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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 022/2021
De 28 de maio de 2021
“Designa

os

servidores

para

compor

a

comissão de fiscalização e acompanhamento
do Contrato Administrativo nº 313/2017.”
A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA,
neste ato, representada por seus respectivos titulares, que no uso de suas atribuições
conferidas, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada
e fiscalizada por um representante da Administração;
RE S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente,
atuarem como gestor e fiscal do CONTRATO Nº 313/2017:
1. FISCAL: SAMANTA SILVA CABRAL – Matrícula nº 832825;
2. GESTOR: ANA CLAUDIA ALVES DOS SANTOS – Matrícula nº 140065;
§ 1º. O prazo final do referido contrato poderá sofrer alterações mediante a publicação do
correspondente aditamento.
§ 2º. Dados do Contrato:
CONTRATO Nº 313/2017
CONTRATADA: CCA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade, por
intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa
e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de
atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios,
iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 3.000.000,00
VIGÊNCIA: 14/12/2021
CNPJ: 04.241.496/0001-46
RESPONSÁVEL: Alfredo de Souza Tavares
Art. 2º - Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela administração as condições para
desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93,
sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com
o contrato em execução:
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I.

II.

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir
respectivos relatórios;
Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a
Contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

III.

Solicitar,

à

unidade

competente,

esclarecimentos

acerca

do

contrato

sob

responsabilidade;
IV.

Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para
pagamento;

V.

Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de
acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Art. 3º - Ao Gestor do Contrato, ora nomeado, garantida pela administração as condições para
desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93,
sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com
o contrato em execução:
I.

Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

II.

Controlar o prazo da vigência do contrato sob sua responsabilidade;

III.

Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica,
cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;

IV.

Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a
contratada, as irregularidades que tiver ciência, cometidas passíveis de penalidade;

V.

Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato quando couber,
sob responsabilidade;

VI.

Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da
garantia contratual em favor da contratada;

VII.

Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

VIII.

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

IX.

Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de
acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

X.

Dar ciência a autoridade competente de qualquer ato necessário a manutenção e/ou
extinção do referido contrato.

Art. 4º - O Setor de Compras e Contratação disponibilizará ao Gestor nomeado, logo após a
sua nomeação, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de
referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor
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competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos
que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.
Art. 5º - Os documentos mencionados no art. 4º poderão ser disponibilizados tanto em meio
físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados no portal da transparência.
Art. 6º - Fica garantido ao Gestor do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo
administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.
Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06
de abril de 2021.

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão Pública, 28 de maio de 2021.

Igor Lima Freire Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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