
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

DESIGNAÇÃO DE F] SCÀÍ, DE CONTBÀTO

Dt: s iqna servidor para acoraparthat
f :::,:alizar a execuçâo de-ste cantrato'

al

Contrato n". 2 018 0117
pef. Processo oo. PREGÃO N' 017/2018-ilP
Vieto Corrtratual: Aquisição de :nc'c'llcamentos

atànder: as demandas do Eundo Municrpal cle Saúde'

Portaria n'

Art. 1" - Designar
Ci)!- r" B1',. ir98. -22-53,
a I ll , l-,'i l, .,1 :i :

Art.2o

j - .':Lar
prôp r I o t.,'las
necessário à
sr.rbmeter 1cs
providênc: ;s q

da Earmácia Bá:, i ca Para

O (a) Sr (e -AMAX PRADO CUSTODIO, SFCP'trTARIO MLTNICiPÀL'

atr:ibuiÇÕes legais, considerando o 'lrsposto 
no art' 67

2i de -t u iho de 7993 , e a celebr rção de ContratÔ
11,i'iICIPÀ: -E SAUDE, como CONTRA'IANTI e J'E'S' FONSECA

E?P como aIN'|RATADA.

o (a)
pa ra

RESOLVE:

servidor ia) SORAIA MENDES

acomPanhar e fisca.Lizar a
DA S]LVA
execuÇão

tsATlSTA ,
r1o obje 1-o

Determinar que o fiscal ora desrgnado deverá:

pelo fiel cunprilnen'; ) Co contrato, anotando en regisLrc
ã= ocorrêncras à sua execuÇào, cl€terminanc' ' que f"l-

regularizaÇào das faltas ou dos defeitos obser"ados' e/

sáus superi.ores, erl tempo hábiI, as decisir':s e as

ue ultrapassarem a suã lompetência, nos terr'os dá lei;

II - a.raliar, continuamente, a qualidade dos serviços presLados e'lou

materiaisfornecidospelaCoN,fRlrTADA,emperlodiCidadeadequadar]o
ôDleto do .rcntrato, e durante o seL '-reríodo cle validade' even':ual-mente:'
prápor, a .,rLrtoridade superior a ai; ' ''caÇão das penalrdades i'--qa-Lment e

e s:.1L,e f ec, -rãs;

IiI- ;rt estar, formafmente, nos alltos
reLativas aos serviços prestados e/ou aos

dos prccessos, as not;r:l fiscaj s

materiais fornecjclos, antes do

TRAV SAGRAAD DE JESI]S,

\-S:!lg,



Estad o do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

./- , t-\

encaminharrinto ao Einanceiro para pãaàmento'

Àrt. 3" - Dê-se ci-ência ao servidor designado e publique-sc'

Art. 4o - Esta Porta.ria entra elTt vigor na data cle sua pubiicação'

Art. 5' - Revogam-se as disposlr':':3 em contrárlc'

llegls: r e-se,

PubIiLlre-se,

CumPr.r-se.
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