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PORTAR|A rrre 181/ZOZo
NOMEIA FISCAL DO CONTRATO.

;
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE, SR. EDUARDO RIBEIRO LIMA, no uso de suas

atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal nq 8.666193 - Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

CONSIDERANDO a lnstrução Normativa SLC ne AAgl2O2A de Acompanhamento e Controle da

Execução de Contratos.

RESOLVE:

Art. 1e Nomear como fiscal do contrato abaixo discriminado, cujo objeto é Contratação de
Empresa para Realizar Execução de Serviços de Higienização Mecânica, ldentificação e

Organização Física de Documentos da Câmara Munícipal de Beberibe, Bem Como o Fornecimento
de Licença de Uso de Software, DLOLL/2020, a servidora Sra. Maria Madalena Ferreira dos Santos,

matrícula ne 1200766.

DADOS DO CONTRATO

Contrato ns 016/2020
Contratada: Mil Tecnologia Comércio e Serviços de lnformática Ltda

Objeto: Contratação de Empresa para Realizar Execução de Serviços de Higienização Mecânica,
ldentíficação e Organização Física de Documentos da Câmara Municipal de Beberibe, Bem Como o
Fornecimento de Licença de Uso de Software.
Valor do Contrato: RS 3.500,00
Vigência lnicial: 04/ L2/2A20
Vigência Final: 94 / tLl 2A2t

Art. 2e O Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantido pela administração as condições parã o
desempenho do encargo, com a devida observância do disposta na Lei Federal ne 8.666/93, sem
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com o
contrato em execução:
| - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos
relatórios;
II- Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
lll - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
lV - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para
que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V - Comunicar formalmente à unid.ade competente, após contatos prévios com a contratada, as

irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

V,l Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua

responsabilidade;
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Vll - Autorizar,formalrnente, quandCI do término da vigôncia do contrato, a liberação da garantiacontratual em favor da contratada;
Vlll - Manter, sob sua guarda, cópía dos processos de contratação;
lX - Encaminhar, à autorídade competente, eventuais pedidos de modíficaçôes no cronogramafísico-financeiro, substítuíções de materiais e equipamentos, formuíados pela contratada;X - confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal corn os estabelecidos nocontrato;
Xl- Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
Xll - verificar se o prazo de entrega, específicações e quantidades encontram-se de acordo com oestabelecido no instrumento contratual.

Art' 3q Deverá ser disponibilízado o fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato,do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referôncia, da proposta da Contratada, e,oportunamente, dos aditlvos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas edas pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício dafisca lização.

Art. 4s. os documentos mencionados no art. 3a poderão ser disponibilízados tanto em meio físicoquanto digital.

Art' 5s Fica garantido ao Fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processoadministrativo reratívo aos contratos sob sua fiscarização.

Art. 6e Esta portaria entrará em vigor na data de sua pubricação.

Beberibe_CE., 04 de Dezembro de 2O2A.

Eduardo Ribeiro Lima
Presidente

CIÊNCIA DO SERVIEOR DESIGNADA.
Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão dafunção.
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MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS
Matrícula ns 12AA766


