
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

DESIGNAçÃO DE EISCâL DE CONTR,ATO

Desiqna setv)dor Para acomPanhat
fiscalizar a execução deste contrato'

contúato n". 20200013
Ref. Processo no. PREGÃO N" 002/2020-pP
.'1jêtocontratual:AquiSiÇãodemedicamentosinjetáveisparaatendel
Emanda do Eundo l'luniãipal de Saúde do Municipio de Itaituba-PA'

O(A) ST (A)]AMAX PRADO CUSTODIO' SECRETÁRIO DE SAÚDE'

àtiirtriçou" legais, considerando o disposto no art' 67

,i--á; 'junho âe 1993, e a ceJ-ebração de cÔntrato
MUNICIPAí DE SAUDE, COMO CONTRATANTE C PRO-SAUDE

MEDICAMENTOS EIRELI COMO CONTRATADA.

Portariâ n"

À!t. 1" - Designar
CPE n" 815.098 .722-53,
contratado.

próp
ne ce
subm
p rov

e

a

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o) FUNDO

DISTRIBUIDORÀ DE

o (a)
para

RESOTVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
DA S ILVA
execuÇão

BATISTA,
do obj eto

I - zelar pelo fiet cumprimento do contrato' anotando em registro
rio todas as ocorrênciaJ à sua execuÇão, determinando o que for
ssário à regularização das faltas ou dos defeitos observados' el

eter aos seus supàriores, em tempo hábil-' as decisões e as

idências que ul-trapa"=u"* u "'''" 
to*pàtência' nos termos da Iei;

II - avafiar, continuamente, a qualidade dos servj-ços prestados e/ou

materiais fornecidos pel-a coúrnarÀ»e, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

;;á;;t ã autoridaa"- "'p"tiot 
u apiicaçao das penalidades regafmente

estabel-ecidas;

Art. 2" Determinar que o fJ-sca1 ora designado deverá:

dosIII- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prêstadÔs e'lou aos

processos, as notas f i scai- s

àriais fornecidos, antes do

Ft5._

TRÀV SAGRAADO CO DE JESUS, S N
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encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e

Art. 40 - Esta portaria entra em vigor na data
Àrt.5o - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposiçÕes em contrário.

publique-se.

de sua publicação.

ITAITUBA PA, 0 9 de Março d,e 2A2O

O CUSTODIOI
FUNDO MUN AI DE SAI]DE

GESTOR (A) DO RÀTO

Fl8.

TRAV SAGRLADO coRÀÇÃo DE JESUS, S/N
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