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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

Portaria n° 095/2022 

AraguainafT0, 04 de abril de 2022. 

"Dispõe sobre nomeação de servidores para realização 
de procedimentos relativos à fiscalização de Contrato 
Administrativo n° 007/2022 celebrado entre a Câmara 
Municipal de Araguaina e empresa Ariadina  Cortez  Silva, 
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  III.  

RESOLVE: 

Art.  1° Nomear como Fiscal do Contrato Administrativo n° 007/2022 celebrado entre a CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUAiNA e as empresa abaixo relacionada, conforme segue abaixo: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 58/2022 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNAITO. 
CONTRATADA: ARIADINA CORTEZ SILVA (GRUPO RENOVAR) 
CNPJ N° 36.008.003/0001-19 
OBJETO: Prestação de serviços de pintura da área interna e externa da Câmara Municipal de 
Araguaina, compreendendo os serviços de lavação total da área, correção de fissuras com massa 
niveladora aonde for necessário, aplicação de duas rnAos/e ou mais de selador, aplicação de tinta nas 
abas, vigas, pilares, paredes e fachadas, conforme disponibilização de materiais da empresa 
contratante para execução dos serviços. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Art.  75, Inciso II da Lei Federal n° 14.133/2021. 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477. 
ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.39.16 — Manutenção e Conservação de Bens Móveis. 
FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000 — RECURSOS PRÓPRIOS. 
ASSINATURA: 25 de março de 2022. 
VIGÊNCIA: 25 de março de 2022 a 23 de abril de 2022, podendo ser prorrogado por igual período caso 
seja comprovada a necessidade para conclusão dos trabalhos, conforme artigo107 da Lei Federal n° 
14.133/2021. 
SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Araguaina  (Gideon  da Silva Soares, Presidente) e Ariadina  
Cortez  Silva (Grupo Renovar), Ariadina  Cortez  Silva, Diretora da Empresa. 
FISCAIS:  Jackson  Carneiro Montel, Diretor Administrativo, matricula n° 1066240 e Marcianna da Silva 
Araújo Carvalho, Superintendente, matrícula n° 1066262.  

Art.  2° Para os fins desta considera-se: 

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

Art.  30  0 Fiscal deve tomar providências no que se refere á execução do objeto licitado, 
acompanhamento da prestação do serviço, obra, locação ou recebimento de objetos.  

Art  4° Constituem atribuições do Fiscal: 
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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 às 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 25 de março de 2022, revogando-se as disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 
04 (quatro) dias do mês de abril de 2022. 

G 
Presidente4 Câmara nicipal de Araguaina/TO 

Rua das Mangueiras, n° 10 — Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63) 3416-0401- CEP 77804-110 -Araguatna - Tocantins 


	Page 1
	Page 2

