
Céimara Municipal de Jaguaré
Estado do Espirito Santo

Palécio Legislativo “Eugénio Salvador"(O
DECRETO N° 015i'2018

“Aprova O Manual de Fiscalizacéo de

Contratos no ambito da Camara Municipal
de Jaguaré-ES.”

O Presidente da Cémara Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito Santo, no uso
de suas atribuicoes legais, tendo em vista o que dispoe sobre 0 Regimento
lnterno e a Lei Organica do Municipio de Jaguaré-Es.

Considerando o disposto na Lei n° 974, de 27 cie dezembro de 2011 que dispoe
sobre o Sistema de Controle lnterno no ambito do Municipio de Jaguaré-ES e
desnecessidade de Lei especifica do Poder Legislativo para criacéo de estrutura
propria do controle, ante a jé existe existéncia daquela Lei.

Considerando as disponibilidades orcamentérias e financeiras e os principios
da eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade.

DECRETA:

An. 1° - Fica aprovada o Manual de Fiscalizacéo de Contratos no émbito da
Cémara Municipal de Jaguaré-ES, que segue anexa como parte integrante do
presente Decreto.
Art. 2° - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacéo.

Gabinete do Presidente da Camera Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito
Santo, aos 18 (dezoito) dias do mes de abril de dois mil e dezoito (2018).
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.1050 Wtués DOS SANTOS
Presidente

Rua Constanie Casagrande, 299, Centro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-O00 - Telefax (Oxx27) 3?69-1414
CNPJ: 31.?8?.922J0001-14, EMAIL: cmjaguare@gmail.com
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APRESENTAQAO

Este manual tem a finalidade de propiciar ao fiscal uma visao global das suas
atividades e instrui-lo no sentido de regulamentar, orientar e facilitar a sua

atuacao. No entanto, este documento permite atualizacoes frequentes. cuja
periodicidade de revisao variara conforme a ocorréncia de avancos na legislagao

e nos processos gerenciais aplicados a Administracao Publica, bem como por
sugestoes do proprio fiscal.
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1 - OBJETIVO

Facilitar a atuagao dos Gestores e Fiscais de contratos, e na cerieza de que
acoes preventivas serao sempre mais eficazes no controle da gestao publica.

O presente manual traz informacoes uteis ao fiscal de contratos, conscientizando
os servidores sobre a importancia e necessidade de se acompanhar e controlar

adequadamente a execugao dos contratos, minimizando a incidéncia de falhas
e danos ao erario publico.

2 — DIRETRIZES

A gestao de contratos é exercida pela Administragao visando o controle, o
acompanhamento e a fiscalizaoao do fiel cumprimento das obrigacoes
assumidas pelas partes, assegurando a seguranga para o Gestor e para o Fiscal
sobre a execugéo do contrato; o atendimento das necessidades da
Administracéo; o efetivo cumprimento das clausulas contratuais; a correta

aplicacao dos recursos financeiros, garantindo estar sendo pago o que
efetivamente foi recebido.

3 — LEGlSLA(;§i0

~/ Constituicéo Federal de 1988; Lei n° 8.666.193; Lei n° 10.520102; Lei n°

4.320164; Lei Complementar n°101l2000; Lei Compiementar n° 12312006;
Lei Organica Municipal do Municipio de Jaguaré; lnstruoéo Normativa SC

n° 001!2017, e demais legislacoes pertinentes.
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4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO

E o ajuste formal reaiizado entre o ente publico e uma empresa ou uma pessoa
fisica para o fornecimento de produtos ou prestacao de senricos, conforme art.
2° da Lei 8.666193.

5 - GESTAO DE CONTRATO

E a atividade de controle e a inspecao sistematica do objeto contratado
(aquisicao de bens, servicos ou obras) pela Administracao, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execucéo obedece as especificacoes, ao projeto,

aos prazos estabelecidos e demais obrigacoes previstas no contrato.

Fiscaiizar a execucao de um contrato nao é apenas uma atividade formal. Uma
eficiente atuacao do fiscal podera maximizar os resultados das prestacées de
servicos, garantindo a qualidade. E preciso evitar a informalidade. O art. 66 da
Lei 8.666f93 diz que “O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as ciausulas avancadas e as normas desta Lei, respondendo cada
uma pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial. "

6 - NOMEACAO DO FISCAL DE CONTRATO

O fiscal sera nomeado pelo presidente da Cémara Municipal através de portaria.

Em caso de auséncia do Fiscal devera ser convocado um substituto para
fiscalizar os contratos na auséncia do titular.

A Lei de Licitacoes e Contratos autoriza a Administracao Publica a contratar
profissional ou empresa para assistir ou subsidiar o gestor do contrato na
fiscalizacao e gestao dos contratos, conforme disposto no art. 9°, ill, §1°, clc art.

13, iv da Lei n° 8.666193.
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As decisoes e providéncias que ultrapassarem a sua competénciafatribuicao

deveréo ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo habil, para a adocao
das medidas convenientes.

7 - DEFINIQDES

7.1 - Contrato: todo e qualquer ajuste entre orgaos ou entidades da
Administracao Publica e particulares, em que haja um acordo de vontades para
a formacao de vinculo e a estipulacao de obrigacoes reciprocas, seja qual for a
denominacao utilizada.
7.2 - Servico: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de
interesse para a Administracao, tais como: demolicao, conserto, instalacao,

montagem, operacao, conservacao, reparacao, adaptacao, manutencao,
transporte, locacao de bens, pubiicidade, seguro ou trabalhos técnico-

profissionais.
7.3 - Obra: toda construcao, reforma, fabricacao, recuperacao ou ampliacao,
realizada por execucao direta ou indireta.
7.4 - Compra: toda aquisicao remunerada de bens para fornecimento de uma

so vez ou parceiadamente.
7.5 — Projeto Bésico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivei de precisao adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de
obras ou servicos objeto da licitacao, elaborado com base nas indicacoes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que

possibilite a avaliacao do custo da obra e a definicao dos métodos e do prazo de

execucao.
7.6 - Termo de Referéncia: é um documento no qual uma instituicao contratante

estabeiece os termos pelos quais um senrico deve ser prestado ou um produto
deve ser entregue por potenciais contratados. Os termos de referéncia precedem

a assinatura do contrato e tem como funcao principal informar potenciais
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contratados sobre as especificacoes do service ou produto. Quando o contrato

é celebrado, os termos de referéncia se tornam parte integrante do contrato.
7.7 - Fiscal de Contratos: servidor designado para exercer o acompanhamento
e a fiscalizagao da execucao contratual, devendo informar a Administracao sobre
eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos servicos prestados pela
contratada, propor as solucoes e as sancoes cabiveis para regularizacao das
faltas e defeitos observados.

7.8 - Ordenador da Despesa: autoridade competente para produzir atos, tomar
decisoes e execucoes administrativas, autorizar despesas, assinar contratos,
convénios e outros instrumentos congéneres.
7.9 - Fiscalizacao: atividade exercida de modo sistematico pelo contratante e
seus representanies, objetivando a verificacéo do cumprimento das disposicoes
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 0 fiscal deve
exercer um acompanhamento zeloso sobre todas as etapasffases de execucao

contratual, tendo por finalidade verificar se a contratada vem respeitando a
legislagao vigente e cumprindo fielmente suas obrigacoes contratuais com
quafidade.

8 — ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

8.1 - Do fiscal:
8.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato para verificar o
cumprimento das disposicoes contratuais, técnicas e administrativas. O art. 67°
da Lei 8.666793, estabelece o dever de nomear um fiscal para 0 contrato. Toda
via é importante que o servidor designado detenha certas qualificacoes, tais
como:

~/ Gozar de boa reputacao ética e profissional;
~/ Possuir habilidades, competéncias técnicas e conhecimentos sobre o

objeto a ser fiscalizado;
/ Nao estar respondendo a processo de sindicancia ou processo

administrativo disciplinar;
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~/ Nao possuir em seus registros profissionais punicoes em decorréncia da
pratica de atos lesivos ao patrimonio publico, em qualquer esfera do
governo;

~/ Nao ter sido responsabilizado por irregularidades junto aos orgaos de

controle externo e interno; e
~’ Nao ter sido condenado em processo criminal por crimes contra a

Administracao Piiblica ou atos de improbidade administrative.

Quem nao deve ser fiscal?
~/ Seja gestor do contrato;

~/ Ja esteja sendo fiscal de muitos contratos, salvo se dispuser de condicoes
de fiscaliza-los;

~/ Tenha participado da licitacao ou de sua elaboracao; e
/ Esteja respondendo a processo administrativo disciplinar ou sindicéncia,

na qualidade de indiciado ou responsavel;

~/ Nao possuir nenhum parentesco com o contratado;
~/ Nao ser amigo intimo ou inimigo capital do contratado ou dos dirigentes

do contratado;

8.2 - Atribuicoes do Fiscal de Contratos:
8.2.1 - Ler minuciosamente o contrato, conhecer o objeto e todos os servicos
descritos no Projeto basicoltermo de referéncia e seus apensos e anotar em
registro proprio (diario de obras) todas as ocorréncias reiacionadas a sua
execucao;

8.2.2 - Esclarecer duvidas do prepostoirepresentante da contratada que
estiverem sob sua alcada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe
faltar competéncia;
8.2.3 - Realizar a medicao dos servicos ou atestar a sua realizacao, conforme a
Nota de Empenho encaminhada a contratada pelo fiscal.
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a) todo servico ou fornecimento de material originado de uma contratacao devera
ser executado a partir da assinatura do contrato, de um Nota Fiscal, autorizacao
de compra ou ordem de execucao de servicos; e
b) a Nota Fiscal, autorizacao de compra ou ordem de execucao de senrigos
deverao observar o cronograma de execucao estabelecido no contrato ou no

Projeto Basicofiermo de referéncia.
8.2.4 - Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando
se a Nota Fiscaiifatura apresentada pela contratada refere-se ao servico que foi
autorizado e efetivamente prestado no periodo. Em caso de duvida, buscar,

obrigatoriamente, auxilio para que efetue corretamente a atestacaolmedicao;
8.2.5 - Receber a Nota fiscallfatura, devidamente protocoiada, verificar a planilha
de frequéncia dos empregados da contratada, o pagamento de seguro contra
risco de acidentes de trabalho e os documentos de reguiaridade fiscal, quais
sejam, as guias de recolhimento do FGTS e INSS, certificando-se de que todos
os empregados designados para a execucéo dos servicos estao regularizados.
8.2.6 - Ceitificar, entao, as respectivas Notas Fiscaislfatura e encaminhar a
Contabilidade.
8.2.7 - Encaminhar por escrito questoes relativas:
a) prorrogacao de contrato, que deve ser providenciado antes de seu término;
b) comunicacao para abertura de nova licitacao, antes do findo o estoque de
bens, mediante informacao da Gerencia de almoxarifado;
c) comunicacao ao setor de compras e o gestor do contrato sobre quaisquer
problemas detectados na prestacao de senrico, que implicacéo com o

pagamento;
8.2.8 - Fiscalizar a manutencao, pela contratada, das condicoes de habilitacao e
quaiificacao, com a solicitada avaliacao dos documentos necessaries a
avaiiacao;

8.2.9 - Solicitar da Contratada, para as obras e senricos de engenharia, as
Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente recolhidas, para
cada habilitacao especifica;
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8.2.10 - Antecipar-se a solucionar problemas que afetam a relacao contratual
(greve, chuvas, firn de prazo, etc);

8.2.11 - verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposicoes do
contrato e das ordens emanadas, informando em tempo habii, todas as
ecorréncias e providencias tomadas;
8.2.12 -— acompanhar e controlar, as entregas e o estoque de materials de
reposicao, quando for o caso, destinados a execucae do objeto contratado,
principalmente quanto a sua quantidade e qualidade;
8.2.13 — controlar a medicao do service executado, aprovando somente a
mediacao dos efetivamente realizados;

8.2.14 — glosar as medicoes quando houver ma execucao do contratado ou
mesmo a sua néo execucao e, com isso, sugerir a aplicacao de penalidades ao
contratado em face do inadimplemento de suas obrigacfies;
8.2.15 - acompanhar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro;
8.2.16 - comunicar a unidade requisitante eventuais atrasos nos prazos de
entrega efou execucao do objeto, bem como os pedidos de prorrogacao, se for
o caso, com as devidas justificativas;
8.2.17 - avaliar a qualidade dos services executados;
8.2.18 - representar, levando ao conhecimento das autoridades a execucao de
ato ilicito que tenha tide conhecimento em razao de seu oficio. De acordo com o
art. 78, Vlll da Lei Federal 8.666193, a administracao pode promover em
processo proprio a resciséo do contrato por cometimento reiterade de faltas, ou
apiicacao de multas, quando for o case. lsso ocorrendo, o fiscal omisse podera
atrair para si a responsabilidade juridica decorrente da culpa por omissao e

pedera ser alvo de processo disciplinar. Cabera ainda o cumprimento legal art.
64, § 1° da Lei Federal 8.666/93, manter arquivo proprio onde devera guardar
copia dos documentos necessaries a fiscalizacao e comprovantes das
providéncias que adotar, tais como:

~/ Cepia do contrateiAditivo e, case julgue necessario, do Edital;

~/ Copia da Portaria e do Termo de Aceitacao de Fiscalizacao;
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~/ Atas de Reuniees;

/ Comunicacoes ao Gestor/Ordenador de Despesa;
~/ Copia das Notas Fiscais e Check List para ateste;
~/ Relatorios de recebimente de materials e medicoes;
~/ Relatorio de solitacao de esclarecimentos a contratada;
/ Relatorio de registro de ocorréncias;

~/ Relatorio final de fiscalizacao;
/ Outros documentos que julgar necessarie.

8.3- DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO

Esse tipo de contrato exige menos do gestor do contrato, durante 0 prazo que
medeia entre a formalizacao do contrato e o recebimente do objeto, porque a
execucéo contratual nae se concretiza nas dependéncias do contratante.

~/ Observar, com o auxilio das demais areas do Tribunal, as reducoes ou
descontos promocionais eventualmente concedidos pela contratada a
outros orgaos publicos e ao consumidor comum, com vistas a possivel
negociacao para obtencao de descontos para o Tribunal;

~/ Tomar ciéncia das alteracoes quantitativas de pedidos dos ergaos
requisitantes e, se deferidos, manter contatos com o fornecedor para
realizar acréscimos ou supressoes no objeto contratado, com vistas a
economicidade e a eficiéncia na execucao contratual;

a) fernecimentos de maior relevancia: no case de contratos de grande vulto eu
de ebjetos diretamente vinculados a realizacao de atividades finalisticas do
Tribunal:

~/ Manter contato formal com o contratado no sentido de analisar a efetiva

possibilidade de cumprimento dos prazos contratuais;
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~/ verificar, ante a possibilidade de nao cumprimento de prazos, a
possibilidade de rescisao, com fundamento no art. 78, ll, da Lei n°

8.666793;

8.3.1 - Dos Contratos de fornecimento integral

A entrega da compra se realiza de uma unica vez. O recebimente devera ser
feito com maior rigor, pois o pagamento sera efetuado de forma imediata ao
ateste do recebimente da mercadoria, dificultando qualquer regularizacae do

objeto licitado.

8.3.2 - Dos Contratos de fornecimento parcelado

Contrato de fornecimento parcelado é o contrato em que a Camara realiza a
compra, mas por questoes de estratégia de suprimento e armazenamento prevé
no contrato que a entrega dos produtos sera realizada em parcelas,
correspondendo cada uma a um pagamento.

O fiscal de Contratos deve:

~/ Definir como sera efetuada a troca de mercadorias e produtos recusados
pelos orgaos requisitantes por defeitos supervenientes ao recebimente,
admitindo-se, inclusive a seu critério, a compensacao na proxima entrega,
exceto na ultima da vigéncia do contrato;

~/ Zelar para que es produtos sejam recebidos com os prazos de validade
predefinidos em contrato ou edital.

Checklist para Contratos de Fornecimento:

\/ lnteirar-se das clausuias contratuais, sanando eventuais dilividas com a
unidade de contratos;
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~/ Manter contato formal com o contratado para verificar o cumprimento dos
prazos contratuais estabelecidos;

~/ verificar cronograma de entrega, case nae seja fornecimento integral;
/ Receber o objeto de forma provisoriafdefinitiva de acordo com o

cronograma;

~/ Atestar o documento fiscal;
~/ Solicitaro pagamento;
~/ Proper penalidade

8.4 - CHECKCLIST PARA PAGAMENTO

~/ verificar se o service ou material foi satisfatoriamente prestado ou
fornecido e que seu valor esta em conformidade com o Termo Contratual;

~/ Atestar o documento fiscal e encaminhar a Unidade de Pagamento para
es devidos trémites ate dois dias antes de seu vencimento;

~/ verificar se todos es documentos exigidos na clausula de faturamento e
pagamento foram apresentados pela contratada;

\/ Acompanhar em conjunto com a contratada a conta vinculada aberta para
deposito das provisoes de encargos trabalhistas, previstos no Termo
Contratual.

9 - IRREGULARIDADES NA EXECUQAO DO CONTRATO

Qualquer irregularidade deve ser apontada pelo fiscal, o qual entrara em contato
com o fornecedor do bem/sen/ice, a fim de que o mesmo solucione a
irregularidade apontada pelo fiscal.

Toda a comunicacao realizada deve ser formal, documental e encaminhada,
como copia, conforme o caso, para a Diregao Geral, para que conste em anexo
aos autos do processo administrativo correspondente.
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Qualquer acao que esteja sob acao do fiscal de contrato deve ser levada ao
conhecimento do Diretor Geral e da Controladoria lnterna, para a adocao de

medidas pertinentes, lembrando que o fiscal do contrato pode solicitar o
assessoramento tecnico necessario conforme, art. 67 da Lei n° 8.666/93:

~ 1

10 - APLICAQAO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS OU DE UMA REGRA
GERAL

O fiscal deve buscar informacoes a Diretoria Geral ou o setor de
Comprasflicitacoes e Contratos. Se a duvida for de ordem técnica, inerente aos
services ou aos bens adquiridos, deve o fiscal socorrer-se com o responsavel
que elaborou o projeto basicol termo de referéncia ou as especificacoes do
objeto. Salvo quando houver algum ato, hipotese em que deverao ser feitas por
escrito.
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ANEXO I — Portaria de Designacao do Fiscal de Contratos

PORTARlA

DESEGNAQAO DE FISCAL DE CONTRATOS

Designa Fiscal de Contratos da
Camara Municipal de jaguaré-ES

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
no use de suas atribuicoes legais, que lhe sao conferidas pelo Regimento lnterno e a Lei
Organica do Municipio de Jaguaré-ES.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o Senhor xxxxxxxxxxxx, servidor ocupante de cargo de provimento em
comissaofefetivo de xxxxxxxxxxxxxx, matricula sob o n° xxxxxx, lotado na Camara Municipal,
CPF n° xxxxxxxx, para fiscalizar 0 objeto do Contrato!Ata de Registro de preco n° xxxxrxxxxx,
Processo n° xxxxxx.ixxx, Pregae Presencial n° xxx>dx>o< e demais modalidades de llcitacao.
Art. 2° - Designar o Senhor xxxxxxxxxxxx, servidor ocupante de cargo em comissaolefetive
xxxxxxxxxxx, matricula sob 0 n° xxxxxx, lotado nesta Cémara Municipal, sob e CPF n°
xxxxxxxxxxx, como suplente.
Art. 3° - Revoga-se a Portaria n° xxxxfxxx (case de substituicao).
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na presente data.
REGISTRA-SE PUBLICA-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de
Jaguars-ES, aos 13 (treze) dias do mes de marco do ano dois mil e dezoito (2018).

XXXXXXXXXXXXX
Presidente da Camara

Registrada e publicada na Secretaria Geral da
Camara Municipal de Jaguaré-ES, na data supra.

XXXXXXXXXXXXXX
Secretario Geral
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, Clleck-List ara Ateste de Notas Fiscais
g Ffrocesso n°: [_,_l§lf’f__da NF: \ Mes

_ Contrato: Z Valor da NF: Glosa
Objeto., ___ . _

l Fornecedor:

- Certidao do INSS

- Certidao do FGTS

- Certidao Estadual

I - Certidao Municipal

- Certidao Trabalhista

Cl SIM
El SIM

E SIM
Zlsirvi

C1 SIM

l 1 — Quanto da entrega da nota fiscal, a contratada apresentou as Certidoes de
Regularidade Fiscal, a seguir, validas.

Cl MAO
II NAO

El NAO
I3 NAO
S NAO

2 — Os servicosiprodutos foram executadosffornecidos conforme o 0bj6iO contratado’?

3 — Os valores e quantitativos da NF conferem com a medicao dos SBNIQOS
executadosrprodutos fornecidos?

31-4“; Ocorreu Glosa no pagamento?

Justificativa:

Observacoes

Em Ia 

Assinatura do Fiscal
CIPort. n

I



_ __ Céimara Municipal de laguaré
Estado do Espirito Santo

" , Palacio Legislativo “Eugenio Salvador”

ANEXO Ill — Modelos de Ateste

ATESTADO

Considerando que o material! service foi (entregue ou prestado), e que o fiscal
de contrato fez o acompanhamento atestando o atendimento a
DispensailnexigibilidadelContratolLicitacao n° xxxlxxxx, OPINO a continuidade
do processo n° xxxxixxxxx, Nota Fiscal n° xxxx/xxxxx, emitida em x>dxxixxxx,
como segue as devidas certidees de reguiaridade fiscal (case houver pendencia

de documentacao discriminar a pendencia e proceder com a regularizacéo) , pela
Empresa xxxxxxxxxxxxxxx, para a emissao da nota de iiquidacao e posterior
pagamento da Faturarordem bancaria atestada neste relatorio. Em xxr'xxfxxxx.

Atenciosamente,

Jaguaré-ES, xx de xxxxxxx de xxxx.

xxxxxxxxxxxxxx
Fiscal de Contratos



,,

Ci-imara Municipal de Iaguaré
Estado do Espirito Santo

Palacio Legislativo “Eugenio Salvador”

ANEXO IV - Relatorio de Recebimento de Materials

DADOS DA NOTA FISCAL
Fornecedor: ‘CNPL

Nota Fiscal n”: l Data de Emissao: Empenho:
l

Processo: Contrate!AF:

MATERIAIS
Cod. Prod. Descricao do Produto l Unid. Quant. Visto

cad. Prod. i Descricao de nae conformidade

Observacoesz
- Somente os produtos
as fuluras providéncias.
- Produtos nae conforme devem ser devolvidos e informados ao setor competente.
- A este relaterio pode ser acrescentado fotos e outros documentos que achar necessario

nae conforme deve-se descrever a causa dessa inconsisténcia, para

Jaguaré-ES, r‘ I

Assinatura do Fiscal
Port. n°



__ _ Camara Municipal de laguaré
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ANEXO V - Relaterio de llliedicao de Service em Geral

DADOS no PROCESSO l
Prestacao de Service: CNPJ:

Processo: Contrato!AF: Empenho: ‘
l

Medicao n°: Periodo de Execucao: Valor da Medicao:

tem Descricao Data Total Unimed l
Executado .

Jag uaré-ES, I r‘

Assinatura do Fiscal
Port. n°



Camara Municipal de laguaré
Estado do Espirito Santo

Palacio Legislativo “Eugenio Salvador“

ANEXO VI — Relatorio de Medicao de Obras e Service de
Engenhana

DADOS DO PROCESSO

I Contratado: I CNPJ:
Centrato: l*Empenho:Processo:

I Medicao n°: Periodo de Execucéo: Valor da Medicao:

Valor do Centrato: Saldo Anterior: l Medicao Atual: I Saido:

Item Serv. Quant. I Quantidades Executadas Unid. Valor I valores
I Executados Prevista no Unit.
‘ Peflodo i

(cronograma Anterior No Acumulado ‘ ‘ Ne Acumulado
de execugao) p Periodo I Periodo

l i l

l l
[ l

I
l

Jaguaré-ES, I I

I Assinatura do Fiscal Nome e Assinatura do Representante da
Port. n° Contratada


