
Estado do Pará
Governo Municipal de lta ituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNÀÇAO DE FISCÀT DE CONTRJATO

Designa setvidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e

Art. 1" - Designar
CPE no 815.098 .1,22-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a

Contrato n". 2 019 010 9

Rêf. proêêsso no. PREGÃO N" 013/2019-PP
. .,jeto Contratual: Aquisj-çáo de medicamentos da Farmácia Básica para
Xãna". ." necessidades do Eundo Municipal de Saúde do Mun.icipio de
Italtuba-PA.

O(a) Sr(a)IAl,lAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçôes legais, considerando o disposto no art. 61 da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE C PRADO PHARMA LTDÂ COMO

CONTRATADA .

RESOLVE:

o (a)
para

DA SILVA
ex e cuçã o

BATISTA ,
do obl --16

, A!t. 2" - Determinar que o flscal- ora designado deverá:

I - zefar pelo fi.eI cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênclas à sua execuÇão/ determinando o que for
necessário à reguJ-arização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisões e as
providências que uJ-trapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - aval-iar, continuamente, a quafidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pel-a CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de va]1dade, eventuafmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades J-egalmen!e
estabefecidas;

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

rRÃv SAGRAADo coRAÇÂõ óí.rEsus, s/N

Portaria n"
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einancej-ro para pagamento.

ao servidor designado eÀ!t. 30 - Dê-se ciência

Art. 40 - Esta Portaria

Art. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data

publique-se.

de sua publicação.

disposiçÕes em contrário.

ITAlTUBA PA. 18 de MarÇo de 2019

DO CUSTODIOÍ
EUNDO MU

GESTOR (A) DO

SAUDE
RATO

TRAV SAGRÀADO CoRAÇÀo DE JESUS, S/N
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