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houver, relatórios de execução, cópias de correspondências enviadas e recebidas, 

inclusive e-mails, devendo-se juntar os documentos originais ao processo de 

contratação da empresa; 

X - Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma 

tisico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada; 

a) - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e

informar à autoridade competente, ocorrências que possam gerar dificuldades à

conclusão da obra ou em relação a terceiros;

XI - Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no 

contrato; 

XII - Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento; 

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

com o estabelecido no instrumento contratual. 

XIV - Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização dos materiais, 

equipamentos, contingente em quantidades suficientes para que seja mantida a qualidade dos 

mesmos; 

XV - comunicar a Diretoria Executiva do CRTR-RJ, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização dos atrasos, faltas ou 

defeitos eventualmente observados; 

Artigo 3º. Toda comunicação realizada pela fiscal deve ser feia por escrito, com 

comprovação do recebimento; 

Parágrafo Primeiro - As anotações que não forem oficialmente formalizadas (por 

escrito) impedem a aplicação de qualquer penalidade a que está sujeita a contratada, mesmo 

se tratando de um contrato cuja execução esteja ineficiente; 

Parágrafo Segundo - Para que a fiscalização não seja caracterizada como omissa, 

todas as tratativas junto à contratada, deverão ser registradas, principalmente para as 

providências e recomendações que o fiscal tenha formulado; 

Artigo 4º. Fica garantido a Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do 

processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização. 

Artigo 5º. A funcionária designada para fiscalização de contratos deverá ser 

capacitada e orientada para o desempenho de suas atribuições. 

Artigo 6º. A fiscal deverá acumular suas tarefas normais do cargo que ocupa no 

CRTR-RJ com as de fiscal de contrato; 
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