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                        PORTARIA CONJUNTA Nº 001/2020.   

 

                                     “Nomeia Fiscal de Contrato”.   
 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO EM 
CONJUNTO COM AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
VOLTA GRANDE (MG), neste ato representadas por seus respectivos titulares, que no 
uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 92, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, 
especialmente com fulcro no Decreto nº 2.107/2020 e Decreto nº 2.112/2020, 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; 

 
CONSIDERANDO o contrato administrativo originado do Processo de Licitação    

nº 0137/2019 - Pregão Presencial para Registro de Preço nº 022/2019 - Ata/Contrato       
nº 003/2020. 

 
RESOLVEM: 
 
Art.1º - Nomear como fiscal da Ata de Registro de Preços abaixo discriminada, 

datada de 21/01/2020, com vigência de 12 (doze) meses, cujo objeto é a contratação de 
empresa com a finalidade de prestação de serviços de manutenção, conservação e 
limpeza em prédios públicos municipais e vias urbanas e rurais, o servidor indicado: 

  
RICARDO ALVES BASTOS, Matr. Nº 3003 - CPF Nº 030.712.576 - 94    
 
Parágrafo único. O prazo final do referido contrato poderá sofrer alterações 

mediante a publicação do correspondente aditamento.  
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DADOS DA ATA 
 
 
ATA/CONTRATO Nº 003/2020  
Contratada: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI   
Valor Total do Contrato: R$2.556.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis 
mil reais) 
CNPJ Nº 28.491.248/0001 - 11  
Rua José Eloy de Cerqueira, nº 115, Bairro Jaqueira, Além Paraíba/MG.  
CEP: 36.660 - 000 
 

Art.2º - Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela administração as 
condições para o 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 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e 

emitir respectivos relatórios; 

II - Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário; 

III - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 

IV - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, 

cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 

V - Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a 

contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;  

VI - Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua 

responsabilidade; 

VII - Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a 

liberação da garantia contratual em favor da contratada;   
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VIII - Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação; 

IX - Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os 

estabelecidos no contrato; 

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

pagamento; 

XI - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se 

de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.  

 
Art.3º - O Setor de Compras disponibilizará ao Fiscal 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 competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício da fiscalização.  

 
Art.4º - Os documentos mencionados no art.3º poderão ser disponibilizados tanto 

em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados no portal da 
transparência. 

 
Art.5º - Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos 

do processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização. 
 
Art.6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
  
 Volta Grande, 28 de janeiro de 2020. 

 
 

Luiz Flávio de Castro André 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
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Marilene de castro André Reis 
Secretária Municipal de Educação 

 
 

Rosemay Teperino Abreu 
Secretário Municipal de Assistência Social 

 
 

Robson Antônio Rodrigues Medeiros 
Secretário Municipal de Obras, Meio Ambiente e recursos Hídricos 

 
 

Cleide Silva 
             Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO 
 
Ciente da designação ora atribuída, por meio da Portaria Conjunta nº 001/2020, 

e das funções que são inerentes, em razão do que preceitua o art.67 da Lei Federal 
nº 8.666/93.  

 
Volta Grande, 28 de janeiro de 2020.  

 
 

       Ricardo Alves Bastos   
            Matrícula nº 3003    

  


