
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DE S IGNÀçÃO DE TISCAI DE CONTRJATO

Designa servidot para acompanhar
fiscaTizat a execução deste contrato.

.20190093
Ref . Prcoiesso no. PREGÃO N" 006,/2019-PP

r.zbjeto lCoatratual: Aquisição de medicamentos injetáveis para atender
demanda do Fundo Municipal de Saúde do Munlcipio de Itaituba-PA.
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O (A}I' Sr I,A )IAUEX PRADO CUSTOD]O, SECRETARIO MUN]CIPAL, NO USO

.!i. r ,' - I -atrílbüiçge$ legais, considerando o disposto no arL' 67 da Lei
Zl ti,qS ii jUflno de \993, e a celebração de Contrato entre
MUNICTPAII pE SAUDE, como CONTRATANTE e D M C MESSIAS EIRELI -
CONTRATADA.

DA S]LVA
exe cuçã o

de sua s
8.666, de
a (o)FUNDO
EPP como

BATISTA ,
do obj eto

Art. Designar
CPF no 8f5.098.122-53,
contratadq'.

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
o (a)
pa ra

Alt. Determinar que o fiscal ora designado deverá:

4va]iar, contj-nuamente, a qualÍdade dos serviços prestados e/ou'ifornecidos pela CONTRATADA, em periodJ,cidade adequada ao
contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
autorldade superÍor a aplj-cação das penalidades legalmente

;I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessár;Lo. à regularização das faftas ou dos defeitos observados, e,
submq!'ér aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
pro"iSje.riiàs que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;

.TT ,-
materiais
objeto do
propor a
estabç]eci{as;

IfI- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais
relátivas Aos serviços prestados e/ou aos materlais fornecidos, antes do
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TRÀv SAGBÀADo coRÀÇÃo DE JESUS, s/N



enc nto ao Einancei- ro

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

para pagamento.

ao servj-dor designado e publique-se.Dê-se ci ênci a

- Esta Portaria entra em vlgor na data de sua

-. Revogam-se as disposições em contrário,

e-se,

ITAITUBA PA, 21 de Fevereiro de 2019

I O CUSTODI O

FUNDO MUNI
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publicação.
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