
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESIGTiIÀÇÀO DE AISCÀT DE CONTR.ATO

Designa servidor paÍa acompanha r
fisca.fizar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato n". 20180338
Rêf. Procêsso Ao. PREGÃO N' 086/2018-PP

sz Objeto Contratual: Aquisição de equipamentos permanentes para atender a

demanda da Secretaria Munlcipal de Saúde do Municipio de Itaituba-PA.

O(a) Sr(a)IAl.lAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art, 67 da Lei 8.666, de
2l de junho de 1993, e a cefebração de Contrato entre a (o)EUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRÀTANTE e I A MACHADO COMERCIO - ME como
CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Portaria no

Art. 1" - Designar
CPF no 81"5.098.722-53,
contratado.

servidor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

o (a)
para

DA S]LVA
exe c uçã o

BATISTA .
do obj eto

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

I - zelar pelo fi.el cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das fal-tas ou dos defeitos observados, ê,
submeter aos seus superiores, em tempo háblI, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competêncj-a, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qual j-dade 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 aplicação das penalidades legalmente
estabel-ecida s ;

III- atestar, formalmente, nos aut
relativas aos servíços prestados e/ou

processos, as notas fiscais
teriais fornecidos, antes doao

D

Fl§._

TRÀV SAGRÀÀDO CORÀ DE JESUS, S fl
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

À!t. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e pubJ-ique-se.

À!t. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Alt. 5" - Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Registre-se,

Pubfique-se,

Cumpra-se.

] TA] TUBA PA, 17 de Outubro de 201-8

O CUSTODI OI
EI]NDO MUN

GESTOR (A)
DE SAUDE

ONTRATO

Ft§__

TBAV SAGRÂADO CoRÀÇÃo DE JESUS, S/N
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