
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DES IGNAÇÃO DE EISCÀ], DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fisca.fizar a execução deste contrato.

e

Contrato n'. 20180085
Ref. I rocêsso n". DISPENSA DE LTCTTAÇÀO N" A6/2018-DL

VObJeto ConITatua],: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS

EUNDOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITÀITUBÀ.

O(a) Sr (a) IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL,
atribuiçÕes J,egais, considerando o disposto no art. 67
2L de ;unho de 7993, e a celebração de Contrato
MUNICIPAL DE SAUDE, como CONTRÀTANTE e PETROLEO
CONTRÂTADA.

no uso de suas
da Lei 8.666, de
entre a (o)EUNDO
SABBA S/A como

Àrt. 1" - Des j-gnar
CPE n' 8r5.098.122-53,
contratado.

RESOLVE:

servidor (a) SORÀIA MENDES
acompanhar e fiscalizar a

o (a)
par a

DA S ILVA
execução

BATISTÀ,
do obj eto

À!t. 2' Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprj c todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que uftrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - aval-iar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materials fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao

objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventuafmente,
ptápo, a autoridade superior a aplicação das penalidades .Iegalmente
estabefecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos
relativas aos serviços prestados e/ou aos

dos processos, as notas fiscais
materiais fornecidos, antes do

Êh*

TRÀV SAGR.AÂDO CORÀÇ Ão DE JESUS, s/N



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

Àtt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publj-caçáo.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiçôes em contrári'o.

Regi s t re- se ,

Publique-se,

Cumpra-se.

] TAI TUBA PA, 19 de Fevereiro de 2018

IAMAX PRÀDO CUSTOD]O
EUNDO MUNICIPAI DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRÀTO

Fh.

TRÀV SAGRÀÀDO CORÀÇ ÃO DE JESUS, S/N
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