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Portaria n° 246/2022 

Araguaina/TO, 08 de novembro de 2022 

"Dispõe sobre nomeação de servidores para realização 
de procedimentos relativos 5 fiscalização de Contrato 
Administrativo n° 26/2022 celebrado entre a Câmara 
Municipal de Araguaina e empresa  HP  Lira Agência de 
Publicidade - Eireli e dá outras providências". 

0 Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, Estado do Tocantins, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo de Araguaina, 
em especial ao Artigo 32, Inciso Ill. 

RESOLVE: 

Art.  10  Nomear como Fiscais do Contrato Administrativo n° 26/2022 celebrado entre a CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUAiNA e a empresa abaixo relacionada, conforme segue abaixo: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2022 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA-TO 
CONTRATADA:  HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADE — EIRELI. 
CNPJ N° 08.940.631/0001-00 
OBJETO: Constitui objeto deste, a contratação de 01 (uma) Agência de Publicidade e Propaganda 
para a prestação de serviços de publicidade e divulgação dos programas, ações parlamentares dos 
Vereadores e campanhas institucionais da Câmara Municipal de Araguaina/TO, conforme previsão de 
gastos contido na Resolução n° 321/2014 a qual "Disciplina a concessão da Cota de Despesas da 
Atividade Parlamentar — CODAP", bem como, Resolução n° 368/2022 e suas posteriores alterações, 
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, compreendendo o 
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação  ea  supervisão da execução 
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de 
atender ao principio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, principios, iniciativas 
ou instituições ou de informar o público em geral. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 0 presente contrato reger-se-6 pelas disposições da Lei n° 12.232, de 
29.04.10, e, de forma complementar, da Lei n°8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, da Lei n° 
4.680 de 18/06/1965; do Decreto n. ° 57.690 de 01/02/1966 e alterações posteriores. 
VALOR GLOBAL - R$ 1.392.600,00 (Um milhão trezentos e noventa e dois mil e seiscentos reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.031.2032.2.477 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.39.85 
FONTE DE RECURSO: 1 500 0000.000000 — Impostos Não Vinculados 
ASSINATURA: 07 de novembro de 2022. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07 de novembro de 2022 a 06 de novembro de 2023, 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, nos termos do inciso II do  art.  57 da Lei n° 
8.666/1993. 
FISCAIS: Abgail Cruz da Silva, Diretora de Comunicação, matricula n° 1066173,  Jackson  Carneiro 
Montel, Diretor Administrativo, matricula n° 1066240 e Marcianna da Silva Araújo, Superintendente, 
matricula n° 1066262. 
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Art.  2° Para os fins desta considera-se: 

I - FISCAL: Servidor com condições de acompanhar e fiscalizar o objeto licitado. É 
designado pelo Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, responsável pela autorização da 
solicitação do objeto/serviço licitado;  

Art.  3° 0 Fiscal deve tomar providências no que se refere à execução do objeto licitado, 
acompanhamento da prestação do serviço, obra, locação ou recebimento de objetos.  

Art.  4° Constituem atribuições do Fiscal: 

I - Verificar os recursos materiais e humanos empregados na execução dos contratos, 
quando for o caso; 

II - Verificar a forma de execução do objeto do Contrato ou documentos equivalentes, 
assim como, seguir as orientações previstas no Edital e Termo de Referência;  

III  - Fiscalizar e avaliar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e editalicias; 
IV - Cobrar da contratada o cumprimento do Contrato e documentos equivalentes; 
V - Manter contato com a contratada de modo a promover todo tipo de interlocução 

operacional; 
VI - Comunicar ao Gestor as ocorrências de cumprimento e de descumprimento 

detectadas; 
VII - Promover o registro documentado de todas as ocorrências contratuais diretamente 

relacionadas ás obrigações assentadas no processo licitatório; e 
VIII - Manter comunicação com o Gestor para o bom andamento da contratação.  

Art.  5° Depois de concluida a licitação, e formalizado o Contrato Administrativo ou 
documento equivalente, será encaminhada uma cópia do documento firmado ao Gestor, para que 
juntamente com os fiscais procedam à gestão, acompanhamento e fiscalização do referido serviço e/ou 
objeto contratado.  

Art.  6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao 
dia 07 de novembro de 2022, revogando-se as disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 
08 (oito) dias do mês de novembro de 2022. 

D 	VA ilDARES  
Presidente  a Camara Municipal de AraguainafT0 
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