
REPÚ BTICA IIDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE ITAITUBA

Portaria n"

DESIGNÀÇÃO DE TISCAI DE CONTBÀTO

Designa servidor Pa ra
acompanhar e f iscalizat
a execuçâc cJes t e
conttato.

Coatrato n". 20180193
Rêf . procegso no. pp,EGÀC ll , ri ji,/u tllg_Ff,
Objeto Contratual: Aquisição de combustiveis e derivados
de petróleo para suprir as necessidades das Secretarias,
Eundos de Saúde, Assistência Social, EducaÇão e Município
de Itaituba.

O(a) Sr (a)VALMÍR CLIMACO DE AGUIAR, PRErEITO, nt' uso de

suas atribuiçÕes legais, considerando o dispostc-' no art' 67

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de

Contrato entre a (o)PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, como

CONTRATANTE E IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A.COMO

CONTRÀTADA.

RESOLVE:

À!t.
EILHO , CPF n'
a execução do

Designar o(a) servidor (a) ANTONIO DA SILVA

488.801 .gl2-68 | para acompanhar e fiscalizar
objeto contratado.

- Determinãr que o fiscal ora designadoÀ!t.
deverá:

I - zeLar pelo fiel cumprimento do contrato, anÔtando

em registro próprio todas as ocorrências à sua execução'
determinando o que for necessário à regularizaÇão das

faftas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus

superiores, em tempo hábli, as decisÕes e as providências
que ul-trapassarem a sua competência, nos termos da le j-;

II - avaliar, continuamênte, a qualidade oos serviços
prestados e/ou materlais fornecidos pela CONTRATADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contrato' e durante o
'seu periodo de validade, eventualmente, propor e autorrdade
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superior a

estabef ecidas,'

À!t.
pubLique-se.

Art. 4o
publicação.

aplicação das penalidades iegalment e

lII- atestar, formalmente, nos autos dos processÕs'í as

notas fiscais relativas aos serviços prestadcs e/ou aos

materiais fornecidos, antes do encaminhamento ac Einanceiro
para pagamento.

Dê-se ciência ao servidor ciesignado e

Esta Portaria entra em vigor na Cata de. sua

Art.5" Revogam-se as disposiçÕes em contrário,

Reg.istre-se,

Publlque-se,

Cumpra-se.

]TAITUBA

VALMIR CI,IMACO DE AGUIAR

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE I TAITUBA
GESTOR (A) DO CONTRATO

PA, 24 de abr:il de 2018.
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