
Àrt. 10 - Designar
CPF n' 815.098.1.22-53,
contratado.

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAÇÃO DE EfSCAÍ, DE CONTRJATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscaLizar a execução deste contrato,

atender a

e

Contrato n". 20180092
Rêf. Processo no. PREGÃO N" 010/2018-PP
Objeto Contratual: Aquisição de medicamentos injetáveis para

v deÃanda do Eundo Municipat de Saúde do Município de Itaituba'

O(a) ST (A)IAMAX PRADO CUSTOD]O, SECRETARIO MUNIClPAL,

atribuiçôes tegais, considerando o disposto no art' 67

2l de junho de 1'993, e a cel-ebraÇãÔ de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E PROSAUDE

MEDICAMENTOS E]RELI-ME COMO CONTRÂTADA.

no uso de suas
da Le j- 8.666, de
entre a (o)EUNDO

DISTRIBUIDORÂ DE

o (a)
para

RESOL\rE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
DA SILVA
execução

BATISTA /
do obj eto

Àrt. 2" - Determi-nar que o fiscal ora designado deverá:

I-zelarpeloflelcumprlmentodoContrato,anotandoemregistro
próprj-o todas as ocorrênciai à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou d.os defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábil-, as decisôes e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CoNTRATADA/ em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
prápo, a autoridade superior a aplicação das penalidades fegafmente
estabelecidas i

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relativas aos serviços prestados e/Ou aoS materiais fornecidos, antes do

o Fls._

TRÀV SAGRÀÀDO CORAÇÃo DE JESUS, S/N

Portaria n"



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Financeiro

Art. 3" - Dê-se ciência

À!t. 11" - Esta Portaria

A!t' 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se.

para Pagamento.

ao servidor designado e publique-se'

entra em vigor na data de sua publicação'

disposj-ções em contrário '

ITAITUBA PA, 19 de Eevereiro de 2018

IAMÀX TODIO
EUNDO MUNICI DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

DE

Ft§._

aF-AV SAGRÀADo coRAÇÃo DE JESUS, S/N
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