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PoRTARTA N." I qq/2016

O PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -
AGRODEFESA, no uso das atribuigoes legais que lhe confere o art.67 da Lei no

8.666/1993, com suas alteragdes;

Considerando que a Constituigao Federal imp6e aos agentes piblicos a

observaqao do principio da eficiencia, ou seja, que haja uma busca permanente pela

melhor utilizagao possivel dos recursos p0blicos, de forma a garantir a maior rentabilidade

social e evitar desperdicios ao erdrio:

RESOLVE:

Artigo 'lo DESIGNAR o servidor RAFAEL COSTA VtEtRA, Gerente

Especial, CPF:926.123.691-O4, para, com observancia da legislagao vigente, atuar como

Gestor/Fiscal do Contrato n.o 011/2010, celebrado entre a Agancia Goiana de Defesa

Agropecuaria e a CELG Distribuiqeo S/A, referente a prestagao de servigos de

fornecimento de energia eletrica nos Laborat6rios Labvet e Labquali, de acordo com as

condig6es e especificagoes constante nos autos do processo n.o 201000066000405, com

as consequentes prorrogag6es, se houver.

Anigo 20 Nos termos do art. 52 da Lei Estadual n: 17.92812012, cabe ao

gestor do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execugao, em todas as

fases, ate o recebimento do objeto, compelindo-lhe, primordialmente, sob pena de

responsabilidade:

l- anotar, em registro pr6prio, as ocorroncias relativas i execugeo do contrato,
rnclusive com a juntada de documentos, em ordem cronologlca, necesserios ao bom
acompanhamento do contrato, determinando as providencias necessarias a conegao das falhas
ou defeitos observados com estabelecimento de prazo para a solugeo;

ll - transmitir ao contratado instrugoes e comunicar alterag6es de prazos,
cronog.amas de execugao e especificag6es do projeto, quando for o caso e ap6s autorizagao
expressa da autoridade superior;

lll - dar imediata ciencia formal a seus superiores dos incidentes e

contratu
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IV - adotar as providencias necesserias para a regular execuqeo do contrato;

V - promover, com a presenga de representante do contratado, a medigao e
verifica9ao dos servigos e fornecimentos ji efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou outros
documentos hibeis e emitindo a competente habilitagao para o recebimento de pagamentos;

Vl - manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos orQamentario, fisico
e financeiro do contrato;

Vll - verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviQos entregues, podendo
exigir sua substituiQao ou refazimento, quando nao atenderem aos termos do que foi contratado;

Vlll - esclarecer prontamente as d0vidas do contratado, solicitando ao setor
comPetente da

Administraqao, se necess;rio, parecer de especialistas;

lX - acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, mantendo
intedocuqeo com o fornecedor e/ou prestador quanto aos limites temporais do contrato;

X - manifestar-se por escrito as unidades responsaveis a respejto da
necessidade de adogao de provid6ncias vjsando e prorrogageo do prazo contratual,
antecipadamente ao termino de sua vigencia, observados os prazos exigiveis para cada situagao,
nunca inferiores a 60 (sessenta) dias;

Xl - manifestar-se por escrito as unidades responsaveis, acerca da necessidade
de adoqSo de providCncias visando a deflagragao de novo procedimento licitatdrio,
antecipadamente ao t6rmino da vig6ncia contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto
e os prazos exigiveis para cada situagao, nunca inferiores a 120 (cento e vinte)dias;

Xll - observar se as exigencias do edital e do contrato foram atendidas em sua
integralidade;

Xlll - fiscalizar a obrigaeao do contratado e do subcontratado, se houver, de
manter, durante toda a execugeo do contrato, em compatibilidade com as obrigaQ6es assumidas,
as condig6es de habilitageo e qualificagao exigidas na licitagSo, bem como o regular cumprimento
das obngacdes trabalhistas e prevrdenci6flas.

Art. 53. O gestor do contrato respondere aos 6rgeos de controle nos casos de
inexatideo na execugeo das tarefas que lhe seo atribuidas no art. 52 ou de omissao, em especial:

| - na constatagao da ocorrCncia de mora na execugeo;

ll - na caracterizageo da inexecugSo ou do cumprimento irregular de clausulas
contratuais, especificag6es, projetos e prazos;

lll - na comunicaqeo formal As autoridades superiores, em tempo habil, de fatos
cuja solugao ultrapasse a sua competencia, para adoQao das medidas cabiveis,

lV - no recebimento provis6rio ou emiss5o de parecer circunstanciado para o
recebimento definitivo do objeto contratual pela Administragao, sem a comunicaeeo de falhas ou
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jrregular ou incompleta, pelo contratado, e emissao indevida de autorizaQao para pagamento da
contraprestaqao-

Art. 54. Em situag6es especiais, sobretudo as que requeiram maior complexidade
de atuagSo da Administragao, as competencias relacionadas ds atividades de fiscalizaQao e
gestSo dos contratos administrativos poderao ser desmembradas e realizadas por servidores ou
grupo de servidores distintos.

Artigo 30 O gestor/fiscal do contrato responder6 aos 6rgaos de controle, em

caso de omissao ou inexatidao na execuQao das tarefas que lhe sao atribuidas.

Artigo 40 Revogam-se as disposig6es em contrario.

Artigo 50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura

DE-SE cIENcIA E cUMPRA-sE.

GABINETE OO PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA

acRopEcuARtA, coiania, J: 6s cJ ".J de 2016.

-Atf ur Edurdo Alves de Toledo
Presidente
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