
Portaria n"

contrato n". 20200115
Ref. Processo no. PREGÃO No

b jeto Contratual: Aquislção
Fundo Munici-paI de Saúde

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESTGNÀçAO DE FrSCÀr DE CONTRATO

Designa servidor para aconpanha r
fiscafizar a execução deste contrato.

e

do

0t3 / 2020 -PP
de material

do Município
de
de

raio x para suprir a demanda
I taituba-PA.

O(a) Sr (a)IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETÁRIO DE SAÚDE, NO USO dC SUAS
atribuiçÕes legals, consj-derando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2l de junho de 1993, e a cel-ebraÇão de Contrato entre a (o) FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRATANTE e PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS EIRELI COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

A!t. 1" - Designar
CPE n' 815.098 -1,22-53,
contratado.

o (a)
pa ra

s e rvido r (a )

acompanha r
SORAIA MENDES
fiscalizar a

DA S]LVA
execução

BATISTA ,
do obj etoe

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

\J | - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênclas à sua execução, determinando o que for
necessárj-o à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisôes e as
providêncras que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a quafidade dos serviços prestados e/ou
materiaj-s fornecidos pela coNTRATADA, em periodícidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de val-idade, eventualmente,
própo, a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabeleci-das;

rrr-
relativas

atestar, formafmente, nos
aos serviços prestados e/o

dos processos, as notas fiscais
s materiais fornecidos, antes do

utos

TRÀV SAGRAÀDO CORA DÊ JESUS, S



Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento '

À!t. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação '

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes êm contrário'

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se'

ITAITUBA - PA, 31 de MarÇo de 2a20

O CUSTODIOI
F'UNDO MUN E SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

TRAV SAGRÀÀ DO CORÀÇAO Di JESUS, S/N
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