
Estado do Pará
Governo MuniciPal de lta ituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGT.IÀÇÃO DE FÍSCÀJ. DE CONTB,ATO

nê< i.Ína servid.or para acompanharuço L9t/

fiscafizar d execuÇão deste contrato'
e

Portaria n"

Contrato a". 2 019 013 6

Ref. PlocêsEo no. PREGÃO N' 018/2019-PP

i-rjeto contlatua1 : Aquisição de produtos de

d-omésticos e outros para atender a demanda

Municipio de Itaituba-PA.

RESOLVE:

J-impe za, higlene, utensí1ios
dos Eundos e Secretarias do

O(A) ST(A)IAI'{AX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNIClPAL' NO USO

atribuições legais, consj'derando o disposto no art' 67 da Lei
2l de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRÀTANTE e JONALDO P' RODRIGUES

como CONTRATADA.

s e rvidor (a )

a compa nh a r
SORAIA MENDES
fiscafizar a

DA SILVA
e xe cuÇão

de suas
8.666, de
a (o)EUNDO
E]REL] -ME

BATISTA ,
do obj etoÀrt, 1" - Des ignar

CPE n' 815.098 .122-53,
contratado.

o (a)
para

Àrt. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar peJ-o fj-e1 cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necêssário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

I1 - avaliar, continuamente, a qual-idade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela coNTRATADA, êm periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
prápor a autoridade superior a aplj-cação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

ilE

Fts._

TRÀV SAGRÀÂDO CORÀÇ Ào DE JEsus, s,/N



relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhamento ao Einanceiro para pagament'o'

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Art. 30 Dê-se ciência ao servidor designado e

A!t. 40 - Esta Portaria

Àrt. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data

publique-se '

de sua Publicação '

disposiçÔes em contrário '

ITAITUBA PA, 09 de Abrir de 2019

IAMAX
FUNDO M

TODIO
E SAUDE

S

UNICI PAL
GESTOR (A) DO CONTRATO

;E

Ft§._

TRÀV SAGRAÀDO C oRAÇAo DE JESUS, s,/ N
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