
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE

DE S IGNAçÁO DE FrscÀr DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
fiscaLizar a execução deste contrata'

e

contrato n". 2A19A723
f. Procêsso n"' PREGÃO N"

&i"to Contratual: Ãquis içâo
do Eundo MuníciPa} de Saúde

Portaria n"

Àrt. 1" - Des ignar
CPF n' 815.098 .122-53,
cont rat ado .

0L1 /2A19-PP
de materiaf

do Municipio
de
de

raio x para suPrir a demanda
Itaituba- PA.

O(a)Sr(a)IAI'IAXPRÀDOCUSTODIO,SECRETARIOMUNICIPAL'nousodesuas
atribuiçÕes legais, tonsiderando o disposto no art' 67 da Leí 8'666' de

,i- ;. 'junho -de !gg3, e a celebração de contrato entre a(o)EUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, Como CONTRATANTE e PRADO PHARMA LTDA como

CONTRÀTADA.

o (a)
pa ra

RESOLVE:

servj-dor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscafizar a
DA S]LVA
execuÇão

BATISTA ,
do obj eto

\-/ À!t. 2" - Determinar que o fiscaf ora designado deverá:

Í - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
próprio todas as ocorrência; à sua execuÇão' determinando o que for
necessário à reguJ-arização das faltas ou dos defeitos observados' e'

submeter aos seus supàriores, em tempo hábil, as decisÔes e as

p.ãriae,r.i.s que ultrapassarem a sua competência' nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos servi'ços prestados e/ou

materiais fornecidos pela CONTRATÀDA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade' eventualmente'

;;á;;; a autoridade superior a apficação das penalidades l-egalmente

estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e'lou aos

dos processos, as notas fiscaj-s
matãrlais fornecidos, antes do

TRAV SAGRAADO CoRÀÇAo DE JEsus, S/N
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encaminhamento ao Einanceíro para pagamento'

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Art. 40 - Esta Portaria entra em vigor na dar'a de sua publicação'

Art, 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário'

Regi stre-se,

Publ ique-se,

\,. 
cumpra- se '

ITAITUBA PA, 28 de Março de 2019

I LÀ.IAX CUSTODIO
FUNDO MUNIC

GESTOR (A)
E SAU DE

DOC TO

TRAV SAGR.\ÀDO CoRAÇÀo DE JESUS, S/N
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