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Portaria n"

A!t. 10 - Designar
CPF n" 815.098.L22-53,
cont ratado .

próp
ne ce
subm
prov
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relativas

DESIGIIÀçÃO DE FISCâT DE CONTR,ATO

Designa servidor para acompanhar e

fiscafizar a execução deste contrato'

Contrâto no. 20200068
Ref. ProceEso no. PREGÃO N" 001/202O-PP
biêto Contretual: Aquisição de soluÇões parentais (soro)

Y"-."..""idades do rundo Municipal de Saúde de Itaituba'

O (A) SI (A) IAI'IAX PRADO CUSTODIO' SECRETÁRIO DE SAÚDE'

uitin"içà"" legais, considerando o dj-sposto no art' 67

,i--ã; 'lunho áe irgg3, e a celebra-ção de Contrato
MUNICIPAi DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E PRO_SAUDE

MEDICAMENTOS EIREL] COMO CONTRATADA.

para atender

no uso de suas
da Le j- 8.666, de
entre a (o)FUNDO

DISTRlBUIDORA DE

o (a)
pa ra

RESOLVE:

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscalizar a
DA SILVA
e xe cuÇão

BATISTA,
do obl eto

Art. 2" Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro
rio todas as ocorrência! à sua execução' determinando o que for
ssário à regularizaiao das fal-tas ou dos defeitos observados' e'

eter aos seus s,,pàriores, em tempo hábiI' as decisões e as

idêncj-as que urtrapa;;;;;;-á ""u to*pôtêncla' nos termos da rei;

II-avaliar,continuamente,aquaJ.idadedosserviçosprestadose/ou
rnateriais fornecidos pela CoNTRÂTADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato/ e durante o seu periodo áe vatidade' eventuafmente'

propor a autoridad"" "i''p"titt 
a apiicação das penalidades l-egalmente

estabelecidas;

atestar, formalmente, nos autos
aos serviços Prestados e'lou aos

dos
mat e

rocessos, as notas
s fornecidos '

fiscais
antes do

Ft6._

TRÀV SAGRAÀ DO CORAÇ DE JESUS, S



Estado do Pará

","Jiü§'lliill8PilS"''s'lf."

encaminhamento ao Einance:'ro

Art. 3" - Dê-se ciência

Art. 4" - Esta Portaria

Art. 5" - Revogam-se âs

Registre-se,

Publique-se,

CumPra-se.

para Pagamento '

ao servidor designado e publique-se'

êntra em vigor na data de sua publicação'

disPosições em contrário '

ITAITUBA PA, 09 de Março de 2020
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