
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAçÃO DE FrSCÀr DE CONTRÀTO

Designa servidor para aconPanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

Contrato no. 2 018 017 8

v:êf . Processo tro. PREGÃO No c30/2018-PP
-Obi"to Contratual: Aquisicáo Ce maceriais tecni;rs i'e ;iar::'eis parr

atender as demandas do Eundo Municipal de Saúcie.

o(a) Sr (a)]AMAX PRADO CUSTODIo, SECRETARIo MUNICIPAL, no uso de SuaS

atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de

27 de junho de 1993, e a celebração de contrato entle a (o)FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E PRADO PHARMA LTDA COMO

CONTRATADA.

RESOLVE:

Portaria n"

À!t. 10 - Deslgnar
CPF n" 815.098.722-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscal.izar a
o (a)
pa ra

DA S ILVA
exe cuÇ ã o

BATISTA,
do obj eto

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

I _ zelar pelo fiel Cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necLssárj-o à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábiI, as decísÕes e as

providências que ultrapassalem a sua competência, nos termos da lei;

rI - avaliar, continuamentê, a qualidade dos serviços prestados e,/ou

materj,als fornecidos pefa CoNTRATADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventuafmente'
prápo. a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
refativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

S/N



Estado do Pará
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

À!t. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e pui:lique-se'

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

Alt. 5o - Revogam-se as disposiçÕes em contrário'

Reg i sc re-se

Publique-se,

Cumpra-se.

ITAITUBA

]AMAX P TODl O

rUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

PA, 17 dê Abril de 2018

ll

CORAÇAO S /N
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