
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESreÀIÀçÀo DE ErSCÀr DE CONTRTATO

Designa servjdor para acompanhar
fiscafizar a execução deste contrato.

e

Contrato no. 2 019 015 9
Ref. ProcesBo no. pREGÃo N" 021,/20L9-pp
9bjeto Contratuel: Aquisição de derivados devdemanda das Secretarias, Fundos de Assistêncj-a
Municipio de Itaituba

petról-eo para
Social, EducaÇão,

suprl.r a
Saúde e

O(a) Sr(a)IAI4AX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIpAL, no usoatribuições legais, considerando o dj-sposto no art. 67 da Lei2L de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre
MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE e PETROBRAS DISTRIBUIDORA
CONTRÀTADA.

RESOI,VE:

de suas
8.666, de
a (o ) FUNDO
S A como

Art. 1o - Designar
CPt' no 815.098 .122-53,
contratado.

servidor (a) SORÂIA MENDES
acompanhar e fiscafizar a

o (a)
para

DA S ILVA
exe c uçã o

BATISTA /
do obj eto

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

r - zel-ar pelo fiel cumpri-mento do contrato, anotando em registropróprío todas as ocorrências à sua execução, determinando o qrê fornecessário à reguJ-arizaçâo das fal-tas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em têmpo hábir, as decisões e asprovidências que ultrapassarem a sua compétência, nos termos da l-ei;
rr - avafiar, continuamente, a quaridade dos serviços prestados e/oumateriai-s fornecidos pela CoNTRATADA, em perlodiciâade adequada aoobjeto do contrato,. e durante o seu periodo áe vafidade, eventuarmente,propor a autoridade superior a aplicaçâo das penalidades legalmenteestabel-ecidas;

rrr- âtestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais

Fl..

TRÀV SAGRAADo coBAÇÃo DE JÉsut S,/N



rel-at iva s aos
encami nhamento

Estado do pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

servj-ços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antesao Financeiro pa.ra pagamento.

Dê-se ciência ao servidor designado e publique_se.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

do

Àrt. 30

Àrt.4o

Àrt. 5" - Revogam-se

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

as disposiçôes em contrário.

ITATTUBA PA, 10 de Abril" de 2 019

IAMAX cus TODIO
E SAUDEFUNDO MUNICI

GESTOR(A) DO CONTRÂTO

F,B.

TRÀV SAGRÀÀDO DE JES US, s,/N
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