
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

pnÉieruna MUNICIPAL DE lrAlruBA

DESISNAçÃO DE EISCÀL DE CONTR;ATO

Designa servidor pata- aconpanhar

ti"ui1'u' a execução deste contrato'
e

Porta!ía no

Àrt. 10 - Des ignar
CPE no 815.098 '!22-53'
contratado.

'v Àrt' 20

servidor (a) SORAIA MENDES

acomPanhar e fiscal-izar a

contrato n". 20200081
;:;:-;;""""so no' PREGÃo No 007/2020-PP rha,

^5jeto Contratual: Aquisição de recaroa de qás de coztr'

\édicinat e de "'iH''";;l;;T; 
doí'éstico=' cirindros e

diversos para ""o"-t-iJ 
ntce==ia'ae. au= secretarias' Eundos

AssÍstência Social' iA""uã"o e Municipio de rtaituba'

o (a) s1(3lyollIl,:"'Il:3rJi3"#T'"r'";'.t"?'""""*:X'.:'n1""J1J"i '??.1"ã3
atribuiÇões Iegals,
21 de junho de 1993' ã ã c"ren'-aç-a" áJ-ó""trato entre^-a (o)PREEEITURA

MUNTCTPAL ," ,'o"u"'Á' 
-toilo -cor'rrnefeNrn'=' ;;;;tu;o coMERCro DE GÁs LrDA

COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

o x igênio
produtos

de Saúde,

o (a)
para

DA S ILVA
execuÇão

BAT1STA ,

do obj eto

Determi-nar que o fiscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

^-Ánriô r,ôdas as ocorrências à s9a "tt;;;;;' 
ieterminando o que for

r.,!vrr!+v rização das fartas ;;--d.; defeiLos observados' e'
âecessário à regufa'
submeter aos ""t.'" 

'-"-t-tpãtiott" 
' :1 ^:F; 

hábi]' as decisÕes e as

providências que uttrãpã""""* " "rru 
to*iãút"iu' t'o" termos da rei;

II - avaliar, continuamente' a 
-q-ualidade 

dos serviços' prestados e/ou

materiais rornecidoi' 
-pãià -'ôooir*a:.^ll:k* 

;; ';:it';"'i::'.":::;t:i*:"t::
;?r;::- T *::i::a.' "18?'i. 

" 
= ""i'1"#üT ãl " 

" 
ãJ"' r iã'a" = I esa rment e

estabeLecidasi

DE

MARAN HAo s /N



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

pnÉieriuna ruuNlClPAL DE lrAlruBA

IfI- atestar, formalmentê, nos ,autos dos processos, ::..1"."" 
fiscais

rêlativas "o= =tt"içà;-;;;;;;â"" "1-":^::' 
Ãltàriais rornecidos' antes do

'";'";i;;*;.tio uo rinanàeiro para pasamento'

A!t.30-Dê-seciênciaaoservidordesignadoepublique-se.

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Pubticação'

À!t. 5" - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as di içôes em ntrário.p

I ITUBA PA, 11 de Março de 2020

V CT,IMAC E AGUÍAR

MUNIClP DE ITAÍTUBA
roR (A) DO TRÀTO
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