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DES IGNAÇÁO DE FISCÀT DE CONTRJATO

Designa servidot para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

PREGÃO N. OO612019-PP
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Aquisição de medicamentos injetáveis para atender a
unicipal de Saúde do Município de Itaituba-PA.

O(a) ' Sr(a):IÀMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuÍções 'Iegais, considerando o disposto no art. 67 da Lej- 8'666, de
21 . de, juntfo de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o) FUNDO

MUNICIPAI DE SAUDE, como CONTRATANTE e PRADO PHARMA LTDA como
CONTRATADA.

RESOLVE:

A!t. 1 Designar servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscafizar a
o (a)
pa ra
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BAT]STA /
do obj etoCPE no 815.

contratado a

Art;;i2,i11ri Determinar que o f iscal ora designado deverá:

',: 
I ' ,' : :\,' ;I - zqJar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro

próprio tddas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessárÁo 'à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter: - aós seus superiores, em tempo hábil-, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nôs termos da fei;

.II -. avàl-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais , fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a apIícação das penalidades f ega.l-mente
estahelecidàs;

àiestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fj-scais
âos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do

;;,

Flô._

re l-at ivâs

rnev saonÀ.aoo coRÀÇÃo DE JESUS. s/N

l
(

I



Estado do Pará
Governo M unicipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

para pagamento,

ao servidor designado e publique-se.

entra em vj-gor na data de sua publicação,

disposições em contrário.
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