
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ Nº. 23.714.191/0001-59 

CNPJ: 30.971.257/0001-51 

Trav. Rui Barbosa, 463, Centro – CEP: 68.250-000 
 

 

 

Email: semed.obidos@gmail.com 

 
                                                                            

3.2 Fiscal  Vicente de Paulo do Amaral Figueira 

Contrato n°: 0140/2018 Data/ano 01/02/2018 

CPF: 387.328.232-15   

RG: 2176105 Expedição: 31/07/2007 Órgão Expedidor PC/PA 

End.: Tv. Izaltino José Barbosa N°: 371 

Bairro: Santa Terezinha Cidade: Óbidos Estado: PA 

CEP: 68.250-000  

Situação Funcional: (x) Contratado ou ( ) Efetivo 

a) A fiscalização dos serviços será exercida pelo(s) Fiscal (is), indicado(s) no Referido Termo de 

referência, que atestarão a correta execução dos serviços na Nota Fiscal e registrarão todas as 

ocorrências. As deficiências listadas em relatório serão encaminhadas à licitante vencedora, 

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, caso se faça necessário. 

b) Os fiscais deverão observar e avaliar a qualidade do serviço prestado (se satisfatório ou 

insatisfatório), fazendo menção à observância do cumprimento dos prazos do Cronograma Físico, 

comunicando-as ao seu superior hierárquico, afim de aplicação das penalidades estabelecidas 

na Minuta do Contrato. 

c) As exigências e as atuações das fiscalizações pela Secretaria Municipal de Educação em nada 

restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 

concerne à execução do objeto. 

 

4 - Local para Entrega dos Itens 

Local Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

End.: Trav.: Rui Barbosa  N°: 463 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000  

No horário das 08:00 às 17:00, nos dias de segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, Estadual e 

Municipal. 

 

5 - Justificativa do Serviço 

A contratação de empresa especializada no serviço de limpeza, dedetização, desratização, 

descupinização, se justifica pela necessidade de garantir salubridade, visando a garantia de um 

ambiente saudável para os educandos e servidores que atuam nas Unidades Escolares do município de 

Óbidos, fazendo-se necessário a contratação dos serviços especializados elencados no presente Termo 

de Referência, para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
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