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Portaria no

ri eto
de pass
demanda

DESIGNAçÃO DE FISCÀT DE CONTR]ÀTO

nàa'i /'tna servidor pata acompanhatuçr L9''

fiscafizar a execução deste contrato'

Contrato n". 2019a231
Rêf. Procêsso n". PREGÃO N' 039/2019-PP

contratual: ContrataÇão de empresa
agens hidroviárias intermunicipal
áo MunicíPio de Itaituba e Eundos

O(a) Sr(a) IAMAX PRADO CUSTODIO' SECRETARIO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuições legais, "á''"iOt'u"ao 
o dispo;to no art' 67 da Lei 8'666' de

2l de junho de 199ã;--; a celebração de contrato entre a (o)FUNDo

MUNIC]PAL DE SAUDE, COáO CONTNETANTE E LV NAVEGACAO E TRANSPORTES EIRELI

COMO CONTRÀTADA.

RESOLVE:

especializada em fornecimento
e interestadual Para atender a

MuniciPais.

Àrt. 10 - Designar
CPF n" 815.098 .122-53,
cont ratado .

servidor (a) SORÀIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
pa ra

DA SILVA
execuÇão

BATISTA ,
do obl eto

Art. 2" - Determinar que o fiscal- ora designado deverá:

I - zelar pel-o fiet cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaã à sua ã"ecuÇão' dêterminando o que for

necessário a t u qtllã-t iãêa o a"" f altas ou dos def eitos observados ' e '
submeteraosseussuperiores'emtempohábiI'l"decisõeseas
providências que ultrapà""u"* a sua compátência' nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços preStados e/ou

materiais fornecidos pera CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e àurante o seu -periodo 
áe validade' eventualmente'

propor a autorÍdaât" "itpãiot 
a apiicação das penalidades legalmente

estabelecidas;

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

Fl..-

TRAV SAG RÀAD-coRÀÇÃo DE JÊSUS, S/N
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serviços prestados e/ou aos materiais
ao Financeiro Para Pagamento .

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publique-se.

de sua publicação.

relativas aos
encami nhament o

A!t.3"

Art. 4"

Art. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

disposições em contrário.

IAMAX P CUSTODIO
FUNDO MUNICI DE SAUDE

GESTOR (A) DO CON RATO

Flr.-

TRÀV SAGRAADO CORAÇÂO DE JESUS, S/N

ITAITUBA - PA, 02 de Julho de 2019
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