
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.  50  Depois de conclu ida a licitação, e formalizado o Contrato 
Administrativo ou documento equivalente,  sera  encaminhada uma copia 
do documento firmado ao Gestor, para que juntamente com os fiscais 
procedam a 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  Camara  Municipal de Araguaina, 
Estado do Tocantins, aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 
Presidente da  Camara  Municipal de Araguaina/TO 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
58/2022 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO. 
CONTRATADA: ARIAD1NA CORTEZ SILVA (GRUPO RENOVAR) 
CNPJ N°36.008.003/0001-19 
OBJETO: Prestação de serviços de pintura da  area  interna e externa 
da  Camara  Municipal de Araguaína, compreendendo os serviços de 
lavação total da  area,  correção de fissuras com massa niveladora aonde 
for necessário, aplicação de duas maos/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 ORÇAMENTARIA: 01.031.2032.2.477. 
ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.39.16 — Manutenção e 
Conservação de Bens Moveis. 
FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000 — RECURSOS 

S1NATURA: 25 de março de 2022. 
viGENCIA: 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:  Camara  Municipal de Araguaina  (Gideon  da Silva 
Soares, Presidente) e Ariadina  Cortez  Silva (Grupo Renovar), Ariadina  
Cortez  Silva, Diretora da Empresa. 

Portaria n° 096/2022 
Araguaina/TO, 04 de abril de 2022. 

"Dispõe sobre nomeação de servidores 
para realização de procedimentos 
relativos à fiscalização de Contrato 
Administrativo celebrado entre a  Camara  
Municipal de Araguaina e empresas, da 
outras providências". 

0 Presidente da  Camara  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 de Contrato Administrativo celebrado 
entre a CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA e as empresas abaixo 

relacionadas referente ao Processo Administrativo de Dispensa de 
Licitação n° 092/2022. conforme segue abaixo: 

OBJETO: Aquisição futura/de forma parcelada de materiais de copa 
e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza e higienização destinados 
a atender as necessidades da  Camara  Municipal de Araguaina pelo 
período de 09 (nova) meses. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Art.  75, Inciso 11 da Lei Federal n° 
14.133/2021. 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 46.317,50 (quarenta e seis mil, 
trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.031.2032.2.477. 
ELEMENTOS DE DESPESAS: Gênero Alimentícios - 3.3.90.30.07; 
Copo e Cozinha - 3.3.90.30.21; Limpeza e Higienização - 3.3.90.30.22 
FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000 — RECURSOS 
PRÓPRIOS. 
ASSINATURA: 31 de março de 2022. 
VIGENCIA: 31 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022, podendo 
ser prorrogado por igual período caso seja comprovada a necessidade 
da continuidade, bem  corm),  da existência de saldo dos itens constantes 
no referido contrato, conforme artigo107 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
FISCAIS: Naides Silva Conceição, Coordenadora do  Dept°  de Materiais 
e Patrimônio, matricula n°1066243 e Adeilson Veloso de Abreu, Técnico 
de Almoxarifado e Patrimônio, matricula n° 1065827.  

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

I- FISCAL: Servidor com condições de acompanhar e fiscalizar 
o objeto licitado. E designado pelo Presidente da  Camara  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; 
11 - 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 editalícias; 

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 concluida a licitação, e formalizado o Contrato 
Administrativo ou documento equivalente,  sera  encaminhada uma copia 
do documento firmado ao Gestor, para que juntamente com os fiscais 
procedam a gestão, acompanhamento e fiscalização do referido serviço 
e/ou objeto contratado. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA/Tb. Li6.3 

-  
Áf.  

1. D S S SILVA VAREJISTA EIREL1, Pessoa Jurídicat,de Direito 
Privado, com sede na Rua Vitoria Régia, n'127, Setor !tapir-am-00r 
77.814-090, Araguaína -TO, inscrita no CNPJ sob o n°04.197.718/0001-
70, com os seguintes valores por objeto — Gêneros Alimentícios no valor 
total de R$ 18.980,00 (dezoito mil novecentos e oitenta reais); Copa e 
Cozinha no valor total de R$ 5.339,80 (cinco mil trezentos e trinta e nova 
reais e oitenta centavos), perfazendo um total de R$ 24.319,80 (vinte e 
quatro mil trezentos e dezenove reais e oitenta centavos). 

2. BRAS1LCLEAN 	LIMPEZA, 	CONSERVAÇÃO 	E 
CONSTRUÇÃO EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede 
na Av. Lontra, n" 905, Bairro Jk, Araguaína - To, inscrita no CNPJ sob o 
n° 16.949.574/0001-40, com o seguinte valor por objeto —  Materials  de 
Limpeza e Higienização no valor total de R$ 21.997,70 (vinte e um mil 
novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 

4 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008/2022  
FIRMADO COM BASE NO PROCESSO ADMINISTRSTIVO DE 

CONTRATADAS: 
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PORTARIA GAB/PGM N° 05, DE 24 DE MARÇO DE 2022 

Designa o Procurador do Município  
ALLEN  KARDEC FEITOSA OLIVEIRA 
para representar e acompanhar 
a atuação da Procuradoria-Geral 
do Município junto à Diretoria do 
Contencioso Fiscal da Secretaria da 
Fazenda do Município de Araguaina/TO 

0 PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das 
atribuições que  !he  confere o  art.  7°, incisos VI e XIII da Lei Complementar 
Municipal n°09, de 26 de setembro de 2013; 

CONSIDERANDO a grande quantidade de execuções fiscais 
propostas para a recuperação de débitos tributários municipais nos 
últimos anos, o que demanda uma estreita relação com a Secretaria da 
Fazenda e, especialemente, a Diretoria do Contencioso Fiscal; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um diálogo 
mais célere e dinâmico com a Diretoria do Contencioso Fiscal deste 

,L(onicipio, departamento responsável pela Divida Ativa; 

CONSIDERANDO que a designação de um Procurador do 
Município para representar a atuação desta Procuradoria junto 
Diretoria do Contencioso Fiscal, sob a supervisão do Procurador-
Geral, possibilitara uma atuação mais eficiente na propositura e 
acompanhamento do andamento das execuções fiscais; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer-se metas 
e cronogramas de atuação no que tange à propositura de execuções 
fiscais, sobretudo a fim de evitar-se a ocorrência de prescrição de 
débitos tributários deste Município; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se estabelecer 
procedimentos de padronização internos com o objetivo de otimizar a 
atuação da Procuradoria no âmbito das execuções fiscais, criando-se 
fluxogramas de atuação no âmbito de tais ações; 

RESOLVE: 

Art.  1° - Designar o Procurador do Município  ALLEN  KARDEC 
FEITOSA OLIVEIRA, Matricula 46402, para, sem prejuízo de suas demais 
atribuições, representar e acompanhar a atuação da Procuradoria-Geral 
do Município junto a Diretoria do Contencioso Fiscal da Secretaria da 
Fazenda do Município de Araguarna/TO, incumbindo-lhe: 

I — propor ao Procurador-Geral a instituição e o cumprimento das  
.etas  de propositura de execuções fiscais por parte do Município, sendo 

responsável pela elaboração de eventuais minutas de petições iniciais e 
demais pegas necessárias à padronização e otimização dos trabalhos 
da Procuradoria, sob a supervisão do Procurador-Geral; 

II - sob supervisão do Procurador-Geral, coordenar os 
levantamentos de dados solicitados à Procuradoria relacionadas a 
atuação do  &gar)  no âmbito das execuções fiscais;  

III— coordenar a distribuição dos serviços a cargo da Procuradoria 
relacionados a propositura de execuções fiscais, adotando medidas para 
racionalizar métodos de trabalho e agilizar o ajuizamento das ações; 

IV— promover o estudo e propor a revisão, quando necessário, da 
legislação tributaria do Município, apresentando eventuais proposituras 
ao Procurador-Geral do Município, a fim de que sejam remetidas ao 
Prefeito Municipal; 

V — assessorar, mediante solicitação do Procurador-Geral, os 
órgãos do Município na interpretação da legislação, normas e decisões 
referentes a iegisragao tributaria; 

VI — preparar e propor ao Procurador-Geral, na época própria, 
cronograma das principais atividades programadas para o ano seguinte 
relativas à propositura e acompanhamento das execuções; 

VII - propor ao Procurador-Geral do Município a edição, reforma 
e extinção de súmulas de entedimento acerca de teses repetitivas 
veiculadas no âmbito das execuções fiscais.  

Art.  2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrario. 

Araguaina/TO, aos 24 dias de março de 2022. 

GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Procurador-Geral do Município 

"Dispõe sobre nomeação de servidores 
para realização de procedimentos relativos 

fiscalização de Contrato Administrativo n° 
007/2022 celebrado entre a  Camara  Municipal 
de Araguaina e empresa Ariadina  Cortez  Silva, 
da outras providências". 

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

RESOLVE: 

Art.  1° Nomear como Fiscal do Contrato Administrativo n° 
007.'2022 celebrado entre a CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUA1NA 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 ARAGUANATTO. 
CONTRATADA: ARIADINA CORTEZ SILVA (GRUPO RENOVAR) 
CNPJ N°  36.008.003/0001-19 
OBJETO: Prestação de serviços de pintura da  area  interna e externa 
da  Camara  Municipal de Araguaina, compreendendo os serviços de 
lavação total da  area,  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 ORÇAMENTARIA: 01.031.2032.2.477. 
ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.39.16 — Manutenção e 
Conservação de Bens Moveis. 
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:  Camara  Municipal de Araguaina  (Gideon  da Silva 
Soares, Presidente) e Ariadina  Cortez  Silva (Grupo Renovar), Ariadina  
Cortez  Silva, Diretora da Empresa. 
FISCAIS:  Jackson  Carneiro Montei, 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  Camara  Municipal 
de Araguaina, responsável pela autorização da solicitação do objeto/ 
serviço licitado:  

Art.  3° 0 Fiscal deve tomar providências no que se refere a 
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; 
H - 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 

CAs 	1VIARA MUNICIPAL 
DE ARAGUAIINA  

Portaria n° 095/2022 
Araguaina/TO, 04 de abril de 2022. 

15 	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUNÍNA 
	

N" 2.525 - QUARTA- FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2022 

Documento assinado digitalmente conforme  MP  n" 2.200-2 de 24/08/2001, que 
institui a Tnfraestrutura  dc  chaves Públicas Brasileira -  ICI'  



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 I icitatório; e 

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

Art.  50  Depois de concluída a licitação, e formalizado o Contrato 
Administrativo ou documento equivalente,  sera  encaminhada uma copia 
do documento firmado ao Gestor, para que juntamente com os fiscais 
procedam â 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 contrario. 

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

GIDEON DA SILVA SOARES 
Presidente da  Camara  Municipal de Araguaina/TO 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
58/2022 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO. 
CONTRATADA: ARIADINA CORTEZ SILVA (GRUPO RENOVAR) 
CNPJ N° 36.008.003/0001-19 
OBJETO: Prestação de serviços de pintura da  area  interna e externa 
da Câmara Municipal de Araguaina, compreendendo os serviços de 
lavação total da  area,  correção de fissuras com massa niveladora aonde 
for necessário, aplicação de duas mãos/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 ORÇAMENTARIA: 01.031.2032.2.477. 
ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.39.16 — Manutenção e 
Conservação de Bens Moveis. 
FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000 — RECURSOS 
PRÓPRIOS. 

---- SINATURA: 25 de março de 2022. 
3ENCIA: 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:  Camara  Municipal de Araguaina  (Gideon  da Silva 
Soares, Presidente) e Ariadina  Cortez  Silva (Grupo Renovar), Ariadina  
Cortez  Silva, Diretora da Empresa. 

Portaria n° 096/2022 
Araguaina/TO, 04 de abril de 2022. 

"Dispõe sobre nomeação de servidores 
para realização de procedimentos 
relativos à fiscalização de Contrato 
Administrativo celebrado entre a  Camara  
Municipal de Araguaina e empresas, da 
outras providências". 

0 Presidente da  Camara  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.  10  Nomear como Fiscal de Contrato Administrativo celebrado 
entre a CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA e as empresas abaixo 

relacionadas referente ao Processo Administrativo de Dispensa de 
Licitação n° 092/2022, conforme segue abaixo: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2022 	 f' 
FIRMADO COM BASE NO PROCESSO ADMINISTF5VO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 	 , 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA11,0It 
CONTRATADAS: 

1. D S S SILVA VAREJISTA El RELI, Pessoa Jurídica 'de Direito 
Privado, com sede na Rua Vitória Régia, n'127, Setor Itapuari,'C'er 
77.814-090, Araguarna -TO, inscrita no CNPJ sob o n°04.197.718/0001-
70, com os seguintes valores por objeto — Gêneros Alimentícios no valor 
total de R$ 18.980,00 (dezoito mil novecentos e oitenta reais); Copa e 
Cozinha no valor total de R$ 5.339,80 (cinco mil trezentos e trinta e nove 
reais e oitenta centavos), perfazendo um total de R$ 24.319,80 (vinte e 
quatro mil trezentos e dezenove reais e oitenta centavos). 

2. BRASILCLEAN LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede 
na Av. Lontra, n° 905, Bairro Jk, Araguaina - To, inscrita no CNPJ sob o 
n° 16.949.574/0001-40, com o seguinte valor por objeto — Materiais de 
Limpeza e Higienização no valor total de R$ 21.997,70 (vinte e um mil 
novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). 

OBJETO: Aquisição future/de forma parcelada de materiais de copa 
e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza e higienização destinados 
a atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguaina pelo 
período de 09 (nove) meses. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Art.  75, Inciso II da Lei Federal n° 
14.133/2021. 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 46.317,50 (quarenta e seis mil, 
trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477. 
ELEMENTOS DE DESPESAS: Gênero Alimentícios - 3.3.90.30.07; 
Copo e Cozinha - 3.3.90.30.21; Limpeza e Higienização - 3.3.90.30.22 
FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000 — RECURSOS 
PRÓPRIOS. 
ASSINATURA: 31 de março de 2022. 
VIGÊNCIA: 31 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022, podendo 
ser prorrogado por igual período caso seja comprovada a necessidade 
da continuidade, bem  corm  da existência de saldo dos itens constantes 
no referido contrato, conforme artigo107 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
FISCAIS: Naides Silva Conceição, Coordenadora do  Dept°  de Materiais 
e Patrimônio, matricula n° 1066243 e Adeilson Veloso de Abreu, Técnico 
de Almoxarifado e Patrimônio, matricula n° 1065827.  

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  Camara  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;  

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 as obrigações assentadas no 
processo licitatorio; e 

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

Art.  50  Depois de conclu ida a licitação, e formalizado o Contrato 
Administrativo ou documento equivalente,  sera  encaminhada uma copia 
do documento firmado ao Gestor, para que juntamente com os fiscais 
procedam à gestão, acompanhamento e fiscalização do referido serviço 
e/ou objeto contratado. 
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