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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DES IGNÀçÃO DE FISCÀI DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscafizar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato n". 20180084
Rêf. Processo n". DISPENSA DE LICITAÇÀO N" 06/2018-DL

._ objeto
EUNDOS

CONITATUA1: AQU]S]ÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS

E SECRETAR]ÀS DO MUNICIPIO DE ITÀITUBA.

O(a) Sr (a)ÀMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribulções legais, considerando o disposto no art. 61 da Lei- 8.666, de
2L de j unho de 1,993 | e a celebração de Contrato entre a (o ) FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCÀÇÃo, como CONTRATANTE e PETROLEO SABBÀ S/À como
CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt.
338.807 .002-49,
contratado,

I - ze.l-ar pelo fieJ- cumprimento do contrato, anotando em regj-stro
próprio todas as ocorrêncj-as à sua execução, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defej-tos observados, e,
submeter aos seus superiores, êm tempo hábi1, as decisÕes e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da Lei,'

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecj-dos pela CONTRÂTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas físcais
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fornecidos, antes do

Flr _
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Designar o (a) servidor (a) MÀNOEL LÀMEIRA , CPF n"
para acompanhar e fiscal-j-zar a execução do objeto

Att. 2' - Determinar que o fiscal ora desj-gnado deverá:



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

ITAITUBA PA, 19 de Eevereiro de 2018

AMILTON TEIXEIRÂ PINHO
EUNDo MUNIC]PAI DE EDUCÀÇÃo

GESTOR (A) DO CONTRÀTO
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encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e pubJ.ique-se.

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

À!t. 5" - Revogam-se as disposiÇôes em contrário.

Regj-stre-se,

Publique-se,

Cumpra- se .
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