
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNÀçÃO DE FfSCAT DE CONTR]ATO

Designa servidot Para acomganhar
fiscafizar a execução deste cantrato'

CoÍltrato f. 20200069
Rêf. Procêsso tlo. PREGÃO N" 002/2020-PP

,iêto contratu.f' Ãqui"ição de medicamentos inietáveis para atender

Y.#;";;-;"ã úunià:-par de saúde do Município de rtaituba-PA'

O(A) ST(A)IANIAX PRADO CUSTODIO' SECRETÁR]O DE SAÚDE' NO USO

atribuições legais, consiaeranao o disposto no art' 67 da Lei

ã;'-ã;--t;;rlo âe §", e a cerebr-ação de contrato entre

MUNICIPAL DE SAUDp, como CONTRÀTANTE e D'C'S VASCONCELOS

CONTRATADA.

Portaria n"

Art. 1ô - Designar
CPF no 815.098 .122-53,
contratado.

lII-
refativas

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

e

a

o (a)
pa ra

DA S ILVA
exe cuÇã o

de suas
8.666, de
a (o) EUNDO
EPP como

BATISTA ,
do obj eto

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

\-' I - zelar pelo fiet cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio lodas as -ocorrênciaã 
à sua e*ecução' determinando o que for

necessário a t"q'"áiiãçao Ou" f altas ou dos def eltos observados ' e I

submeter aos 
"",-r=-- "rpàiiores, 

em tempo hábil' as 
-d-ecisÕes 

e as

providências que ultrapá""u'u* t =" tornpátência' nos termos da fei;

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

materiais fotnu.iao='- ptit coúrnarÀoe' em periodicidade adequada ao

obieto do contrato, e àurante o seu período áe validade' eventualmente'

pr;por a autoridadt" ";;;l;; 
u upiituçao das penalidades regarmente

estabelecidas i

atestar, formafmente, nos autos dos, processos' as notas

aos serviços prestados e'lou aos materiais fornecidos'
fiscais

antes do

Ft§__

TRAV SAGR-fuADO CO ODEJE SUS,



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Financeiro para pagamento'

Àrt. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Àrt. 4" - Esta Pôrtaria entra em vigor na data de sua publicaÇão'

Alt. 5" - Revogam-se as disposiçÕes em contrário'

Registre-se,

Publ j-que- se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 09 de MarÇo de 2020

IAMAX CUSTO DIO
SAUDEFUNDO MUNICI P

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Ft§._

TRÀV SAGRÀÀDO CORÀÇÃO DE JESUt s/N
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