
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, afrl, C071.1.0 de Santa Rita de Cassia-BA CEP: 47.150-000 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 258/12021 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 008/2021 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Contrato n". 364/2021 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Travessa Professora 
Helena, s/n°, nesta cidade de Santa Rita de Cássia(RA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o n ". 43.880.71 1/0001-40, neste ato 
representado pelo Sr. José Benedito Rocha Aragão, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rita de Cássia(BA), portador do 
CPI' 207.067.153-49 e CRO 2652 - BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado, como Contratado, SEVENTEC TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA LIDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNR1 n°08.784.976/0002-95. estabelecida na Rua Atalydes Moreira de 
Souza, n" 1472, Sala 20, CIVIT I, na cidade de Serra/ES, CEP 29.168-055, neste ato representada pelo sócio administrador, o Sr. Lucas Vinícius 
Gomes Figueiredo, brasileira, empresário, portador da Cédula de Identidade 10.581.168 SSP/MG c CPF 091 .943.036-81, com base na licitação do 
Pregão Eletrônico n". 008/2021, originado do Processo Administrativo a". 258/2021, conforme da Lei Federal n't 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 apresente Contrato n°364/2021, no valor de RS 79.544,20 (setenta e nove mil quinhentos e quarenta c quatro 
reais c vinte centavos), tendo como objeto a aquisição de equipamentos de informática em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais deste 
Município, mediante as seguintes condições: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO - Aquisição de equipamentos de irtformatica em atendimento às 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 desgosto 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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Impressora laser jet 
Porta USB 2.0 de alta velocidade 
Resolução de impressão: 1,200 x 1,200 dpi 
Ciclo mensal: 10.000 páginas 

UND 22 
BROTHER / 
HL - 1202 

RS 749,35 RS 16A85,70 
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Multifuncional Laser Colorida - Impressão: 
- Memória: 1 GB 
- Tecnologia de Impressão: Laser colorida 
- Impressão frente e verso 
- Velocidade Maxiina: Até 33 ppm 
- Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi 
- Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, 0513 
- Capacidade da Bandeja de Entrara: 250 folhas 
- Capacidade da Bandeja de Saida: 150 folhas 
- Emulação: PCL6 & BR-Sciipt3 

Volume Máximo de Ciclo Mensal. 60000 páginas 

1IND 
RROTHER / 
L-8900CDW 

RS 5.334,00 RS 5.334,00 
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Multifuncional Laser, Mono - Impressão: 
- Visor LCD: 2 linha 
- Tecnologia de Impressão: Laser 
- Memória Padrão: 32 MB 
- Velocidade Máxima: Até 30ppm 
- Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi 
- Voltagem: 127V 
- Interfaces: USB de alta velocidade, Wiriless 802.11b/g/n 
- Emulação: PCL6 & BR-Script3 
- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10000 páginas 
- Duplex 

UND IS 
BROTHER .1

DCP- 
42540DW 

RS 2.200,00 RS 39.600,00 
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Multifuncional tanque de tinta - Sistema Tanque de Tinta 100% sem 
cartuchos 
- Consumo elétrico: 12 W cm operação, 3.9 W em standby, 0.4W 
em repouso e 0.3 W desligado 
- Tamanho da gota: 3 pico Litros 
- Capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel A4 
- Capacidade de saida do papel: 30 folhas de. papel A4 
- Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Iggal, 4 x 6" (10 
15 em), 5 x 7" (13 x 18 cm), 8 x 10" (20 x 25 em), 3.5 x 5" (9 x 13 
em). 16:9 (10 x 18 cm), Meia Carta, Envelope MO 
-Resolução máxima do scanner: até 600 x 1200 dpi 
- Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) 
- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm 

UND 4 
BROTHER / 
DCP-1"420W 

RS 1.750,00 RS 7.000,00 
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Scaner de mesa, especificações: 
- Tipo: Scanner de secretária com alimentação automática 
- Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS C1S de 1 linha 
- Resolução óptica: 600 dpi 
- Fonte de luz: LED Reil3 
- Lado de digitalização: FrenteNerso/Duplex 
- Interface: USB 2.0 de alta velocidade 
- Requisitos de Energia: CA 100-240V (50/60 Hz) 
- Preto e Branco: 30 ppm/60 ipm 

4 - Cores: 30 ppm/60 ipm lIND 5 
BROTHER / 

RS 2.224,90 1(5 11.124,50 
- Resolução de Saída: 150x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 

ADS-2200 

- Modo de saida: Preto e branco/difusão de erros/melhoramento de 
texto avançado, melhoramento de texto avançado TI, escala de 
cinzentos de 8 bus (256 niveis), cor dc 24 bits 
- Digitalização de passaportes: Até 4 mm de espessura (através da 
folha de transporte) 
- Separação de papel: Método de inversão do rolo separador 
- Capacidade do alimentadon 60 folhas (80 g/m2) 

VALOR TOTAL DOS ITENS (setenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) RS 79.544,20 

Cláusula Segunda - DOTAÇÃO ORCAMENTARIA - 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: 2004- 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 

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 c Desenvolvimento Rural 

Unidade Orçamentária: 02.10.000 - Secretaria de Mun. De Obras, Intiacst. 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 dc Mun. De Saúde 
Projeto de Atividade: 2022 Gestão das Ações o Fundo Municipal de Saúde 15% 
Projeto dc Atividade: 2025- Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
Projeto de Atividade: 2027 Gestão das Ações do Fms - Atenção Básica 
Projeto de Atividade: 2070- Gestão das Ações Gestão das Ações do SAME 
Projeto de Atividade: 2073- Gestão das Ações Gestão das Ações do MAC - Média e 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 Plug. Bolsa Família e do Cadastro Único 
Projeto de Atividade: 2063 --- Gestão dos Recursos dos Programas do fNAS 
Projeto de Atividade: 2065 -- Gestão dos Recursos Transf Do Estado (FEAS) 
Projeto de Atividade: 2104- Programa 1" Infância / Criança Feliz 

Unidade Orçamentária: 02.15.000 Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Projeto de Atividade: 2102- Gestão das Ações o Fundo Municipal de Meio Ambiente 

Unidade Orçamentária: 02.06.000 - Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto de Atividade: 2021 - Gestão das Ações do FUNDEB 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 dc Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
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Fonte: O - Recursos Ordinários 
Fonte: 2- Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 
Fonte: 14- Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde SUS 
Fonte: 28- Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 
Fonte: 29- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 
Fonte: 19- Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 
Fonte: 1- Receitas dc 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 Minerais 
Fonte: 16 - Contribuição de Intervenção do Domini° Econômico - CEDE 

Cláusula Terceira - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor total do presente Contrato é de RS 79.544,20 (setenta e nove mil 
quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos). 

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

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

§ 3" - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura. o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou 
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, em 08 de dezembro de 2021 
até 05 de junho de 2022. 

4.2 -0 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 Quinta - DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO- A Fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 8.666.93.0 Sr Evemar Reinaldo 
Aragdo. Portaria 087 de 01/0272021. 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(13A), 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 Contrato. 

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 Município de Santa Rita de Cássia-BA, para 
reparação desses danos ou prejuizos; 

h) Não serão indenizados os prejuizos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta onde má administração do Contratado; 

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

dl Corrigir, alterar c/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: 

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

Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO - Conforme Art. 77 da lei 8.666/93, em caso de inadimplememo 
por parte do contratado, o Municipio 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 ocaso, garantida á prévia defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações de ricutiena relevância - Advertência; 

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

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

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

2 - Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação; 

3 



ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, sal, Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47.150-00(1 

3 — Suspensão temporária para participar de licitação c impedimento de contratar com a Administração Pública nu prazo de ate 02 (dois) anos, 

4 Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 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 obieto — 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 obiew- poderão ensejar a rescisão do futuro contrato, com as cominaçõcs previstas neste 
Edital. 

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

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

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

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

b) a paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Santa Rita de Cassia(BAL 

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 Municipio de Santa Rita de Cassia(BA); 

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

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 

O a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

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

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

i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 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; 

I) 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 ate que seja normalizada a situação; e 

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

Parágrafo Único — Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal n". 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 interromperá a vigência da garantia do produto. 

Cláusula Décima Primeira— PUBLICAÇÃO — O Município de Santa Rita de Cassia(BA) providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, 
no Diário Oficial do Município de Santa Rita de Cansia(11A), até o quinto dia do mês seguinte ao da assinatura, nos tennos do Parágrafo Único do 
Artigo 61 da Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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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 c contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor c 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 e achado conforme. 

Santa Rita de Cássia (B çt dezembro de 2021. 

JOSÉ BEN 
Municipio 

LUCAS VINICIUS GOMES - Assinado de fama ;Vai por LUCAS 
VINICIUS GOMES F UEIRED009191303681 

FIGUEIREDO:09194303681 Dados: 2021 120110:04:42 -0300' 

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATiCA LTDA - EPP 
CNPE 08.784.976/0002-95 

Lucas Vinicius Gomes Figueiredo 
CONTRATADO (A) 

TESMUNHAS: 49 
1) 
Nome z.L741,C4, 
CPF 

18R-  c'?é‘R 
1( wat t
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PORTARIA N° 087 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

Designar servidores rnun ipais para fiscalizar 
os contratos celebrados pelo Município 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA Estado da Bahia no 
uso de EMI6 atribuições que Ines confere o Intuo VIII do Art 63 da Lei Orgânica do 
Municiai°, resolve, 

Art. 1° Designar para fiscalizar os contratos celebrados 
seguintes servidores: 

- Enoque Corado de Mulo, (C-te is o de Orçamento 
COMO fiscal dos contratos oe obrados para Setretaria Mtjnicpal de Saúde 

Ip os 

II - Thayane Augusto da Silva Reis, (Diretora de rd:inação) come tiscS dos 
contratos celebrados para Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura: 

Evemar Reinando Magia (Assistente Técnico cie Tesourartat 
dos comais contratos celebrados pelo hituniclpio de Santa Rha de Cassia 

Considerando que o fiscal de contratos deve conhecer detalnadarterte o 
instrumento contratual e o edital da lettação a ser fiscalizado, anotando em registro 
próprio todas as ocorrõncias relacionadas a sua execução devendo sanar gualdi-et 
dúvida com os domam setores competentes da Administração para o fiel ma:Prime*,
das cláusulas neles astanelecidat 

Constituem ambições do Secai ora desrgnado. coordenar, acompanhar e 
Fiscalizar a execução dos contratos sob sua te 
relatórios observando que lhe compele, para tanto 

e e emitir respectivos 

oDigital: kftl8RVZ-VBZHC20Z-HJNOOWFA-401JN4VYR 
disponi-miem: ht7p1idoem.arg.bribabantaMadocn4dta 
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1 - Propor a celebração de aditivos ou rescisão quando necessano, controlar o 
prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade 

2 - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados em ordem cronologias 
cuidando para que o valor do contrato não sea alterado, 

3- Comunicar formalmente a unidade competente, após contatos prévios corri a 
contratada, as irregularidades cometidas, passivers de penalidade: 

4- Solicitar, a unidade competente, esclarecimentos acerca do Contrato sob sua 

responsabilidade. 

5 - Autor . zar. formalmente, qua do término da vigência do contrato a 
Iberzac da garanta contratual em favor da contratada; 

er sob sua guarda, cópia dos processos de contratação: 

7 -Encananhar, á autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no 
cronograrna Esico-finarceiro. substituições de matenars e equipamentos formulados 
peta contratada: 

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

9 - Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las aos setores competentes, 
fiscalizando a efetivação dos pagamentos nas datas previstas em cada instrumento 
contratual No Caso de obras, acompanhar as medições e no caso de rnatenal direto 
nas obras conferir em conjunto com o almaxaritado e atestar; 

Certificação Digital: 11,11-18AVZ-YKZHC2OZHJNOOWFA-AODIVAVYA 
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10 - Verificar se o prazo de entrega. especificações e quantidades esta° de 
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 clausulas contratuais, 

13 - Acompanhar a execução centra:Lel em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos; 

14 - Registrar todas as ocorrências surgidas urante a execução do objeto e 
aplicar as devidas penalidades do contrato 

15 - Deterrn nar a reparação, correção, remoção. reconstrução ou substituição 
as expensas de empresa contratada, no total ou em parte. o objeto do contrato em que 
se verificam vicias, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

16- Deve rejeitar, no todo ou em parte, obra serviço Ou .orneornerão executado 
em desacordo com o contrato 

17- Exige e assegurar o cumpnmento dos ui azas previamente estabelecidos 

18 Exigir c cumprimento das cláusulas diti contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possivel subcontratação vedada contratualmente, por 
exemplo) 

Certificação Digital: IIJH8MIZ-VICHC20Z-FONOQINBA-AOIJNAVYR 
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19 - Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizedos, 
com o nome de execução previsto na contrato (o fiscal jamais 
conclusão de serviços que não foram totalmente executados) 

20- Comunicar a autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que 
requeira decisões ou provdênoas que ultrapassam sua c.ompetêncfa, em face de risco 
ou iminência de prejuízo ao Interesse público, 

21 - Deve protocolar, ;unto a autoridade supenor, qualquer registro de dificuldade 
ou impossibilidade cara o cumprimento de suas obrigações com ¡deitai'caflo dos 
elementos impeditivos do exemicie fia atividade têm das woviclamsas e 
sue porventura entender cabiveis 

22 - Receber o objeto contratual,mediante ter 
Panes 

LI ancrado assinado pelas 

23 - Emitir atestados de avaliação dos serviços prestados (certidões ou 
estad 

24 - Deve observar a Norma Interna ri" 9/2008 do Contiole Interno que 
discipfine as responsabilidades dc fiscal de ~tia 

25 - Poderá Soltar assessoramento técnico necessário com a devida 
antecedência, 

26 - Devera anotar em registre próprio todas as oco/terces relacionadas com 
execução da contrato, determinado o que for necessário á regularização das fatias ou 
deleites observados, através de notifcações escritas com protocolo, 

Certificação IAJH8RV2-YK2HC207-HJNOQWFA-AOUNAVV14 
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27 - Não deve atestar serviços não realizados, proceder o pagamento de 
serviços não executados, expedir notas fiscais 'frias' ou em desacordo com O Contrato, 
recebe- material ou serviço com qualidade inteiro( á contratada, pagai obras 
inacabadas ou serviços em desacordo com o projeto básico or. termo de referência, 
conceder aditivos indevidos. 

28 - Se manter mnforrnado com
de dados aos Tribunais de Comas dos Municlpt 

vai poro envio 

29 - Considerando que o descumprimento de quasquer dos deveres atnbuldos 
ao Fiscal do Contrato, implicara na instauração de processo administrativo discipanar 
para apurar a iesporisetzlidade civil, penal eJou administrativa, além do que ficará 
responsável por quaisquer ónus decorrentes a eventuais murtas aplicadas peto Tribunal 
de Contas dos Muncipurs - TC M; 

30 - As decisões 
deverão ser solicitadas a seu 
convenientes 

vidências que uRrapassaraín a competência cio fiscal 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

s e portaria entra em de sua publicação 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrad 

Publique-se. registre-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita de Cássia, 01 de -fevereiro oe 2C2 
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