ANEXO I
ATA DE REUNIÃO
Aos vinte dias do mês de março de 2017, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal de Alta Floresta – MT., o representante da empresa ___________________, Sr.
_____________________________________ , o Fiscal de Contrato designado através da
Portaria nº_________, Senhor _________________________________ para tratar do
planejamento da fiscalização e execução do contrato nº _____, cujo objeto é aquisição de
merenda escolar, onde ficou acordado que:
a)
b)
c)
d)

A entrega será realizada quinzenalmente nas escolas municipais;
Os produtos devem estar em perfeito estado de conservação;
Caso o produto não atenda as especificações deverá ser imediatamente substituído;
As marcas devem ser idênticas ao objeto licitado, devendo ser realizada conferência
pela servidora que realiza o recebimento;

Dessa forma, nada mais havendo a tratar, eu José da Silva, lavro a presente que vai assinada
por mim e por todos.

ANEXO II
Da comunicação de servidor ao Fiscal do Contrato ou Ata de ação irregular ou omissão do
fornecedor/ prestador de serviços.
Alta Floresta – MT., em 20 de outubro de 2.017
Comunicação Interna nº ___/xxxxx/xxxxx
Ao Sr. Xxxxxxxxx xxxxx
Fiscal do (nº do contrato ou Ata)

Empresa: Nome da Empresa
Vimos pelo presente comunicar fatos que envolvem a empresa (nome da
empresa), contratada por meio do (nº do Contrato ou Ata) para (fornecimento de bens ou
prestação de serviços – conforme objeto da licitação).
Conforme previsto em cláusulas (do Contrato ou Ata), a empresa tem por
obrigação (citar a cláusula que está sendo transgredida pela empresa).
Porém, (expor fatos, pendências, citar ofícios emitidos, ou comunicações
feitas, se for o caso, descrever minuciosamente).
Diante disso, no anseio que a situação seja normalizada o mais breve
possível, solicitamos vossa interferência para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
Atenciosamente,
Nome do Servidor
Cargo
Setor/ Secretaria Municipal

ANEXO III
Da Notificação de Infração (do Fiscal do Contrato ao fornecedor/ prestador de serviços).
Alta Floresta – MT., em 20 de outubro de 2.017.
Ofício nº xxx/xxxxx/xxxxx
Ao Sr. Xxxxxxxxx xxxxx
(Empresa)
(Endereço)
(Cidade – Estado)
Assunto: Notificação de Infração
Senhor(a) Representante Legal,
Trata o presente documento de conduta violadora pela empresa (nome
completo da empresa notificada) ao(s) item(ns) exarado(s) em (Edital de Licitação nº xxxx,
Contrato nº xxx ou Ata de Registro de Preços nº xxx, ou ainda ambos).
Consta no (artigo de edital de licitação, Contrato ou Ata de Registro de
Preços, ou ainda ambos), (descrever artigo ou cláusula referente ao que se quer notificar).
No entanto, (Exposição dos fatos).
Desta feita, a licitante deixou de observar os termos (do Edital em comento ou cláusula
contratual), uma vez que o mesmo disciplina (em item ou cláusula xxxxxxx) que:
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx”.
Diante do exposto, em sendo o Fiscal (do Contrato ou Ata nº xxxx), nomeado pela Portaria
Municipal nº xxxxx venho pelo presente, no uso de minhas atribuições legais e com fulcro
na Legislação Federal que rege as contratações NOTIFICAR (nome da empresa), na
pessoa de seu representante legal, a manifestar-se formalmente acerca dos fatos narrados na
presente notificação, em até 2 (dois) dias úteis do recebimento deste ofício, oportunidade
em que deverá juntar documentos probatórios do alegado, restando caracterizado o direito
ao contraditório e ampla defesa, previstos no art.5°, inciso LV, da Constituição Federal.
Informo, por fim, que poderá a empresa vir a sofrer as penalidades administrativas
previstas, concernente aos dispostos acostados no regramento licitatório, e na legislação que
abriga a licitação em comento.
Atenciosamente,

Nome do Fiscal do Contrato ou Ata de Registro de Preços nº xxxx.
Designado pela Portaria Municipal nº xxxx
ANEXO IV
Comunicação à Autoridade Competente
Alta Floresta – MT., em 20 de outubro de 2.017.
Ofício nº xxx/xxxxx/xxxxx
Ao Exmo Senhor Prefeito Asiel Bezerra de Araújo
Assunto: Descumprimento do Contrato
Contrato n
Objeto:
Empresa:
Excelentíssimo Senhor,
Após cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste informar que a
empresa _________, violou o disposto no item ____ do Contrato ____, bem como o item
___ do Edital de Licitação n _____ e Ata de Registro de Preços n ______, conforme a
seguir descrito:
Consta dos itens citados que é a contratada deverá ______ (informar as
obrigações da contratada que estão sendo descumpridas)
Entretanto, na data de ____ (expor todas as ocorrências)
A empresa em questão fora notificada pelo fiscal do contrato através da
notificação n____ em data de____ (anexar documentos comprobatórios e informar se foram
adotadas as providências pela empresa).
Dessa forma, tendo em vista o descumprimento do contrato, sirvo-me do
presente para informar Vossa Excelência para que adote as providências cabíveis, inclusive
com a instauração de Processo Administrativo de Responsabilização.
Atenciosamente,
Nome do Fiscal do Contrato ou Ata de Registro de Preços nº xxxx.
Designado pela Portaria Municipal nº xxxx

ANEXO V

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO
PERÍODO ANALISADO – JANEIRO/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2015

Contrato Nº

Termo Aditivo Nº

Valor – R$

Fiscal de Contrato

Cargo

Portaria

Período

Objeto do Contrato
Contratada:
CNPJ/MF:
Descrição dos Serviços Realizados
Item Atestado
01 ( ) sim ( ) não – A empresa contratada vem cumprindo com as cláusulas contratuais
e do edital?
02 ( ) sim ( ) não – A empresa está regular com a Certidão de INSS?
03 ( ) sim ( ) não – A empresa está regular com a Certidão da Receita Federal?
04 ( ) sim ( ) não – A empresa está regular com a Certidão CRF/Caixa?
05 ( ) sim ( ) não – A empresa está regular com a Certidão SEFAZ?
06 ( ) sim ( ) não – A empresa está regular com a Certidão Municipal?
07 ( ) sim ( ) não – Outras Certidões:
Observações:
Alta Floresta – MT., ____ de ______________ de _______.

_________________________________________
Fiscal de Contrato

