
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAçAO DE FISCÀI DE CONTRATO

Desiqna servidor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.
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PREGÃO N. OO6120]-9-PP

Aquisição de medicamentos j"njetávei-s para atender a
unicipal de Saúde do Município de Itaituba-PA.de

e
a

O(A): Sr(A)IA}'ÍAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, NO USO dE SUAS
atribuiÇôes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de ;. .junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, Como CONTRATANTE e F. CARDOSO & CIA LTDÀ como
CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. - Des j-gnar
CPE n" 815.098.122-53,
contratado,l

servj-dor (a) SORAIA MENDES
acompanhar e fisca.Iizar a

o (a)
pa ra

DA SILVA
execuÇão

BATISTA ,
do obj eto

A! ?i?;'i-..Det.r.ínar que o f iscal ora designado deverá:.,1.,r',-
zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
todas as ocorrências à sua execução, determlnando o que for
io-à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,. ios seus superi-ores, em tempo hábi1, as decisões e as
ciê.s que ultrapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

I
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subme
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rr ; aváIiar, conti-nuamente, a gualidade dos serviços prestados e/oumateriàis r iornecidos pela CONTRATÀDÀ, em periodicidade adequada aoobjeto do bontrato, e durante o seu periodo áe varidade, eventuarmente,propor . a autoridade superior a apllcação das penalidades legalmenteestabelecidas;

, , JIF- átêstar, formar"mente, nos autos dos processos/ as notas frscais
Ietá!]y3: êos serviÇos prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes doI,

i.:r,il

Do coRÀÇÃo DE .IEsus;

Fls.

TRÀV SAGRAÀ S/N

I



Fls,

ao servidor designado e publique-se.

a Portaria ent.ra êm vigor na data de sua publicação,

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ao Financeiro para pagamento.

Dê-se ciência

Revogam- s e disposiçÕes em contrário.
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ITAITUBA - pA,2j de Eevereiro de 2019
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