
AGRODEFESA
GOVERilO DE

GOIAS

PoRTARTA N'264 nots

o pREStDENTE DA AGENcTA GoTANA DE DEFESA AGRopEcuARrA -
AGRODEFESA, no uso das atribuig6es legais que lhe confere o art.67 da Lei no

8.666/1993, com suas alterag6es,

Considerando que a Constituigao Federal imp6e aos agentes piblicos a

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

melhor utilizagao possivel dos recursos prblicos, de forma a garantir a maior

rentabrlidade social e evitar desperdicios ao erdrio;

RESOLVE:

Artigo 1" DESIGNAR o servidor MARCELO FERREIRA BARBOSA,

Assistente de Gestao Admanistrativo, CPF: 510.121.38'1-00, para, com observancia da

legaslagao vigente, atuar como Gestor e Fiscal dos contralos abaixo elencados, com as

consequentes prorrogag6es, se houver:

l. Contrato de Prestageo de Servigos de Limpeza, Portaria, Encanador,

Eletricista, Carregador, Jardineiro e Copeira, celebrado entre a

Agrodefesa e a empresa Presta Construtora e Servigos Gerais Ltda -
processo n.o 201400066000145;

ll. Contrato de Prestagao de Servigos de Seguranga e Vigilancia

Desarmada Patrimonial, celebrado entre a Agrodefesa e a empresa

Centro Oeste Seguranga e Vigilancia Ltda - processo no

201400066000145.

Artigo 20 Compete ao gestor/fiscal do contrato nos termos do art.67 da Lei

no 8.666/1993:
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ll - trcnsmitir ao contratado instru96es e comunicar altercQ1es de prazos,

cronogramas de execuQeo e especificaQdes do projeto, quando for o caso:

lll - dar imediata cl6n6la a seus s../pe,ores e ao otgeo central de controle,

acompanhamento e avaliageo financeira de contratos e convdnios dos mcldertes

e ocoffqncias da execugeo que possam acaffetar a imposigao de sanQAes ou a

rescis6o contratual:

lV - adotaa junto a terceiros, as providOncias necesserias para a regularidade da

execuQdo do contrato:

V - promover, com a presenea do contralado, as mediQ1es das obras e a

veificaQao dos ser.vigos e fornecimentos je efetuados, emlindo a competente

habilibgeo para o recebimento de pagamentos;

Vl - esclarecer prontamente as dividas do contratado, solicitanclo ao setor

competente da Admin;stragao, se ,ecesserio, parecer de especialistas:

Vll - fiscalizar a obrigaQeo do contratado de manter, durante toda a execuQeo do

contrcto, em compatibilidade com as obrigaQOes assumidas, as condiQSes de

habilftaQeo e qualificaQeo exigidas na licitaQAo, bem como o regular cumprimento

das obrigag6es trabalhistas e prcvidencierias.

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 Revoga-se a Portaria no 286/2015.

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

DE.SE cIENcIA E cUMPRA-sE

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA

AGROPECUARIA, aos 4 I dias do mes de maio 6.
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