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Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

DES ÍGt{ÂÇÂO p§ FISCÀL DE CONTRÂl',O

Desiqna servidor para acompanhar
fiscalizar a execuÇãa deste contrata.

Contratso n". 2018!C0l
Ref - Processo n". E'Ii.r,0À! :\: ' Ll 9ti.'2ir- l-ali.-:l

..; Objeto Contratual: i-e1l::i.::l: :ri: EL:i.,:)s r:rara :r.t,.i 'si,-r;'- .:ti-? ::nbuslivels e

der:ivados j,- pet.róle ; fi:r: 3'r,pr-L : :ti.r:s3tati-.ce :ra:::: a:...raf ai arrásr Irlnclos
de ;laúCe, Assislêncir So::a-, Ec:r- . -. -- r , l r dc i:â:tub.a-
i'refeitura l,lunici ra L-Pi.1-, '-ri: ai-,ie . .,1',),.:-) G'.i l..i rlJSis

O (a) Sr (a) IAI"IAX PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuiçÕes ]egaj,s, considerando o disposto no art. 61 da Lei 8.666, de
2l de junho de L993, e a celebraÇão de Contrato entre a (o) EUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONTRATANTE E PETRODADO COMERCIO DE

COMBUSTÍVEIS LTDA _ EPP COMO CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Art. 1" - Des ignar
CPE n' 815.098 .122-53,
contratado.

servidor (a) SORAIA MENDES

acompanhar e fiscaLlzar a
o (a)
pa ra

DA S]LVA
execuÇão

BATISTA,
do ob j --16

Art. 2" - Determinar que o fiscal ora desígnado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em reg.istro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necessário à regularizaçâo das faltas ou dos defe.itos observados, e,
submeter aos seus super.iores, em tempo háblI, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serv.iços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CONTRÀTADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de vafidade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabefecidas;
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III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

ao servidor designado e publique-se.

fiscais
antes do

Art. 3' - Dê-se ciência

Art. 4' - Esta PorLariê

Àrt, 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

disposiçÕes em contrário.

I TA I TUBA PA, A4 de Janeiro de 2018

IÂMAX PRADO CISTODI O

EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTOR (A) DO CONTRATO

S/N
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