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DESTGNAçÃo DE FISCÀI, DE CONTRTàTo

Designa servidor para dcompanhar efiscalizar u "*""uçào deste contrato.
Contrato rro. 2At90243
Ref. processo no. PREGÃO No OAj /20L9_pp
^bjeto Contratual: Aquisição de leitesr+tcessidades do Eundo Municlpal de Saúde do

Àrt. 1o - Des ignar
CPF no 815.098.722-53,
contratado.

especiais para suprir
Municíplo de Itaituba.

AS

O(a) ST (a)IAMAX PRADo CUSToDIo, SECRETAR]O MUNICIPAL,atribuições legais, considerando o aisposto no art. 672l de junho de 1993, e a cef ef rãçâo de ContratoMUNICIPAL DE SAUDE, Como CONTRATANTE e A.N. GARC]A DACONTRÃTADA.

no uso de sua s
da Lei 8.666, de
entre a (o)FUNDO
SILVA- ME como

o (a)
pa.ra

RESOLVE:

servidor (a) SORÃIA MENDES
acompanhar e fiscafizar a

DA SILVA
e xe cuÇã o

BATISTA ,
do obj eto

Art, 2o Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
rio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
ssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observadôs, e,
eter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e as
idêncj-as que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

próp
ne ce
subm
prov

tnav secneaoo coneÇÃo or ,rnsus, s,/N

I

Fls-

Portaria no ... ...,.... /

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do



Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento,

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
Art. 4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Àrt. 50 - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposições em contrário,

ITAITUBA - PA, 29 de .lutho de 2Ot9

TAMAX P
FUNDO MUN

TODIO
ICIPA], DE

GESTOR (A) DO CONTRATO

TRÀV SAGRÀÀDO coRÀÇAo DE ,IESUS, S,/N
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