
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGNAçÃO DE FrSCÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor pard aconpanhar
fiscalizar a execuÇão deste contrato,

e

Portaria n"

Art, 10 - Deslgnar
CPE n" 815.098.122-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

Contrato n". 2 019 0110
Ref. Processo no. PREGÃO N' 013/2019-PP
.\jeto Contratual: AquisiÇão de medícamentos da Earmácia Básica para
Vender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de
Itaituba-PA.

O(a) Sr (a)IAMAX PRÀDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e D M C MESSIAS EIRELI - EPP como
CONTRATADA.

RESOLVE:

o (a)
pa ra

DA SILVA
e xe c uÇão

BATISTA ,
do obj eto

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

I - zelar pelo fiel- cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrêncj-as à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regulari,zaÇão das faftas ou dos defeitos observados, el
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materials fornecidos pela CONTRATADA, em perj-odicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicaÇão das penalldades Iegalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

Tzuií sAGRÀÀDo coRÀÇÃo DE ,lESUs, s/N
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rel-ativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt.3" - Dê-se ciência

À!t.4o - Esta Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor des.ignado e publique-se.

de sua publ j-cação.entra em vigor na data

disposições em contrário.

I TAITUBA PA, 18 de Março de 2019

IAMAX P ODIO
FUNDO MUNI CI PAI UDE

GESTOR (A) DO CONTRAT

TRÀV SAGRAADO CORÀÇÀO DE JESUS, S/N
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