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rPo

Con
Ref.
bj eto

alemând

21. d
MUNIC
MED]C

. 20190094
so rro. PREGÀO N" 006/2019-PP

atual: Aquisição de medi-camentos injetáveis para atender a

Saúde do Município de Itaituba-PA.
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olFundo Municipal de

AYENT S EIRELI como CONTRATADA.

PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUN IC I PAL, no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o) FUNDO

DlSTRIBU]DORA DE

s, consj-derando o disposto no art' 67
L993, e a celebração de Contrato

UDE, coMO CONTRATANTE E PRO-SAUDE

A!t. 1
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098.122-53,

o (a)
para

RESOLVE:

servj-dor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e f i sca Ii- zar a
DA SILVA
execuÇão

BAT]STA,
do obj eto

do;

Àrt; 2P -

,L - Ze-Lar
próprio todas
nece s sári-o à
submeter aos
providêncils que ultrapassarem a

tL - d

rnateria i s
obj eto
p ropor
estaPeJ-êciÇas;

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
àu ocorrênciai à sua execução, determinando o que for

regul-arizaÇão das
seus superiores,

faftas ou dos defeitos observados, e,
em tempo hábi1, as decisôes e as

sua competência, nos termos da lei;

contra!a
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iraliar, contj-nuamente, a qualidade dos ,serviços prestados e/ou
ifornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao

tontrato, e áurante o seu período de validade, eventualmente'
:autoridade superior a apficaÇão das penalidades legalmente

estar, formalmente, nos autos
os servlços Prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

t
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Fls.-

TRAV SAGRAÀDO CORÀ s/NÇÂo DE JESUS,

Designa servidor Para acomPanhar
Íiscafizar a execução deste conttato.
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nto ao Einanceiro para pagamento.

- Dê-se ci-ência ao servi-dor desrgnado e publique-se.

- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

- Revogam-se as disposiÇÕes em contrárlo.

e-se,

e-se,

]TA]TUBA PA,21 de Eevereiro de 2019
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TRÀV SAGRÀÀDO DE JESUS, S/N
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