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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA - TO

GOVERNO MUNICIPAL

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2018

PROCESSO: Pregão Presencial n° 055/2017
TIPO: Menor preço Global
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tocantinia/TO.
CONTRATADA: ICAP – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO, ASSOSORIA 
E PESQUISA LTDA – EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de 
concurso público para provimento de cargos efetivos de interesse do 
Poder Executivo e Legislativo Municipal de Tocantinia/TO
VALOR TOTAL: R$ 69.430,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e 
trinta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0026.2.122
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39       FONTE: 0010.00.000
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2018
VIGÊNCIA: O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos 
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura até a utilização 
do quantitativo, podendo ser prorrogado na ocorrência das hipóteses do 
art. 57 da Lei 8.666/93.

Tocantinia – TO, 05 de janeiro de 2018.

REINAN LOPES DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2018

Designa o Fiscal/Gestor de Contrato e dá outras 
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINIA – ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em 
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1 – Designar os servidores nominados para, sem prejuízo de 
suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal/Gestor de Contrato e 
respectivo substituto, para o caso de impedimento e afastamento legal do titular, 
do contrato elencado a seguir:

Fiscal do Contrato Substituto de Fiscal Número do 
Contrato Objeto do Contrato

Reinan Lopes de 
Oliveira

André Mastroianne 
Tiburcio 001/2018

O presente contrato tem por objeto 
o planejamento e a realização 
do  Concurso  Púb l i co  para 
provimento de vagas do quadro 
geral e formação de cadastro 
de reserva da Prefeitura e da 
Câmara Municipal de Tocantínia, 
nos termos discriminados nos 
autos administrativos.

Art. 2 – São atribuições do Fiscal/Gestor:

I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no contrato;

II – Anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, tomar providencias que determinaram os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito à Área 
de Contratos e Convênios sobre tais eventos;

III – Determinar providencia de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à Área 
de Contratos e Convênios para ciência e apreciação das providências;

IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva 
ao prosseguimento ou não do contrato;

V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência ou aditamento do objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias do final 
da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos e Convênios para 
as devidas providências;

VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de diligencias 
dos órgãos de Controle Interno e Externo;

VII – Atesta a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou 
recebimento dos materiais;

VIII – Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos 
orçamentários para ele determinados;

IX – Manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório 
juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;

X – Exigir que o contrato repare, corrija, remova, reconstrua ou 
substitua, as suas expensas, no total e/ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no art. 69 da Lei 
Federal 8.666/93.

Art. 3º - Fica designado o servidor João Dofico Borges Neto – Chefe 
de Controle Interno, como supervisor do referido fiscal/ gestor do contrato.

 
              Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revoguem as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Tocantinia, 
Estado do Tocantins – TO, aos 05 dias do mês de Janeiro de 2018.

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito
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