
Desiqna servidor p-ara acompanhat e

fiscáfizar a execução deste contrato'

contlato Íl"' 20200071
i."i.-".""""so no' PREGÃo No 002/2020-PP

, _aieto coÍrtratuer: Aquisj-Ção de medicamentos injetáveis para atender

Xi:;;.;-il;;;";i:r;.i à. saúde do Município de rtaituba-PA'

Estado do Parâ
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIC"NAÇÃO DE FISCAL DE CONTRJATO

Portaria n"

À!t. 10 - Designar
CPF no 815.098 '122-53'
contratado.

Alt.

I-
próprío
necessár
submeter
providên

I]I_
relativas

o(a) Sr(a)IAl4Ax PRADO CUSTODTo' SECRETÁRI0 DE SAÚDE' no uso de suas

atribuiÇões legals, ãárt"-iatttr'a" o a:-=po=iã nã "rt' ei aa r'ei 8'666' de

2r de iunho de i;'g3;-';"-; cet9913ii" ãe contrato ent-re a(o)EUNDo

MUNrcrPAr DE sAUD;; 'tÀo- cóúinaraúre e PRADo PHARMA LrDA como

CONTRATADA.

RESOL'IIE :

o (a)
pa ra

servidor (a) SORÀ14 MENDES

acomPanhar e fiscalizar a
DA SILVA
exe cuÇão

BAT]STA ,

do obl eto

2o-Determinarqueofiscaloradesignadodeverá:

zelar pelo fiel cumprimento do ::l::ttt' 
anotando em registro

todas as ocorrências à sua execução' determinando o que for

io à regularização 
"ãu" rãilu" ou dos.. defeitos observados' e,

aos seus ",ott'oiJ""' 
-l*-- tt*po.-L':tt' as decisões e as

cias que ul-trapassarem a sua competência' nos Eermos da Iei;

II - avaliar, continuamente' a qualidade

mateiiais- fornecidos pela CONTRATADA' em

obieto do contrato, e àurante o seu periodo

;;á;; ã ãrlo'iaua" suPerior a apricaÇão

estabelecidas;

dos serviços Prestados e/ou
oeriodicidade adequada ao

áe validade, eventualmente '
das Penalidades IegaLmente

atestar, f ormal-mente, nos autos dos processos' as notas

aos serviço" ptt=tuâo" e/ou aos materiais fornecidos'
fiscais

antes do

Ft§._

TRÀV SAG RAADO CORA O DE JESUS, s/N



encaminhamento

Àrt. 3o

Art. 4"

Art. 5"

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ao Einanceiro Para Pagamento '

Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Esta Portaria entra em vj-gor na data de sua publicação'

Revogam-se as disposições em contrário'

I TAI TUBA PA, 09 de Março de 2020

IAMAX
EUNDO M

CUSTO
UNICI P

GESTOR (A) DO CONTRATO

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

DIO
SAUDE

TRAV SAGRÀÂDO C DE JESUS, S/N
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