
ESTTAI'O DO PÁRÁ
PREFEITURÁ f,UtflCIPáI DE ÓBIT'OS

SECREÍÁRIA UUMCIPÂL DE EDUCAçÀO
CNPJ: 23.714.191/0001-59
CNPI: 30.971.257l0OO1-S1

Trav. Rui Barbosa.463, Centro - CEpi 69,250_000

PORTARIA NO 069/2022-S EMED/G S.de1 I de marco de 2022

Nomeia Fiscais de Contâto

A SECREÍÁRIA MUNICIPAL PE EDUCAÇÃO, MARIA ZILDA BENTES SOUSA,
nomeada através do Decreto no 003/2021-pMo/sEMAD, no uso das atribuiçõãs legais e;

gg|tslDER{NDo o disposto no Art. 67 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de
Licitaçoes e Decreto Estadual n. 870, de 04 de outubro de 2013;

coNslDERANDo o objeto é contratação de Empresa para Mão de obra
especializada para execução dos serviços de manutenção, ieparação, pintura e
soldagem nas lanchas escolares da sEMED - secretaria úuniciial aó gducaçao oe
Obidos.

CONSIDERANDO a indicação dos servidores.

RESOLVE:

Art. 10 - Nomear como Fiscais de contrato do objeto acima mencionado, para
acompanharem e fiscalizarem a sua execuçâo no exercíiio 2022, a partir da data de sua
assinatura, na qual a secretaria Municipal de Educação oe 

'óulooslÉÀ 
será a

CONTRATANTE, os seguintes servidores:

Francisco Delson Pimentel Almeida, portador do cpF no. 464.037.102-06 e RG
no 11543337 - PC/AM, servidor público comissionado, nomeado através do Decreto no
19712021, ocupantê do cargo de chefe de Divisão de Transporte Escolar, residente na
Praça Barão do Rio Branco, no 2s, Bairro: centro, cidade de óbidos/pA, i"Éiàn", lsey99208-4905 e e-mail: cafealmeidaBT4@gmail.com.

Francisco carlos Gualberto Galúcio, portador do cpF no. 673.978.a32-49 e RG
no 3680719 - PC/PA, servidor público Efetivo, nomeado através do Decreto noãaotzooo,
gcupante do cargo de Agente Administrativo, residente na Travessa Artur cruz, no 226,
Bairro: santa Terezinha, cidade de óbidos/pA, Telefone: (93) 992í9-7osoã e-mail:
carlinho_gualberto@hotmail. com.

AÍt 20 - Aos Fiscais do contrato, ora nomeados, garantida pela administração as
?EFoe? para desempenho do encargo, deverâo obsérvar o disposto no Art. 67 da Lei
n" 8.666/93 e Decreto Estadual n' 870, de 04 de outubro de 20i 3, óem prejuízos de outros
atos normativos pertinentes.

Art. 3" - Dê-se ciência aos servidores nomeados e publique_se.
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ESTAIrc IX' PARÁ
PRTTEITURT{ XUMCIPá! DE óBIIX)S

SF4RETARIA UUmCIPÁL DE EITUCAçÂO
CNPI: 23.714.191/0001-59
CNPJ: 30.971.257l00O1_51

Trav. Rui Barbosa,463. Centro - CEp:68.250-OOO

Art. 40- Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

SECRETARIA MUN]CIPAL DE EDUCAÇÃO, em 1B de março de2022

r,,t"ri" y'ifuksor",
Secrêtária M{nicipal de Educação
Decreto No 003/2021- PMO/SEMAD

CIÊNC|A DOS SERVIDORES NOMEADOS

Declaro que estou ciente da nomeação de fiscal, ora atribuída, e das atividades que sâo
inerentes em razáo da função.

Francisco Delson Pimentel Almeida

Declaro que estou ciente da nomeação de Íiscâl substituto, ora atribuída, e das atividades
que são inerentes em razáo da função.

Francisco Carlos Gualberto Galúcio
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