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PORTARIA

 N.º 166, DE
 16 DE MA

RÇO DE 20
18. 

 
ATO DE DE

SIGNAÇÃO
 - FISCAL D

E CONTRA
TOS 

 
CONTRAT

O Nº 103/20
17 

UNIDADE 
GESTORA:

 Prefeitura M
unicipal 

OBJETO: p
restação de 

serviços em
 casa de apo

io para atend
er dependen

tes químicos
. 

VIGÊNCIA
: 31/12/2017

 A 31/12/20
18. 

 
INEXIGIBI

LIDADE 00
8/2017 – ED

. CRED. 009
/2017. 

 
CONTRAT

ADO: ASS
OCIAÇAO 

DE INTER
VENÇÃO 

E REABIL
ITAÇÃO D

E DEPEND
ENTES 

QUIMICOS
 – LIBERDA

DE.  
VALOR DO

 CONTRAT
O: R$ 252.8

82,94 
 O Senhor G

USTAVO D
E MELO A

NICÉZIO, P
refeito Mun

icipal de Al
to Araguaia

, estado de 
Mato Grosso

, no uso de s
uas atribuiçõ

es legais, 
 RESOLVE:

 
  Art. 1º Nom

ear a Servid
ora NEUSA

 MARIA A
LVES DE O

LIVEIRA, 
Lotada na S

ecretaria 
Municipal 

de Saúde, F
iscal do Con

trato nº 103
/2017, que r

epresentará 
a Administr

ação Munic
ipal perante

 o 
contratado e

 zelará pela 
boa execuçã

o do objeto 
pactuado, ex

ercendo as a
tividades de

 orientação, 
fiscalização

 e 
controle pre

vistas na Po
rtaria, confo

rme Norma 
Interna nº 05

2/2013, dev
endo ainda: 

 a) Anotar 
de forma o

rganizada, 
em registro

 próprio e 
em ordem 

cronológica
, todas as 

ocorrências 
relacionadas

 com a exec
ução do con

trato confor
me o dispos

to nos §§ 1º
 e 2º do 

art. 67 da Le
i nº 8.666, d

e 1993; 
b) Conferir

 o cumprim
ento do ob

jeto e dem
ais obrigaç

ões pactuad
as, especial

mente o 
atendimento

 às especific
ações atinen

tes ao objeto
 e sua garan

tia, bem com
o os prazos 

fixados 
no contrato,

 visitando o
 local onde 

o contrato e
steja sendo 

executado e
 registrando

 os pontos 
críticos enco

ntrados, inc
lusive com 

a produção 
de provas, d

atando, assi
nando e col

hendo a 
assinatura d

o preposto 
da contrata

da para in
struir possí

vel procedi
mento de 

sanção 
contratual; c) Comuni

car ao Gesto
r do Contrat

o sobre o de
scumprimen

to, pela cont
ratada, de qu

aisquer das 
obrigações p

assíveis de r
escisão cont

ratual e/ou a
plicação de 

penalidades
; 

d) Exigir q
ue a contr

atada subst
itua os eq

uipamentos/
produtos/be

ns que se 
apresentem 

defeituosos 
ou com praz

o de validad
e vencido ou

 por vencer 
em curto pra

zo de tempo
 e que, 

por esses m
otivos, invi

abilizem o 
recebimento

 definitivo, 
a guarda ou

 a utilizaçã
o pelo 

contratante;
 

e) Recusar
 os serviços

 executados
 em desacor

do com o p
actuado e d

eterminar d
esfazimento

, 
ajustes ou co

rreções; 
f) Receber

, provisória
 ou definiti

vamente, o 
objeto do c

ontrato sob
 sua respon

sabilidade, 
mediante ter

mo circunst
anciado ou 

recibo, assin
ado pelas pa

rtes, de acor
do com o ar

t. 73 da 
Lei n.º 8.666

, de 1993, re
cusando, de

 logo, objeto
s que não co

rrespondam
 ao contratad

o; 
g) Testar o

 funcioname
nto de equip

amentos e re
gistrar a con

formidade e
m document

o; 
h) Analisar

, conferir e a
testar as not

as fiscais; 
i) Encamin

har a docum
entação à un

idade corres
pondente pa

ra pagament
o; 
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j) Comuni

car à Admin
istração eve

ntual subcon
tratação da e

xecução, sem
 previsão ed

italícia ou 
sem conheci

mento da Ad
ministração;

 
k) Fiscaliza

r, pessoalm
ente, os reg

istros dos e
mpregados 

da contratad
a locados n

os serviços,
 

para verifica
r a regularid

ade trabalhis
ta; 

l) Verifica
r, por inter

médio do p
reposto da 

contratada, 
a utilização

 pelos emp
regados da 

empresa do
s equipame

ntos de pro
teção indiv

idual exigid
os pela leg

islação pert
inente, 

exigindo d
aquele a i

nterdição d
o acesso a

o local de
 trabalho, 

e na hipót
ese de 

descumprim
ento, comun

icar à Admi
nistração pa

ra promoção
 do possível

 processo pu
nitivo 

contratual; m) Exigir, p
or intermédi

o do prepos
to da contra

tada, a utiliz
ação de crac

há e de unif
orme pelos 

empregados
 da contrata

da, quando 
for o caso, e

 conduta co
mpatível co

m o serviço
 público, 

pautada pela
 ética e urba

nidade no at
endimento; 

 Art. 2º Na 
ausência da

 Servidora 
supra desig

nada, fica d
esignada co

mo Suplent
e a Senhora

 
THAYS CA

VALCANT
E DE SOUZ

A FARIAS,
 lotada na Se

cretaria Mun
icipal de Saú

de.  
 

Art. 3º Esta
 Portaria en

trará em vig
or na data d

e sua public
ação, revog

adas as disp
osições em 

contrário, em
 especial a P

ortaria n° 06
5, de 22 de j

aneiro de 20
18. 

 Art. 4º Regi
stre-se, Publ

ique-se e Cu
mpra-se. 

   
Alto Aragua

ia, 16 de ma
rço de 2018

. 
    GUSTAVO

 DE MELO
 ANICÉZIO

 
Prefeito Mu

nicipal 
MANOELI

TO DOS D
IAS DE R. 

NETO 
Secretário M

unicipal de A
dministração

 
   

 
  CIENTE:   __________

__________
_____ 

Fiscal de Co
ntrato 

  __________
__________

_____ 
Suplente  

 


