
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAÇAO DE T'ISCÀÍ, DE CONTRÀTO

Designa servidot para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

limpeza, higiene, utens í.I ios
dos Eundos e Secretarias do

e

Contrato n". 2 019 014 3
Ref. Procêsso no. PREGÃO N' 018,/2019-PP

vObjeto Contratual: Aquisição de produtos de
domésticos e outros para atender a demanda
Município de Itaituba-PA.

O(a) Sr(a)IAI4AX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições J-egais, considerando o disposto no art. 6'l da Lei 8.666, de
2L de junho de L993, e a celebração de Contrato ent.re a (o)EUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, Como CONTRATÂNTE e PEDRO I BATISTA DÂ SILVA EPP -
lTAFRIOS como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

A!t. 1" - Designar
CPF no 815.098 .L22-53,
contratado.

o (a)
para

servidor (a )

a compa nha r
SORA]A MENDES
fiscalizar a

DA S ]LVA
execuÇão

BATISTA ,
do obj eto

\./ Art . 2Ô Determinar que o fiscal ora designado deverá:

f - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regular.izaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisôes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ej-;

II - avaliar, continuamente/ a qualidade dos servi-ços prestados e/ou
Ínateriais fornecidos pela CONTRATADA, em periodj-cidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de valÍdade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades l-egalmente
estabel-ecidas;

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

Fls._

rRAV sAaÀAADo cóúCÂo DÉ JESUS; s/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

refativas aos servi-ços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 30 - Dê-se ciência

Àrt. 4" - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Pub l ique- se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publlque-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

di-sposiçôes em contrário.

ITATTUBA PA, 09 de Abril de 2019

IAMAX P

FUNDO MUN
DIO
SAUDE

CUSTO
TC]P

GESTOR (A) DO CONTRATO

Ft§._

TBÀV SAGRAÀDO CORÀÇAO DE JESOS, S/N


		2019-05-17T16:49:54-0300
	IAMAX PRADO CUSTODIO:74293095268




