabel-ecidas;

Fl§-

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

fII- atestar, formalmente/ nos autos dos processos, as notas
relatj-vas aos serviços prêstados e/ou aos materiais fornecidos,
encamj-nhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência

Àrt. 40 - Esta Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Regi s t re- se ,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicaÇão.

disposiçôes em contrári-o,

ITAITUBA PA, L2 de Fevereiro de 2019
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fiscais
antes do

FIs.-

TRÀV SAGRÀADO CORAÇÀO DE ,]ESUS, S/N
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