
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNÀçÃO DE FISCAI DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

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

e

Contrato no. 2 019 013 9
Rêf. procêsso no. PREGÃO N" 01B/2019_pp

, )bjeto ContratuaL: Aquisição de produtos devdomésticos e outros para atender a demanda
Municipio de Itaituba- pA.

o(a) sr (a)TAMAX PRÂDO cusroDro, SECRETARTO MUNrcrpAL, no uso de suasatribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei g.666, de2r de junho de 1993, e a celebração de contratô entre a (o)EUNDo
MUN]CIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE e R CUNHA COMERC]O DE VAR]EDADES
E]REL] Como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art, 10 - Designar
CPE no 815.098.722-53,
contratadô.

o (a)
pa ra

servidor (a )

acompanhar
SORAIA MENDES
fisca I i zar a

DA S ILVA
execução

BATISTA ,
do obj eto

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

II - aval-iar, continuamente, a qualidade
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicação
estabeLecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos

r - zelar pelo fieJ" cumprimento do cont.rato, anotando em registropróprio todas as ocorrênci-as à sua execução, determinando o que fornecessário à regularizaÇâo das faltas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábi-1, as decisões e asprovidências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

dos servi-ços prestados e/ou
periodicidade adequada ao
de validade, eventual-mente/
das penalidades legalmente

processos/ as notas fiscais

Fls-

TRÀV SAGRAÀDo CoRÀÇÀo DE ,JESUS, S/N



relativas aos
e ncami nhament o

Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes doao Financeiro para pagamento.

Dê-se ciêncj-a ao servidor designado e publique_se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaÇão.

Art. 3"

Art. 4"

Art.50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposiÇÕes em contrário.

I TAI TUBA PA, 0 9 de Abril d,e 2OI9

IAMAX
rUNDO M

TODIO
E SAUDE

CUS
UNICI PA

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Fls._

TRAV SAGRAA-ocoRAÇAO DE JESUS, S/N
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