Página 1 de 1

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA/PA

PORTARIA N° 369/2019
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁCREA-PA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 em seu Art. 34 e, ainda, as disposições do Regimento Interno deste
Orgão.
Considerando as normas previstas no Manual Sobre Concessão e Prestação de Contas de
Suprimentos de Fundos, onde constam os procedimentos para concess ão, execução e
prestação de contas de recursos financeiros para custeio de despesas que n ão possam se
subordinar ao regime normal de aplicação; Considerando processo 354933/2018, que trata da
aquisição de 02 (duas) caminhonetes utilização pelos Polos de Santarém e Marabá;
Considerando o contrato 24/2016, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, que trata sobre o
gerenciamento de Combustível aos veículos da frota do CREA-PA; Considerando que esses
veículos necessitam de combustível DISEL S10, e que não esta contemplado pelo contrato
atual; Considerando a tramitação do processo 371987/2019 que trata sobre a contratação
renovação/contratação de gerenciamento de combustível.
RESOLVE: Conceder o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em nome do Agente
Fiscal Joelson Raul Leal, para custear as despesas com combust ível da Caminhonete do polo
de Marabá, pelo prazo de 03 (meses);
Conceder o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em nome da Supervisora
Regional de Santarem, Adriana Falconeri Boy, para custear as despesas com combust ível da
Caminhonete daquele polo, pelo prazo de 03 (meses);
Revogar a portaria 274/2019.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Belém, Quarta-Feira, 14 de Agosto de 2019.

CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES
PRESIDENTE
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