
Portaria no

Contrato no . 2 0l-8 016 6

Ref. Procêsso no. PREGÃO N' 025l2018-PP

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CoÍrtratual: Aquisição de medicamentos
prir as necessj-dades do Eundo Municipal

RESOL\rE:

DESIGT{AçÃO DE tr'I SCÀI DE CONTR'ATO

Designa servidor Para acomPanhar
fiscafizar a execução deste conttato'

e

,jeto
para su

do
de

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

Piso de AtenÇão Básica
Saúde.

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

EIRELI - EPP como

O(a) ST (A)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL,

ui.ir*içà." legais, considerando o disposto no art' 67

,i--ã;-'iunho âe L993, e a cerebração de contrato
úUMTCTPAí DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E D M C MESSIAS

CONTRATADA.

Art. 10 - Des ignar
CPE n' 815.098.722-53,
contratado.

o (a)
pa ra

DA S]LVA
execução

BATISTA ,
do obj eto

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

v I _ zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
oróorio todas as ocorrências à sua execução' determinando o que for
X:::::;,;""ã" ,ãõ"rãriãCao au" rartas ou dos dereitos observados, e,

submeteraosseussuperiores,emtempohábi-l,asdecisÕeseas
providências que ultrapássatem u ='u to*pótência' nos termos da lei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou

materiais fornecidos pela COrlrnatÀoa, em perj-odj-cidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventual-mente'

;;á;;; a autoridaa.- "t-,p"iiot 
u apii'cação das penalj-dades fegalmente

estabelecidas;

IlI- atestar, formalmentef nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
matàrrals fornecidos, antes do

Fls._

TRAV SAGRÀÀDO CORAÇÃo-DÉ JESúS, s/N



encâminhamento ao Einanceiro

Art. 3" - Dê-se ciência

À!t. 1lê - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

I

para pagamento '

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação'

disposiÇÕes em contrário.

ITAITUBA PA, 26 de MarÇo de 2018

S TODI O

EUNDO MUNICI SAUDE

GESTOR (A) DO CON? TO

çÃc DE JESUS,
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