
Estado do Pará
Govemo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria n"

DESIQ{AÇÂO DE ErSCÀr DE CONTRÀTO

Desiqna servidor para acompanhar
fisca.lizar a execuÇão deste contrato.

e

Contrato no. 20170582
Rêf. Procêsso no. INEXIGIBILIDADE No 0512207'7 / 001-IL
L.ljeto Contratual: Licença de uso de Software (programa dê computador)
para a gestão administrativa e acadêmica das escolas da rede municipal
de ensino admlnistradas pela SEMED, denominado GESTOR ESCOIêR, composto
de arquivos digitais EXECUTÁVEIS estatisticas e de BANCO DE DADOS a
serem utilizados nas escolas e departamentos gue a secretaria de
Educação julgrar necessário para melhor atendimento dos seus munÍcipes e
proporcionar maior rapidez, eficiêncla e seguranÇa no atendimento,
armazênamento e processamento das informaçôes.

O(a) Sr(a)ÀMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETARIO MINICIPÀI, no uso de suas
atribuiÇôes legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de
2L de junho de 7993, e a cel-ebraçâo de Contrato entre a (o)FUNDO
MUN]C]PAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRÀTANTE e E P SÀRÀIVA-ME como
CONTRÀTADÀ.

RESOLVE:

Àrt. 10
338.807.002-49,
côntratadô.

Àxt- 20 Determinâr que o fiscal ora designado deverá:

I - zel-ar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua êxecuÇão, dêterminando o que for
necessário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,
submetêr aos seus superiores, em tempo hábl1, as decisões e as
provrdências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, êm periodicidade adeguada ao

Desiqtnar o (a) servidor (a) MANOEL
para acompanhar e fiscal-izar a

LAMEIRÀ
execuÇão do

CPE no
obj eto

Fb._
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objeto do contrato, e durante o seu periodo
propor a autoridade superior a aplicâÇão
estabelecidas i

de vafidade, evêntual-mênte,
das pênâl-idadês Iegal-mente

III- atestar, formalrnente, nos autos dos processos, as notas
relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos,
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

fiscais
antes do

Art. 3"

Art. 4o

Art.5"

Registre-se,

Publ.ique* se,

Cumpra-se.

Dê-se ciência ao servidor designado e pubJ-ique-se.

Esta Portaria entra em viqor na data de sua publicaÇão.

Revogam-se as disposiÇôes em contrário.

ITAITUBÀ - PA, 08 de Dezembro de 2018

AMl L EIRA PINHO
rUN PAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR(A) DO CONTRÀTO
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