
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNÀçAO DE FISCA], DE CONTAÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
f isca.Lizar a execução deste contrato.

Contrato n". 2 018 016 7

Rêf. Procêsso no. PREGÃO N" 025/2018-PP
'bjeto Contratual: AquisiÇão de medicamentos

lara suprir as necessldades do Eundo Municipal

Portaria no

Art. Lo - Designar
CPE no 8f5.098.I22-53,
contrâtadô.

do
de

Piso de AtenÇão Básica
Saúde.

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL/ no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 61 da Lei 8.666, de
27 de junho de L993, e a celebração de Contratô entre a (o) EUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE e C J A PARENTE Como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

o (a)
pa ra

servidor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fiscal-izar a

DA SILVA
e xe cuÇã o

BATISTA ,
do obj eto

fiscais
antes do

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

II - aval-iar, continuamente, a qualldade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de vali,dade, eventualmente,
propor a autori-dade superior a aplj.cação das penalidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos prôcessos, as notas
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Fiô._

TRAV sÀGRÂÀDo CoRAÇÃo DE JESUS, S/N

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
póprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábj-f , as decísões e as
providências que ul-trapassarem a sua competência. nos termos da Iei,'
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Dê-se ciência ao servidor desígnado e publigue-se.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

as disposições em contrário.

Àrt.3"

Art. 4"

Àrt, 5" - Revogam-se

Registre-se,

Publ i que - se ,

Cumprâ-se.

I AMAX
EUNDO MUNICI P

GESTOR (A) DO CONTRATO

ITAITUBA - PA, 26 de MarÇo de 2018

TOD 10
AUDE

Fl§.

?RAV SAGRAADo coRAÇÀo DE JEsUs, s/N
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