
 

PORTARIA Nº 015,  27 de fevereiro de 2019. 
 

Designa colaboradores para exercer a função 
de FISCAL TITULAR, FISCAL SUBSTITUTO 
e GESTOR do CONTRATO Nº 5-005-19 da 
Gerência de Tecnologia da Informação. 

 
 
A DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS, no 
uso das atribuições legais que lhes são conferidas e, 
 
CONSIDERANDO, que as competências dos designados à Fiscalização e Gestão constam do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da POTIGÁS, bem como seguem explicitadas 
no documento em anexo à presente portaria (Anexo I), dela fazendo parte integrante. 
 
DECIDE, 
 
1. NOMEAR os empregados Maxwell Souza Correia, matrícula nº 111007, como Fiscal 
Titular, Leandro Pontes Medeiros, matrícula 041014, como Fiscal Substituto e Fábio 
Ronaldo B. Vilar de Queiroz, matrícula nº 040204, como Gestor do CONTRATO Nº 5-005-
19 celebrado com a empresa CORPORATIVA – TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA, 
CNPJ 10.368.128/0001-66, para prestação de serviços de suporte técnico e customizações no 
produto Microsiga Protheus da TOTVS S/A. 
 
2. Dê ciência aos interessados. 
 
3. Autue-se no processo. 
 
 
Diretoria Executiva da POTIGÁS  
Larissa Dantas Gentile – Diretora Presidente  
Eliana de Menezes Bandeira – Diretora Administrativa e Financeira  
Paulo Sérgio de Sá Campos – Diretor Técnico e Comercial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
1. DEFINIÇÕES: 
 
1.1 - CONTRATO: todo e qualquer ajuste entre a Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS) e 
particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação 
de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada; 

 
1.2 - CONTRATADA: pessoa física ou jurídica signatária de CONTRATO com a POTIGÁS; 

 
1.3 - CONTRATANTE: entidade signatária do instrumento contratual, neste caso a POTIGÁS; 

 
1.4 - PREPOSTO: funcionário representante da CONTRATADA, responsável por acompanhar a 
execução do CONTRATO e atuar como interlocutor principal junto à CONTRATANTE, 
incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, 
legais e administrativas referentes ao andamento contratual, sem que exista a pessoalidade e 
a subordinação direta com a CONTRATANTE; 

 
1.5 - FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus 
prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 
administrativas, em todos os seus aspectos. É a atividade de maior responsabilidade nos 
procedimentos de gestão contratual, em que o Fiscal deve exercer um acompanhamento 
zeloso e diário sobre as etapas/fases da execução contratual, tendo por finalidade verificar se 
a CONTRATADA vem respeitando a legislação vigente e cumprindo fielmente suas obrigações 
contratuais com qualidade; 

 
1.6 - FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO: representante da CONTRATANTE, especialmente 
designado pela autoridade competente, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da 
execução contratual, devendo informar a CONTRATANTE sobre eventuais vícios, 
irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, propor as 
soluções e as sanções que entender cabíveis para regularização das faltas e defeitos 
observados; 

 
1.7 - FISCAL DO CONTRATO: representante da CONTRATANTE, com capacidade técnica e 
conhecimentos sobre o objeto da contratação, para apoiar o GESTOR DO CONTRATO e 
acompanhar e fiscalizar a execução de contratos ou de outros documentos hábeis; 

 
1.8 - GESTOR DO CONTRATO: funcionário com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais 
relacionadas ao processo de gestão do CONTRATO, e que possua preferencialmente, 
conhecimentos sobre o objeto da contratação, para acompanhar a execução de contratos e de 
outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no 
interesse da CONTRATANTE; 

 
1.9 - FISCAL SUBSTITUTO DO CONTRATO: é o representante da CONTRATANTE, especialmente 
designado, para atuar como fiscal do CONTRATO nas ausências e nos impedimentos eventuais 
e regulamentares do titular; 

 



 

1.10 - FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO: é o representante da CONTRATANTE, especialmente 
designado,  para fiscalizar o CONTRATO quanto aos aspectos técnicos dos serviços ou 
materiais; 
 
1.11 - FISCAL REQUISITANTE DO CONTRATO: servidor representante da Área Requisitante de 
Solução de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade competente da unidade 
demandante, para fiscalizar Contratos de prestação de serviços de Tecnologia da Informação 
do ponto de vista funcional da Solução; 

 
1.12 - UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO: ou unidade de compras e contratos é a unidade da 
estrutura organizacional da CONTRATANTE responsável pelas contratações, pesquisas de 
preços e pela gestão central e acompanhamento de outros instrumentos hábeis; 

 
1.13 - UNIDADE DEMANDANTE: é a unidade administrativa da estrutura organizacional da 
CONTRATANTE responsável pelos serviços/produtos objeto da contratação; 

 
1.14 - UNIDADE REQUISITANTE: é a unidade administrativa da estrutura organizacional da 
CONTRATANTE, solicitante da contratação; 

 
1.15 - UNIDADE USUÁRIA: é a unidade administrativa da estrutura organizacional da 
CONTRATANTE usuária dos serviços/produtos objeto da contratação; 

 
1.16 - ÁREA REQUISITANTE DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: unidade do 
órgão ou entidade que demande a contratação de uma Solução de Tecnologia da Informação; 

 
Nota: Comumente as unidades demandante e usuária são representadas pela unidade 
requisitante. 
 

1.17 - SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: conjunto de bens e serviços de 
Tecnologia da Informação e automação que se integram para o alcance dos resultados 
pretendidos com a contratação; 
 
1.18 – REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: documento (livro, caderno ou folhas) no qual serão 
anotadas todas as OCORRÊNCIAS relacionadas com a execução do CONTRATO; 
 
1.19 - OCORRÊNCIA: ato ou fato que dificulta ou impossibilita a execução do objeto contratual 
ou, ainda, atinge a relação jurídica da CONTRATADA com a CONTRATANTE; 
 
1.20 - BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM): documento emitido pela FISCALIZAÇÃO que autoriza o 
prosseguimento de pagamento após a entrega e ateste de um bem ou prestação de serviço; 

 
 

2. ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO: 
 
2.1 - Zelar pela observância dos termos constantes do edital, termo de referência ou 
equivalente, bem como dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus 



 

eventuais aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos ou dos 
serviços prestados e o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes; 
 
2.2 - Cuidar das questões relativas à alteração do CONTRATO junto à Autoridade Superior, que 
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas pertinentes;  
 
2.3 - Comunicar à UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO, com a anuência da UNIDADE 
DEMANDANTE, quando aplicável, para abertura de nova licitação, antes de findo o estoque de 
bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência exigida pela norma interna da 
CONTRATANTE; 
 
2.4 - Comunicar à Autoridade Superior, sobre quaisquer problemas detectados na execução 
contratual, que tenham implicações na atestação; 
 
2.5 - Atestar as medições conjuntamente com o FISCAL DO CONTRATO e encaminhar o 
processo de pagamento para o ordenador de despesas, obedecendo os prazos internos e 
contratuais para pagamento; 
 
2.6 - Coordenar a atividade do FISCAL DO CONTRATO, solicitando-lhe todas as informações 
que entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a 
tomar conhecimento; 
 
2.7 - Comunicar à CONTRATADA as situações que se mostrem desconformes com o Edital ou 
CONTRATO e com a Lei;  
 
2.8 - Exigir somente o que for previsto no CONTRATO. Qualquer alteração de condição 
contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas 
pertinentes; 
 
2.9 - Cuidar das alterações de interesse da CONTRATADA, que deverão ser por ela formalizadas 
e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro ou repactuação; 
 
2.10 - Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração do 
CONTRATO pela CONTRATANTE;  
 
2.11 - Coordenar pesquisas mercadológicas, executadas pela UNIDADE DE 
ACOMPANHAMENTO, para verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a 
compatibilidade com os preços de mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos 
de contratação e apoiar, quando necessário e respeitando suas atribuições, a UNIDADE DE 
ACOMPANHAMENTO por ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e 
reequilíbrios econômico-financeiros; 
 
2.12 - Alimentar os sites do Governo, os sistemas informatizados da CONTRATANTE, 
responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 
 
2.13 - Negociar o CONTRATO sempre que o mercado assim o exigir, nos termos da Lei;  



 

 
2.14 - Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, 
administrativas ou jurídicas; 
 
2.15 - Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 
 
2.16 - Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à CONTRATADA, com base nos 
termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da 
CONTRATADA, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes 
quando o fato exigir.  
 
 
3. ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO: 
 
3.1 - Conhecer o inteiro teor do CONTRATO a ser fiscalizado e seus eventuais aditivos, inclusive 
as especificações contratadas e demais características do objeto (sendo este de fornecimento 
ou de serviço); 
 
3.2 - Anotar em registro próprio (REGISTRO DE OCORRÊNCIAS) todas as OCORRÊNCIAS 
relacionadas à execução do CONTRATO, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados e informando ao GESTOR DO CONTRATO aquelas que 
dependam de providências; 
 
3.2.1 - Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as OCORRÊNCIAS 
no Diário de Obras; 
 
3.3 - Esclarecer dúvidas do preposto/representante da CONTRATADA que estiverem sob a sua 
alçada, encaminhando às áreas competentes as questões que ultrapassarem a sua 
competência; 
 
3.4 - Antecipar-se a solucionar problemas que possam afetar a relação contratual (greve, 
chuvas, fim de prazo);  
 
3.5 - Formalizar os entendimentos com a CONTRATADA ou seu PREPOSTO, adotando todas as 
medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 
 
3.6 - Notificar a CONTRATADA em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas 
contratuais, por escrito ou por meio eletrônico (e-mail), com prova de recebimento da 
notificação, para que as condições contratuais sejam restabelecidas imediatamente ou para 
que apresente justificativa por escrito, com prazo determinado em Lei, informando das 
possíveis aplicações de sanções previstas nos contratos; 
 
3.6.1 - Mantida a irregularidade e a justificativa apresentada não seja acatada pela 
FISCALIZAÇÃO, esta deverá notificar o GESTOR DO CONTRATO para instauração de processo 
administrativo de penalidade, acompanhado dos seguintes documentos, quando couber: 

a) Notificações realizadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA; 
b) Comprovantes de recebimento das comunicações e notificações à CONTRATADA; 



 

c) Defesas prévias e justificativas apresentadas pela CONTRATADA, no caso de 
notificação de possíveis aplicações de sanções contratuais por parte da 
CONTRATANTE; 

d) Mensagens eletrônicas enviadas/recebidas – com comprovação de recebimento ou 
concordância da CONTRATADA – com identificação de origem/remetente; 

e) Despachos relativos a aplicação de sanções por parte dos ordenadores de despesas da 
CONTRATANTE; 

f) Outros documentos relacionados que comprovem o fato.  
 
3.6.1.1 - Caso a CONTRATADA apresente DEFESA PRÉVIA, e esta não seja acatada pela 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, esta última deverá encaminha-la à Diretoria da CONTRATANTE, 
por meio do GESTOR DO CONTRATO, em processo administrativo por ele instaurado, para 
análise e decisão final com relação à aplicação das sanções; 
 
3.6.2 - Comunicar à CONTRATADA, da aplicação de penalidades após decisão final proferida 
pela autoridade competente; 
 
3.7 - Fiscalizar a manutenção, pela CONTRATADA, das condições de sua habilitação e 
qualificação, procedendo com a solicitação dos documentos necessários à avaliação, quando 
necessário;  
 
3.8 - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 
reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua 
quantidade e qualidade; 
 
3.9 - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto 
contratado. A ação do FISCAL DO CONTRATO, nesses casos, deverá observar o que reza o 
Termo de CONTRATO e/ou o ato convocatório da licitação, principalmente em relação aos 
prazos ali previstos; 
 
3.9.1 - Para os CONTRATOS com designação de FISCAL TÉCNICO, este será o responsável por 
aprovar as especificações dos materiais ou serviços contratados; 
 
3.9.2 - Nos contratos onde não houver designação de FISCAL TÉCNICO e a FISCALIZAÇÃO não 
possuir o conhecimento técnico necesssário para certificação dos serviços executados e/ou 
fornecimento de materiais pela CONTRATADA, esta deverá requisitar um profissional da 
CONTRATANTE, quando houver, para auxiliá-lo na avaliação da execução do serviço ou 
enquadramento do material ao objeto contratado; 
 
3.10 - Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, 
administrativas ou jurídicas; 
 
3.11 - Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que 
cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 
 



 

3.12 - Controlar o saldo do CONTRATO em função do valor da fatura, de forma a atuar 
tempestivamente na solução de eventuais problemas decorrentes do esgotamento prematuro 
dos recursos contratados; 
 
3.13 - Receber, provisória e definitivamente, as aquisições, obras ou serviços sob sua 
responsabilidade, mediante Termo Circunstanciado de Recebimento, quando não for 
designada Comissão de Recebimento ou outro colaborador; 
 
3.14 - Realizar as medições dos serviços nas datas estabelecidas, antes de atestar os 
respectivos documentos fiscais/cobrança; 
 
3.15 - Verificar a execução do objeto contratual, receber as Faturas/Notas Fiscais, formalizar a 
atestação dos documentos fiscais e encaminhar as cópias, em conjunto com o BOLETIM DE 
MEDIÇÃO, nos devidos prazos, ao GESTOR DO CONTRATO;   
 
3.15.1 - Emitir o processo de pagamento, até o 6º (sexto) dia do mês subsequente ao da 
medição, e quando se tratar de material para o estoque, encaminhar também uma cópia da 
Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, à Gerência Administrativa e de Suprimentos da 
CONTRATANTE, observando previamente se a Fatura/Nota Fiscal apresentada pela 
CONTRATADA se refere ao objeto que foi efetivamente contratado; 
 
3.15.2 - Ao atestar a fatura/nota fiscal, a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO está declarando que o 
serviço ou material a que ela se refere foi satisfatoriamente prestado ou fornecido e que o seu 
valor está em conformidade com o Termo Contratual; 
 
3.16 - Devolver a Fatura/Nota Fiscal à CONTRATADA quando: 
 

a) Não tenha cobertura contratual; 
b) Não esteja compatível com os saldos e prazos contratuais; 
c) Não esteja acompanhado de todos os documentos legais e comprobatórios do 

fornecimento do bem ou do serviço ou obra; e, 
d) Conflite com os dados do BOLETIM DE MEDIÇÃO. 

  
3.17 - Verificar se nas Autorizações de Fornecimento de Materiais (AFM), nas Cartas de 
Autorização de Serviço (CAS) e nas Ordens de Compra (OC) constam, obrigatoriamente, a 
assinatura do Diretor da área e o prazo de pagamento; 
 
3.18 - Observar e obedecer rigorosamente aos prazos de pagamento estabelecidos nos 
CONTRATOS, bem como o vencimento dos boletos de cobrança (quando houver); 
 
3.19 - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 
atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades. 
 
 
4. COMPETÊNCIAS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS À CONTRATADA: 
 
4.1 – Cabe ao FISCAL DO CONTRATO: 



 

 
a) Notificar a CONTRATADA informando as situações de descumprimento de 

cláusulas contratuais, as possíveis sanções administrativas e o direito de 
apresentar DEFESA PRÉVIA, para contestar a aplicação das sanções 
administrativas impostas pela CONTRATANTE, bem como realizar os cálculos das 
multas, conforme previsão contratual; 
 

b) Analisar a DEFESA PRÉVIA apresentada pela CONTRATADA, decidindo pela 
manutenção ou relevação (dispensa) da respectiva penalidade, fazendo subir o 
processo caso seja opinado pela aplicação da sanção; 

 
c) Comunicar a CONTRATADA da aplicação da penalidade após a decisão final da 

CONTRATANTE. 
 
4.2 - Cabe ao GESTOR DO CONTRATO: 
 

a) Validar os cálculos dos valores das multas levantados pelo FISCAL DO CONTRATO, 
em observância ao previsto no CONTRATO; 
 
b) Instaurar o processo administrativo de penalidade, após notificação da 
FISCALIZAÇÃO, e encaminhá-lo à Diretoria da CONTRATANTE, para decisão acerca da 
aplicação da sanção administrativa levantada pela FISCALIZAÇÃO, quando for 
apresentada DEFESA PRÉVIA pela CONTRATADA e a justificativa apresentada não for 
acatada pela FISCALIZAÇÃO, na forma do item 3.6.1. 

 
4.3 - Cabe à Diretoria da CONTRATANTE: 
 

a) A decisão final e aplicação da penalidade à CONTRATADA, quando esta apresentar 
DEFESA PRÉVIA e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATO opinar pela não relevação da respectiva 
penalidade. 
 


