
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNÀÇÃO DE rrscAr, DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
f isca]izar a execuÇão d.este contrato.

Contrato n". 2018!00:
Ref . Processo n". , i: .:... :. , . ---
Objeto Contratual: Reilisr.ros rjg r:i:,,:,tit.-r L.arà .1..Ír.t t,:_:1 :ã , , i-- a.1.,b,,tst.tve,.s eje::rvaics Ce pe::.ró-e_ p:1 L: _Jp!rr .1 -,r..i.s.St,ial!_tle ü.1::r i), atit:t.arIâs, Ir,in,:L,.rS
cie Saúde, ASSTS.-an.,-t; ,-- --i:1, lt-t.t-arlr it I,i.-:._:t, ::., .Jt_ l*,etIrj;_,]_
Pref eitutae MunicipaL-P1..1I, i,,ir:nr t !.) r.,t.\.2t.) oe i2 ;ire:.,,r:_

o(a) sr (a) VALMTR cLrMACo DE AGUTAR, PREEErro, no uso de suas atribuiçõesfegais, considerando o disposto no art. 67 da Lel g.666, de 21 de junhode 1993, e a cerebração de contrato entre a (o) PREFETTURA MUNrcrpAL DEITA]TUBA, COMO CONTRÂTANTE E PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTÍVE]S LTDA _
EPP como CONTRATADA.

RESOLVE:

Àrt. 1' - Desiqnar o(a) servidor (a) ANTONIO
488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.

DA SILVA E]LHO,
a execução do

CPE no
obj eto

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

f - zelar pelo fiel cumpri-mento do contrato, anotand.o em regi-stropróprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que fornecessário à regularização das fa.Itas ou dos defeitos observados, e,submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisÕes e asprovidênclas que ultrapassarem a sua competência, nos termos da 1ei;
rr - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/oumateriais fornecldos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada aoobjeto do contrato, e durante o seu período de validade/ eventualmente,propor a autoridade superior a aplicação das pena-Iidades legalmente

estabelecidas.'

/i '.-E



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as nôtas
re.Iativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

fiscais
antes do

Àrt.3" - Dê-se ciêncla

Àrt. 4' - Esta Portaria

Art. 5' - Revogam-se as

Dô^ i êr rê-êâ

Publique-se,

Cumpra-se.

ao servidor designado e publ.i"que-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

dísposiçÕes em contrárlo.

I TAI TUBA

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ]TAI TUBA

GESTOR (A) DO CONTRÂTO

PA, 04 de Janeiro de 2018

AV. MAR,ANHÃo s/N
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