
atestado o preenchimento dos pressupostos constantes do  art.  28, §, 
1°, inciso Ill da indigitada Resolução 350/2018, para a concessão do 
referido adicional por titularidade; 

RESOLVE: 

Art. lo  CONCEDER ao servidor efetivo estável, Adicional por 
Titularidade nos termos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários — 
PCCS dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Araguaina/TO, 
conforme segue: 

I - FERNANDO DE SOUSA TAVARES, Técnico de Arquivo. 
Documentação e Reprodução (Responsável pela Secretaria — Função 
Comissionada — FC-1), matricula n° 1065828, Adicional por Titularidade 
de 10% (dez por cento) pela conclusão do Curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu em Direito Tributário junto a Faculdade  Focus,  com carga 
horária de 360 (trezentas e sessenta horas), sob o Registro n° 5324, 
livro 05, folha 68.  

Art.  2° 0 adicional de que trata o artigo 10  desta Portaria, 
deverá ser calculado com base no vencimento base constantes no 
padrão e referência em que cada servidor se encontra dentro do Grupo 
Operacional especifico de cada nível de escolaridade.  

Art.  3° Determinar a Coordenação de Recursos Humanos que 
seja adicionado o valor correspondente aos 10% (dez por cento) na 
Folha de Pagamento do referido servidor a partir do mês de fevereiro de 
2022, devendo ser calculado conforme artigo 2° desta Portaria.  

Art.  4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAiNA, Estado do Tocantins, aos 17 (dezessete) dias do mês de 
fevereiro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 
Presidente da Câmara Municipal de Araguaina/TO. 

Portaria n° 57/2022 
Araguaina/TO. 17 de fevereiro de 2022. 

"Dispõe sobre nomeação de servidores 
para realização de procedimentos relativos 
â fiscalização do Contrato Administrativo n° 
007/2022 celebrado entre a Câmara Municipal 
de Araguaina e empresa Vitoria  Leticia  Lima Bila 
e dá outras providências". 

0 Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, Estado do 
_Tocantins, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 

gimento Interno deste Poder Legislativo de Araguaina, em especial 
Artigo 32, Inciso  III.  

RESOLVE: 

Art.  10  Nomear como Fiscal do Contrato Administrativo celebrado 
entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA e a empresa abaixo 
relacionada, conforme segue abaixo: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2022 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2022 
FIRMADO COM BASE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNATTO. 
CONTRATADA: VITORIA LETiCIA LIMA BILA (GRUPO COSTA), 
localizada na Rua Primavera, n° 964, loteamento Planalto, CEP n° 
77.823-570, Araguaina - TO, inscrita no CNPJ sob o n°40.030.874/0001-
06. 
OBJETO: Contrataçao de empresa para prestação de sei-viços de 
manutenção, instalação e configurações de computadores, impressoras, 
retroprojetores,  notebooks, tablets,  servidores de dados e de internet, 
roteadores e periféricos, com instalação de  hardware, software,  rede 
de dados e rede de internet, programas, e monitoramento de  antivirus,  
entre outros, bem como,realização de  backup  dos dados compartilhados 
nos servidores a Câmara Municipal de Araguaina/TO, pelo período de 
12 (doze) meses nos termos discriminados no Termo de Referência e no 
instrumento de contratação. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Art.  75, inciso II da Lei Federal n° 
14.133/2021. 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil 
reais). 

'bOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.17— Manutenção e Conservação 
de Máquinas e Equipamentos. 
ASSINATURA: 25 de janeiro de 2022. 
FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000 — Recursos Próprios. 
VIGÊNCIA: 25 de janeiro de 2022 a 25 de janeiro de 2023. 
SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Araguaina  (Gideon  da Silva 
Soares, Presidente) e (Vitória  Leticia  Lima Bile (Grupo Costa), Sécia 
Proprietária). 
FISCAL:  Jackson  Carneiro Mantel, Diretor Administrativo, matricula 
n° 1066240 e Marcianna da Silva Araújo Carvalho, Superintendente, 
matricula n° 1066262.  

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 
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; 

Ill - 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 as obrigações assentadas no 
processo licitatório; e 

VIII - Manter comunicação com o Gestor para o bom andamento 
da contratação.  

Art.  5° Depois de concluída a licitação, e formalizado o Contrato 
Administrativo ou documento equivalente,  sera  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,  
corn  efeitos retroativos a 25 de Janeiro de 2022. revogando-se as 
disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaina, 
Estado do Tocantins, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 
2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 
Presidente da Câmara Municipal de Araguainy,a.--• --,, 
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