
Portaria no

Àrt. 10 - Designar
CPF no 815, 098 .122-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanha.r e fiscafizar a

DESIGNÀçÂO DE FISCÀI. DE CONTR,ÀTO

Designa servidor para aconpanhar
f iscal-izar a execução deste contrato,

e materiais permanentes
- Rede de Erios do Eundo

e

Coatrato no. 20180356
Ref. Procêsso no. PREGÃO N' 090/2018-PP
Objeto Contratual: AquisiÇão de equipamentos
para atender a demanda do Setor de Imunização
Municipal de Saúde de Itaj-tuba-PA.

O(a) Sr (a)IA}4AX PRÂDO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 6'7 da Lei 8.666, de
2l de junho de L993, e a celebração de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRÀTANTE e I A MACHADO COMERCIO - ME como
CONTRÀTADA .

RESOL\/E:

o (a)
pa ra

DA SILVA
exe cuçã o

BATISTA ,
do obj eto

Art-. 2o Detêrminar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pel-o fief cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrênc.ias à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

If - avafiar, continuamente, a quafidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecj-dos pefa CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superÍor a apficaÇão das penalidades legalmente
estabelecidas;

fII- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscals

Ão DE JESUS, s./N

Fas_

TRAV SAGRÀÀDO CORAÇ

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

refativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciência

Àrt. 40 - Esta Portaria

Art. 5o - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposições em contrário.

ITAITUBA PA, 24 de Outubro de 20LB

IAMAX P

FUNDO MUN

DIO
SAUDE

US TO
ICIP

GESTOR (A) DO CONTRATO

Fl§._

TRÀV SAGBÀADO coRAÇÃo DE JEsus, s/N
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