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MUNICIPIO DE ITAITUBA
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O(a) SI (a)IAMAX PRADO CUSTODIO. SECRETARIO MUNICIPAL, no
uso de suas atribuiçÕes legais, considerando o disposto no
art. 6'l da Lei 8.666, de 2l de junho de 1993, e a
celebraÇão de Contrato entre a(o)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
como CONTRATANTE e IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/4, como
CONTRÂTADA .

RESOLVE:

À!t. 1" - Designar o(a) servidor (a) SORAIA MENDES DA

SILVA BATISTA , CPF n" 815.098.122-53, para acômpanhar e
fiscalizar a êxecuÇão do objeto contratado.

À!t.
deverá:

Determinar que o fiscal ora desrgnado

I - zelar pelo fief cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrêncj-as à sua execução,
determinando o que for 'necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábiI, as decisÕes e as provídências
que uftrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em

periodicidade adequada aô objeto do contrato, e durante o
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade



rt

III- atestar, formafmente, nos autos dos procêssos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados e/oo aos
materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Einancelro
para pagamento.

superi-or a
estabelecidas;

Alt.
publique-se.

Àrt. 4o
publicação.

A!t. 50

Registre-se,

Publique- se,

Cumpra-se.

REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRÂsIL
ESTADO DO PARÁ

MUNICiPIO DE IÍAITUBA

Revogam-se as drsposições em contz:ário.

apl1cação das penalidades legalmente

Dê-se ciênc.ia ao servidor designado

Esta Portar.ia entra em vigor na data de sua

] TAITUBA PA, 24 de àbril de 2018

IAMÀX PRADO CUSTODI O

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTOR (A) DO CONTRATO
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