
Portaria n"

Art. 1" - Des j-gnar
CPE n" 815.098 .122-53,
contratado.

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalj-zar a

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES rGNAçÃO DE ErscAr, DE CONTBÀTO

Debigna servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste conttato'

atender a

e

Contrato n". 20180091
Ref. Procêsso rro' PREGÃO No 010/2018-PP

r-,, objeto Contratual: AquisiÇão de medicamentos inletáveis para

demanda do Fundo Munj-cipal de Saúde do Municipio de Itaituba '

DA SILVA
e xe cuÇã ô

BATISTA ,
do obj etoo (a)

pa ra

Art. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrênciaã à sua execuÇão' determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supàriores, em tempo hábi1, as decisões e as

providências que ultrapã"sarem u ""u to'pétêncj-a' nos termos da Iei;

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

materiais fornecidos pel-a CONTRATÁDA' em periodici-dade adequada ao

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

;;á;;; u urtotidude- superior a apii-cação das penaridades fegalmente

estabefecidas;

III- atestar, formafmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas f iscai-s
matàrials fornecidos, ant'es do

oÊ

Fls.

TRAV SAGRAÀDO C oRAÇÃõ DE ,lÊsus, S/N

O(a) Sr (a)IAMAX PRÃDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuiÇões legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

,l de lunho âe !g93, e a cel-ebração de Contrato entre a (o)EUNDO

MUNICIPALDESAUDE,comoCONTRATANTEeDMCMESS]ASEIRELT-EPPcomo
CONTRATADA.



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se clência ao servidor designado e publlque-se '

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

Art. 5" - Revogam-se as disposlções em contrário'

Dô^i êr rô-cêr\rYaJÇ!v !e,

PubI ique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA PA, 19 de Fevereiro de 2018

I AMAX S TODI O

FUNDO MUNIC
GESTOR (A)

SAUDE
DO TRATO

DE

Ft§._

TRAV SAGRÀÀDO DE JESUS, S/N
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