
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAçAO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Desiqna servjdor p r-rá acomparhar ê

fiscalizar a erecuçâ, deste contrata.

Contrato n". 20180171
Ref,. Procêsso no. PREGÂo N' 028l2318-E'P
Objeto Coatratual: Aquisiçãc de m:ter-:is
necessidades dc Funcic Municipai Ce Saúd- ic

O(a) ST (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuiçôes legais, considerando o dispostô no art. 6l
21 de junho de 1993, e a celebração de Contratc
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE C PARAMED

MEDICAMENTO LTDA - EPP como CONTRATADA.

RESOLVE:

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

DISTRIBUIDORA DE

A!t. 1" - Designar
CPE n' 815.098 .122-53,
contr:atado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
pa ra

]A S ILVA
execuÇão

BATISTA ,
do obj eto

Art. 2" Determinar que o f.iscal ora designado deverá:

I - zefar pelo fiel cump.rimento do contrato, anctando em reglstro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determi-nando o que for
necàssário à regularizaÇão das fattas ou dos defeitcs observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi-1, as decisôes e as
providênclas que uLtrapassarem a sua competêncla, nos termos da lei;

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

objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
própor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas i

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscars
relativas aos servlços prestados ê,/ou aos materiais fornecidos, antes do
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" Dê-se ciência ao serv.idor designado e pul-Llque-se.

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação'

À!t. 50 - Revogam-se as disposiçÕes em contrárro.

Registre-se /

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA - PA, 11 de Abril de 2018

IAMAX
EUNDO M

ODIO
SAUDEUNICI

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

SUS, S /N
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