
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/a. Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47 150-00a 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO N." 2581/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N." 008/2021 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Contrato In. 363/2021 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bailia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Travessa Professora 
Helena, s/if, nesta cidade de Santa Rita de Cássia(BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n ". 13.880.71E0001-40, neste ato 
representado pelo Sr. Jose Benedito Rocha Aragão, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade dc Santa Rita de Cassia(BA), portador do 
CP17 207.067.153-49 e CRO 2652 - BA, na qualidade de Prefeito Municipal, c de outro lado, corno Contratado, ISRAEL MOVIA DE SOUZA 
JUNIOR — ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n" 28.862.607/0001-08, estabelecida na Rua da liberdade, n" 149, Bairro Jardim 
Sumaré, em Santo Antonio da Platina/PR, CEP 86430-000, neste ato representada pelo sócio proprietário, o Sr. Israel Moita de Souza Junior, brasileiro, 
empresário, portador da Cédula de Identidade 106445982 SSPBR e CPI" 094.386.249-37, com base na licitação do Pregão Eletrônico n". 008/2021, 
originado do Processo Administrativo n". 258/2021, conforme da Lei Federal n". 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, Lei Complementar n". 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem 
celebrar o presente Contrato n" 363/2021, no valor de RS 191.248,59 (cento e noventa e um mil duzentos c quarenta e oito reais e cinquenta e nove 
centavos), tendo como objeto a aquisição de equipamentos de informática em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais deste Município, 
mediante as seguintes condições: 

Cláusula Primeira — DO OBJETO — Aquisição de equipamentos de informática em atendimento (is necessidades das Secretarias Municipais deste 
Município, nos termos Lei Federal n". 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n" 5.504, de 05 de agosto de 2005, Lei Complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006 e Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993. demais 
condições conforme o presente Edital, a saber: 
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Computador Desktop, especificação: - Mcmona RAM de 04 GB, - 
processador de 2 núcleos, 3" geração ou superior, com frequência 
mínima de processamento de 2.106Hz com cache L2 total de no 
mínimo 3M13, 
- SSD 120 GB, - Fonte ATX 350w real; 
- completo, com teclado, mouse, caixa de som e monitor LED 19,5' 
esolução HD 

UND 45 

LIBERTYPRO 
+1-R.) / GOV-
B134128M + 
I 9,5HQ-LED 

RS 2.165,99 RS 97.469,55 

17 
Computador Desktop, especificação - Processador de 4 núcleos de 
7' geração; - Memoria RAM:DDR4 R GB; - Fonte: ATX 350W 
RFAI ; - SSD. 240 GR; - Monitor 17" resolução IID; 

UND 7 

L1BERTYPRO 
— ERJ / (30V-

BI3108240M — 
/ 9,5HQ-LED 

RI 3.929,88 RS 27.509,16 

21 HD EXTERNO 1 TB UND 3 

ADATA ( 
AIIV320- 

ITU3I-CLIK 
PILEI O 

R$ 500,00 RS 1.500,00

33 

Notebook tela 15.6" 
-Processador de 2 núcleos de 7" geração 
-Memoria ram ddr4 4gb 
-SSD 240GR 

UND 6 ACER i A315- 
56-3301 

RI 4.494,98 R$ 26.969,88 

40 Roteador 2 antenas 300 MBPS UND 20 MERCUSYS / 
MW30112. 

R$ 250.00 R$ 5.000,00

1 
Roteador 2 ou mais antena Dual Band AC1200Mbps 4 portas Lan 
10/100/1000 

UND 13 
TP LINK i 

ARCHER C6 
AC1200 

R$ 600,00 R$ 7.800,00 

43 SSD Saca 120GB 500MB/s para leitura e 350MB/s UND 50 
ADATA ; 

ASIJ650SS- 
1206T-R 

RI 4013,00 R$ 20.000,00 

45 Switch de rede R portas UND 20 MERCUSYS / 
M5108 

RS 250,00 R$ 5.000,00

VALOR TOTAL DOS ITENS (cento e noventa c um mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) 
R$ 191.248,59 

Clausula Segunda — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes Dotações 
Orçamentárias: 

Unidade Orçamentária: 02.03.000 — Secretaria de Mun. De Administração 
Projeto de Atividade: 2094— Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Administração 

Unidade Orçamentária: 02.60.000 — Secretaria de Mun. De meio Ambiente e Turismo 
Projeto de Atividade: 2048 —Gestão das Ações da Secretaria de Mun. De Meio Ambiente e Turismo 
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Unidade Orçamentária: 02.90.000 — Secretaria de Mun. De Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Projeto de Atividade: 2050 — Gestão das Ações da Secretaria de Mun. De Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Unidade Orçamentária: 02.10.000 — Secretaria de Mun. De Obras, Intraest E Des. urbano 
Projeto de Atividade: 2041 — Gestão das Ações da Secretaria de Mun. De Obras, Infraest E Des. Urbano 
Projeto de Atividade: 2046— Gestão das Ações do FEP 
Projeto de Atividade: 2047— Gestão das Ações do C1DE 

Unidade Orçamentária: 02.07.001 Fundo Municipal de Mun. De Saúde 
Projeto de Atividade: 2022 Gestão das Ações o Fundo Municipal de Saúde 15% 
Projeto de Atividade: 2025 — Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
Projeto de Atividade: 2027 —Gestão das Ações do Frias — Atenção Básica 
Projeto de Atividade: 2070 —Gestão das Ações Gestão das Ações do SAMIt 
Projeto de Atividade: 2073— Gestão das Ações Gestão das Ações do MAC — Média c Alta Complexidade 

Unidade Orçamentária: 02.05.001 - Fundo de Mun. De Assistência Social 
Projeto de Atividade: 2036— Gestão das Ações o Fundo Municipal de Assistência Social 
Projeto de Atividade: 2037— Gestão dos Rec. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 
Projeto de Atividade: 2038 — Gestão das Ações do Conselho da criança e do adolescente 
Projeto de Atividade: 2039— Gestão dos Rec. Do Bloco da Proteção Social Básica 
Projeto de Atividade: 2040— Gestão dos Rec. Do Bloco da Gestão do SUAS 
Projeto de Atividade: 2049— Gestão dos Rec. Do Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia c do Cadastro único 
Projeto de Atividade: 2063— Gestão dos Recursos dos Programas do FNAS 
Projeto de Atividade: 2065 —Gestão dos Recursos Transf. Do Estado (FUAS) 
Projeto de Atividade: 2104— Programa 1 4 infância/ Criança Feliz 

Unidade Orçamentária: 02.15.000 — Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Projeto de Atividade: 2102— Gestão das Ações u Fundo Municipal de Meio Ambiente 

Unidade Orçamentária: 02.06.000 — Fundo de Desens. Da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto de Atividade: 2021 — Gestão das Ações do EUNDEB 40% 

Unidade Orçamentária: 02.06.002 Fundo de Mun. De Educação 
Projeto de Atividade: 2008- Gestão das Ações do Ensino infantil 
Projeto de Atividade: 2009— Gestão das Ações do Ensino Fundamental 
Projeto de Atividade: 2017— Gestão das Ações do Salário Educação 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Pemmnente 

Fonte: O — Recursos Ordinários 
Fonte: 2-Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 
Fonte: 14- Transferências de Recursos do Sistema Onico de Saúde SUS 
Fonte: 28- Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 
Fonte: 29- fransferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 
Fonte: 19- jleansferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 
Fonte: 1-Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25% 
Fonte: 4-Contribuição ao Programa Ensino fundamental Salário Educação 
Fonte: 42- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minereis 
Fonte: 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico- CIDE 

Cláusula Terceira — PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO — O valor total do presente Contrato é de RS 191.248,59 (cento e noventa e um mil 
duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta c nove centavos). 

1° - Nos preços ofertados na Proposta já estão inclusos todos os custos c despesas decorrentes de transportes. seguros, impostos, taxas de qualquer 
natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do presente Contrato; 

ttt 2" - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, devidamente atestados pela Secretaria requisitante. As Notas 
Fiscais/Fatura deverão ser emitidas confim-tile ocorrerem as solicitações e em nome do ôrgão responsável pelo pedido. 

t( 3'. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição ektu 
emissão de nota de correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização 
do valor contratual. 

Cláusula Quarta - DOS PRAZOS

4.1 - O presente Contrato terá prazo vigente até o cumprimento do objeto, com vigência iniciando na data de sua assinatura, cm 08 de dezembro de 2021 
até 05 de junho de 2022. 
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4.2 - O prazo para entrega do material licitado será de 05 (cinco) dias úteis, conforme descrito na Proposta de Preços. O local de entrega é na Sede deste 
Município, conforme orientações da Secretaria requisitante, no horário de expediente. 

Clausula (tilinta - DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO- A fiscalização será feita conforme desigia art. 67 da Lei 8.666/93, o Sr. Evemar Reinaldo 
Atagão, Podaria 087 de 01/02/2021, servidor que foi designado fiscal de contrato. 

Cláusula Sexta - OBRIGAÇÕES DA  CONTRATADA - A Contratada se compromete a entregar os produtos ora contratados na Sede da cidade de 
Santa Rita de Cássia(BA), até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da requisição devidamente assinada pelo responsável do Setor de Compras do 
Município. 

Parágrafo Único - Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente Contrata 

Cláusula Sétima - RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuizos provenientes de vícios e/ou defeitos 
nos fornecimentos contratados; 

a) Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Municipio de Santa Rita de Cássia-BA, para 
reparação desses danos ou prejuízos; 

b) Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta OU de má administração do Contratado; 

c) Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e apresentadas na data da apresentação da proposta. 

d) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos que, a juizo desta, não forem considerados satisfatórios, sem 
que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

e) O Contratado é o único responsável pela procedência dos produtos que vier a fornecer. 

Clausula Oitava - PENALIDADES POR 1NADIPLEMENTO DO CONTRATADO - Conforme Art. 77 da Lei 8.666/93, em caso de inadimplemento 
por parte do contratado, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) poderá aplicar as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, 
sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida á prévia defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações  depequena relevância - Advertência; 

b) Para infrações de media relevãncia - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

c) Para infrações de grande relevância - Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo: 

I - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

2 - Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação; 

3 - Suspensão temporária para participar de Licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no prazo de até 02 (dois) anos, 

4 - Emissão de Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos tennos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei 
Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos no fornecimento do objeto contratados com base na presente licitação o futuro contratado poderá ser penalizado conforme 
abaixo: 

I - atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias no  fornecimento do objeto - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos entregues em 
atraso; 

2- atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto - Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues em 
atraso; 

3 - atraso superiores a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto- poderão ensejar a rescisão do futuro contrato, com as cominações previstas neste 
Edital. 

§ I" - O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos relativos a este 
Contratado, eventualmente existente. 

§ 2"- O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o contratado da responsabilidade 
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

Cláusula Nona - DA RESCISÃO CONTRATUAL - O presente contrato regular-se-á no que concerne á sua execução, inexecução ou rescisão pelas 
disposições da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do 
direito público. Constituem motivos para rescisão deste contrato: 

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 
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--,„--
b) a paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Santa Rita de Cassia(BA); 

c) a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Santa Rita dc Cássia(BA); 

d) o descumpnmento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como seus 
superiores; 

c.) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 

t) a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

i) razões dc interesse público, dc alta relevância e amplo conhecimento, justificado c determinado pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

j) a supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no § 1" do 
Artigo 65, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

k) a suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, exceto em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 

1) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços já realizados, exceto em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; e 

m) a ocorrência dc caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato. 

Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a X1 do Artigo 78 da lei Federal n't 8.666, de 21 de junho de 1993, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

Cláusula Nona - GARANTIA DO PRODUTO - O presente contrato terá validade até 05 de junho de 2022, entretanto, a garantia do produto continuará 
em pleno vigor, conforme descrito na Proposta de Preços, ou seja, o vencimento do Contrato não interrompera a vigência da garantia do produto. 

Cláusula Décima Pnmeira- PUBLICAÇÃO - O Município de Santa Rita de Cássia(BA) providenciará a publicação do presente Contrato, em extraio, 
no Diário Oficial do Município de Santa Rita de Cássia(FIA), até o quinto dia do mês seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do 
Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Cláusula Décima Segunda -FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia - Estado da Bahia, com renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir questões decorrentes do presente Contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo viram e acompanharam, e subscrevem o presente Contrato, juntamente com as partes, depois de lido c achado conforme. 

Santa Rita de Cássia (BA), 08 de dezembro de 2021. 

JOSÉ BE 
Municip 

A ÀO 
Rita de ass a 

RATANTF 

ISRAEL MOITA DE SOUZA JUN1OR - ME 
CNPJ: 28.862.607/0001-08 
Israel Morta de Souza Junior 

CONTRATADO (A) 

TESMUNIJAS. 

1) 7/It_s i.ts  ICk 
Nome , , 
CPF I k r -9- • 1-12 .1 tb(t. / 

ISRAEL MOTTA 
DE SOUZA 

JUNIOR:0943862 

4937 

_., 

2 - 

72 a 5-  ÉJ, 

Assinado de forma 
digital por ISRAEL 
MOTTA DE SOUZA 
JUNIOR:09438624937 
Dados: 2021.12.02 
17:19:59 -0300' 
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-

PORTARIA N" 087 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

Danner servidores municipais para fiscalizar 
os contrates celebrados pelo Municiem 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA Estado da Bahia no 
uso de suas atribuições que thes confere o Inciso VIII do Art 63 da Lei Orgimica do 
Município, resolve 

Art. 1° Designar para fiscalizar es contratos celebrados pelo Mu oro, os 
Seguintes servidores: 

1 — Enoque Corado de Moio (C'iefe da Divisa° de Orçamento e Execução) 
como fiscal dos contratos celebrados para Secretrina Municipal de Saúde 

II - Thayana Augusto da Silva Reis, ;Diretora de Educação) corno tis CIOS 
contratos celebrados para Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

III — Externar Reinaldo Aragão (Assistente Técnico de Tesouraria) ocrio hscal 

dos demais contratos celebrados pelo Municipio de Santa R ta de Cassie 

Considerando que o fiscal de contratos deve conhecer detainadamente o 
instrumento contratual e o edital OS licitação a ser fiscalizado, anotando em registre 
próprio todas as ocorrências relacionadas a sua execução devendo sanar quatque, 
dúvida com os demais setores competentes da Administração para o fiel cumprimento 
das clausules neles estabelecidas. 

Constituem ambuiçoes do fiscal ora designado coordenar acompanhar e 
fiscalizar a execuçáo dos contratos sob sua responsabilidade e emitir respectivos 
relatórios observando que line compete, para tanto 

Certificação Digital: 11.11-18RVZ- YKZHC20Z- HJNCIOWFA-AOUNAVY 
Versão Mein:mica dIsponivel em: nteredoem.orgbr/baisantaritadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme h4P n°2.200-2/2007 de 24/08/2001, que Institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -1CP Brasil 
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- Propor a celebração da aditivos ou rescisão quando necessário. controlar o 
prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade 

2 - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados em ordem crono:ogica 
cucando para que o valor do contrato não seia alterado 

3 - Comunicar farm/alotem de competente, após contatos prévios corn a 
contratada, as irregularidades cometidas, passiveis de penalidade; 

4- Solicitar, á unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua 
responsabilidade. 

5 - Autorzar, formalmente, quando do terreno ca vigãncía do contrato, a 
lberação da gatanha contratual em favor da contratada: 

6 - Manter, sob sua guarda, copia dos processos de contrataçao 

7 -Encaminhar, à autoridade competente eventuais pedidos de modificações no 
cronograma Fsica-financeiro substituições de materiais e equipamentos formulados 
pela contratada 

8 - Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os 
estabelecidos no contrato, 

9 - Receber e atestar Notas FiSCEWS e encaminha-ias aos setores competentes, 
fiscalizando a efetivação dos pagamentos nas datas previstas em cada instrumento 
contratua No caso de obras, acompanhar as medições e no case de matenai direto 
nas obras contem: em conjunto com o almoxaritado e atestar; 
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10 - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades este0 Ce 
acordo com o estabelecido no instrumento contratual, 

11 - Notificar a contratada para sanar os problemas detectados nos serviços 
obras ou para efetuar a entrega dos materiais 

12 - Sugerir ao Prefeito, a aplicação de penalidades Quando houver 
descumprimento de cláusulas contratuais, 

13 - Acompanhar a execução ccntratuai em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos: 

14 - Registrar todas as °Pertencias surgidas durante a execução ao obieto e 
alatoar as devidas penalidades do contrato' 

IS - Determ,nar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição 
as expensas da empresa contratada no total ou em pane, o objeto do contraio em :toe 
Se verificam vidos, aeietos ou incorreções resultantes da execução ou de mate-mis 
empregados 

18 - Deve rejeitar, no todo ou em pane, obre, Serviço Ou torneorrnenle executado 
em desacordo cern o contrato 

17 - Exigir e assegurar o cumprimento das OraZOS previamente estabelecidos, 

18 - Exigir c cumprimento das cláusulas ao Contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possivel subcontratação vedada contratualmente por 
exemplo; 
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19 - Aprovar a medição dos serviços efeevarnente realizados. em consonância 
com o regime de execução previsto nc contrato (o fiscal jamais deve atestar a 
conclusão de serviços que não foram totalmente exoc.atados). 

20 - Comunicar a autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que 
requeira decisões ou providências que ultrapassam sua competência, em lace de risco 
ou iminência de prejuízo ao interesse público, 

21 - Deve protocolar, junto a autoridade superxx. qualquer registro de dificuldade 
ou impossibilidade para C1 cumprimento de suas obrigações com identificação dos 
elementos impeditivos do exercício da atividadt além das providências e sugestões 
nue porventura entender cabiveis. 

22- Receber o objeto contratual, mediante termo circunstanciado assinado Pelas 
partes 

23 - Emitir atestados de avaliação dos serviços prestados (certidões ou 
atestadas), 

24 - Deve observar a Norma Interna n° 19/2008 do Controle Interno que 
disciplina as responsabilidades do fiscal de contraio 

25 - Poderá solicitar assessoramento técnico necessário core a devida 
antecedência, 

26 - Devera anotar em registro pitem todas as ocorrências relacionadas com a 
execJcact do contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados, através de notificações escritas Com Protocolo. 
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27 - Não deve atestar ~nos flaD reatados, preceder o pagarnecto de 
serviços nao executados, expedir notas frscais 'Mas ou em desacordo com o contrato. 
receber material ou serviço com qualidade interior á contratada, pagar obras 
inacabadas ou serviços em desacordo com o proarto básico ou termo de referencia 
conceder aditivos indevidos: 

28 - Se manter informado com relação aos prazos com o responsável peio nato 
de dados aos Tribunais de Comas dos Munrolpros. Estacto e União: 

29 - Considerando que o descumpriltiento de qua.squer dos deveres aerbuices 
ao Fiscal do Contrato implicara na instauração de processo administrativo discipanar 
para apurar a responsablidade civil, penal atou administraliVa, além do que ficará 
responsável por quaisquer ônus deponentes a eventuais murtas aplicadas pelo Tribunal 
de Contas dos Muricipros -TCM; 

30 - As decisões e providências Rue ultrapassarem a comoetércia do frsoal 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hbil para a adoçao das meddas 
convenientes 

Art. 20 - esta portaria a em vigor na data do sua publr 

An. 30 Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se, rear3tre-se e cum 
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