
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

DESIGNAçÀO DE EISCÀI DE CONTRATO

!,15: i gna servidor para acotnitanhar
f:scafizar a execuçáo deste :-i-'ntrátc'

Contrato n". 2C180109
Rêf- Processo no. PREGÃO N' 018/2018-PP

\-rcbjeto contratual: Aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir
as necessl dades do Eundo Municipal cie Saúde.

Portaria n"

Art. 1" - [)esignar
---.-: :.' 31:.l9E .',22-53,
:,11-. I al.l lll .

O (a) Sr (al I Al,lAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL,
a:rrbuiÇÕes legais, considerando o iisposto na art-. 6-1

2i de jur-,ho ,le 1993, e a celeil'l aÇãÔ de Contrato
]4JNICii,AL ]]E I]AUDE, COMO CONTRATAN,f E C T. CARDOSO

'JIi.iT!.1\TAD.]r.

RESOLVE:

no uso de suôs
Ca Lei :,.666, ie
entre a (c)fuliLO

& CIA LTDA corno

o (a)
pa ra

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscali zar a
DA SILVA
execuÇãc

Art . 2"

lri-
relativas

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - z:lar pelo fiel cumpriment: do contrato, anotando ell' reglstrc
próprio t.rdas as ocorrências à sua execuÇào, determinando o que lor
necLssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeítos observados, el
submeter aos seus superiores, ern tempo hábí1, as decisÕes e 

'is
provrdênc: ils qlre ultrapassarem a sua ':cropetência, nos termos r.i': lei';

I1 - avaliarr, continuamente, a rlr.taliclacle dos serviços prestados e/ou
materiars fornecidos pela coNTRATAi)4. em periodicidade acLequada ao

objeto do aontl:ato, e durante c seL. ael:ÍoCo de valiciâCe, eveí'- J'lr'e:l'-ê'
prápor a ...utoridade superior a apl i.cação das penalidades iegalmenLe
estabe.Lecldas,'

.r !estal:, formalmente/ nos aLl'Jôs
acs serviços Prestados e/.ir aos

C

ti
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\



r
i)

1Ts

PA, 07 de MarÇo de 2018

encaminhamento ao financeiro para pagamento.

Àrt. 3o - Dê-se ciência ao serviior designado e publique-se.

Àrt. 4" - Esta Portaria entrâ e[L .'igor na ciata de sua pubi.r.ação.

Art. 5o - F,evogam-se as disposiÇaes em contráric.

Ileq:si : e-se,

PubLioue-se,

Curnpral-se.
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