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FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

Portaria no

DESIGNAÇÀO DE ErSCÀL DE CONTRÀTO

Designa servidor para acompanhar
fiscalizar a execuÇão deste contrato.

Contrato n". 20L90242
Rêf. ProceEso no. PREGÃO No 046/201-9-pp

. Àjeto Contratual: ContrataÇão de empresa especializada em
desenvoJ-vj-mento de sistemas integrados de gestão educacional apllcado
exclusivamente ao setor púb1i-co para fornecimento de lrcença de uso de
software (l,ocaÇão), com atualizaÇões que garantam as afteraçÕes legais,
corretivas e evolutivas, lncluindo, serviços de implantação, conversâo
de dados legado, treinamento, suporte e atenclimento técni-co e
s i stemas /módulos (Gestão Acadêmíca & Pedagógica (web/desktop),
Matrícufas online - Portal de Matricu]as (web) , Diário de Classe
(web/desktop), Diário/Portal do Àluno/Responsável (web) e LotaÇão e
Recursos humanos (web), para atender a demanda do Fundo Mun-icipal de
EducaÇão.

O(a) Sr (a)AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, nc uso de suas
atribuiÇões legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de 1993, e a celebração de Contrâtô entre a (o) !'UNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e A M ABUCATER DE SANTANA Como

v:oNTRATADA.

RESOÍ,VE:

Àrt.
338 . 807 .002-49,
contratado.

Designar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscalj-zar a

LAME I RA
execuÇão

/ CPE no
do ôbj eto

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

I - zefar peJ-o fiel cumprimento do contrato, anotando em regi,stro
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das fal-tas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábí1, as decisÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da fei;

o
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III-atestar,formalmente,nosautosdosproceSsos,asnÔtaS
relativas uo" "ut"içà;";;;;;;ât= 

e/ou,a^o.s materiais fornecidos'

.;;;;i;;;*;nto ao Einanceiro para pasamento'

II - avaliar, continuamente' a qualidade
mateiiais fornecidos pela CONTRATADA', êm

.\i-\'i êtô do contrato, e àurante o seu períodovuJvçv "- suPerior a aPricaçãopropor a autor]-daoe
estabelecidas i

dos serviços Prestados e/ou
periodicidade adequada ao

áe validade, event ua lmente '
das penalidades Legalmente

ÇÀo

À!t. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

fiscais
antes do

ITAITUBA PA, 25 de Julho de 2019

Art. 3"

Art. 4"

Dê-se ciência ao servidor: desígnado e publíque-se '

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação '

disposiçÕes em contrário '
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