
Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria no

A!t. 10 - Des ignar
CPE n" 815.098 .122-53,
cont ratado .

Contrato n"' 2 018 016 5

Rêf. Paocesso no. PREGÃO N' 025/2018-PP

.r»jeto contratual: AquisiÇão de medicamentos

f,"ia sup.:-r as necessldades do F'undo Municipal
do
de

P j-so de AtenÇão Básica
Saúde.

O(a) Sr(a)IAI{AX PRADO CUSTODIO/ SECRETARIO MUNICIPAL' no uso de suas

atribuiÇÔes legais, àonsiderando o disposto no art' 67 da Lei B'666' de

,i--ã; junho âe 7gaa, e a celebraÇão de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e PRADO PHARMA LTDA como

CONTRATADA.

o (a)
para

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
DA SILVA
execução

BAT]STA ,
do obj eto

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

\'/ T - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução' determinando o que for
necessário a ..qufatj-ãção das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supàriores, em tempo hábi-I, as decisÕes e as

ãiã"iáÀ".ius que ultrapassarem u "'u 
to*pãtência' nos termos da reí;

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

materiais fornecidos pela CONTRATADA' em periodicidade adequada ao

objetodocontrato,eduranteoseuperíododevalidade'eventualmente'
propor a autoridadu- ut,ptti"' a apiicaçâo das penalidades legalmente

estabelecidas;

TTI- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

Fls

S /NoRAÇÁO DE JESUS,

DESIGNAçÃO DE AISCÀI DE CONT&AEO

Designa servidor para acampanhaÍ e

fiscafizar a execução deste cantrato'
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encaminhamento ao Financeíro para pagamento.

/.rt. 3o - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

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

Àrt. 50 - Revogam-se as drsposiÇÔes em contrário'

' ri c+ ra-co
lrru!e J!,

'' r cI.ique-se,

e 'npra-se.

ITA]TUBA

IAMAX P USTODIO
EUNDO MUNICIP SAU DE

GESTOR (A) DO CON TO

PA, 26 de Março de 2018

Fts _

TRAV SAGRAÀOO CORAÇAO DE JESus, s,/N
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