
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

Contrato t". 20190120
Ref. Procêsso Íro. PREGÃO N" 016/2019-PP

.-bjeto Contratual: Aquisição de pães

Íunícipais de Saúde, Assistência Social
para

O(a) ST (A)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETAR]O MUNICIPAL, NO USO dC SUAS

atribuições legais, tànsideranao o disposto no art' 67 da Lej' 8'666' de

,i--;; 'junho âe !gg3, e a celebração de conrrato entre a (o)FUNDO

MUNICIPALDESAUDE,conoCoNTRATANTEePANIFICADORAPIRACANAEIRELIcomo
CONTRATADA.

I
próp r i
necess
submet
prov i d

demanda dos Fundos
de Itaituba- PA.

suprlr a
Município

RESOLVE:

- zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
o todas as ocorrênciaÀ à sua execuÇão, determinando o que for
ário à regularização das faftas ou dos defeitos observados' e'

er aos seus superiores, em tempo hábi1' as decisões e as

ências que ultrapassarem a sua compótência' nos termos da Iei"

II - avaliar, continuamente, a qua1idade dos serviços prestados e/ou

materiaís fornecidos pela CoNTRATÀDA, em perj-odicidade adequada ao

obleto do contrato, e durante o seu perlodo de vafidade' eventualmente'
piápo, a autoridade superi'or a apiicação das penalidades Iegafmente

estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos servj-ços prestados e,/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

TRAV SAGRÀqDO CO RÂÇÀO DE JESUS, S /N

DESIG1NÀçÃO DE EISCÀI DE CONTRÀTO

na<;.ína servidor para aconpanhat euve L9L

fiscafizar a execução deste contrato'

Portaria n"

Alt'1"-Designaro(a)Servidor(a)SORAIAMENDESDASILVABATISTA,
CPEno815.098.L22-53|paraacompanharefiscalizaraexecuçãodoobjeto
contratado.

Àrt. 2" - Determinar que o flscaf ora designado deverá:



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao E.inanceiro para pagamento.

Àrt. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publ j-caÇão.

Alt, 50 - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Registre-se,

PubI ique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 22 de MarÇo de 2019

IAMAX PRA
FUNDO MUNIC

TO
I PAL

GESTOR (A) DO CONTRATO

DIO
SAUDE

TRÀV SAGRÀÀDO CORAÇAO DE JESUS, S/N
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