
GOVERI{O DE

AORODETE$A GOIAS
Aldrra Gc ra il. l-rt{ts: ,'"l r)!l]',iijra

PoRrARrAH." 802rzoru

o PRESIDENTe oe acEuclA GoIANA DE DEFESA acRopecuAnte -
AGRoDEFESA,nousodasatribuig6eslegaisquelheconfereoart'67daLeino8,666/1993,

com suas alteraE6es Posteriores;

Considerando que a ConstituigSo Federal imp6e aos agentes plblicos a

observagSo do principio da efici6ncia, ou sela, que haja uma busca permanente pela melhor

utilizagao possivel dos recursos priblicos, de forma a garantir a maior rentabilidade social e

evitar desperdicios ao e16rio;

RESOLVE:
Artigo 1o - DESIGNAR o servidor CARLOS HENRIQUE DE CASTRO HOWES,

cPF: 728.401.531-49, Gestor da Tecnologia da lnformaqao, para, com observancia da

legislagao vigente, atuar corno Gestor/Fiscal do Contrato celebrado entre a Agancia Goiana de

Defesa Agropecuiria e a empresa TNL PCS S/A, !'eferente a prestageo de servigos de

telecom unicaQ6es para trefego de dados das aplicagSes corporativas, incluindo trafego de voz,

constante nos autos do processo n.' 201400066008748, com as consequentes prorrogag6es,

se houver.

Artigo 20 - Nos termos do art. 52 da Lei Estadual n.o 17.92812012, cabe ao gestor

do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execuQao, em todas as fases, at6 o

recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade:

l- anotar, em regislro proprio, as ocorrancias relativas a execueeo do contrato, inclusive com a

juntada de documentos, em ordel]t cronol6gica, necess6rios ao bom acompanhamento do contrato, determinando as

providencias necessarias a corregao das falhas ou defeitos observados corn estabelecimento de prazo para a

solugao;

ll - transmitir ao contratado inslrugoes e crmunicar alteragoes de prazos, cronogramas de

execugao e especificag6es do projeto, quando for o caso e ap6s autoriza€o expressa da autoridade superior;

lll - dar inlediata ciCncia formal a seus superiores dos incidentes e das ocorr6ncias da execuqeo

que possam acarretar a imposigeo de sang6es ou a rescisao contratual

lV - adotar as providCncias necesserias para a regular execuqao do contrato;

V - promover, com a presenga de representante do coniratado, a medigao e verificageo dos

servigos e fornecimentos ja efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos hebeis e emitindo a

competente habilitaqao para o recebimento de pagamentos;

Vl - manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos orgamenterio, fisico e financeiro

do contrato,

Vll - verilicar a qualidade dos materiais e/ou dos servigos entregues, podendo exigir sua

substituiQao ou refazimento, quando neo atenderem aos termos do que foi contratado;

Vlll - esclarccer pronlamente as dividas do contratado, solicitando ao setor compg
Administraqao, se necessario, parecer de especialistas;
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lX - acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste' mantendo interlocuqao com o

fornecedor e/ou prestador quanto aos limites temporais do contrato;

X - manilestar-se por escrito as unidades responsaveis a respeito da necessidade de adoQSo

de providCncias visando a prorrogaqao do prazo c'ntratual' antecipadamente ao tdrmino de sua vigencia'

observados os prazos exigiveis para cada situaqao, nunca inferiores a 60 (sessenta) dias;

Xl - manifestar-se por escrito as unidades responseveis' acerca da necessidade de adoqao de

provid6ncias visando e o"nugrrgao di novo procedimento licitat6rio, antecipadamente ao termino da vigancia

contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto e os prazos exigiveis para cada situagao, nunca inferiores a

120 (cento e vinte) dias;

Xll-observarseaSexigenciasdoeditaledoc,ntratoforamatendidasemsuaintegralidade;

Xlll - fiscalizar a obrigaqeo do contrafado e do subcontratado' se houver' de manter' durante

toda a execuqeo do contrato, u, 
"orp"ibilid,d" 

com as obrigagoes assumidas' as condiqoes de habilila€o e

qualificagao eiigidas na licitaqao. bem como o regular cumprimento das obrigagoes lrabalhistas e previdenciarias.

Art. 53 o gestor do contrato respondere aos org6os de controle nos casos de inexatidao na

execuQao das tarefas que lhe seo atribuidas no art 52 ou de omissao' em especial:

I - na constata9eo da ocorrCncia de mora na execuQSo;

ll - na caracterizagao da inexecugSo ou do cumprimento irregular de cleusulas contratuais'

especificagoes, Projetos e Prazos;

lll - na comunicageo formal as autoridades superiores' em tempo hebil' de fatos cuja soluQeo

ultrapasse a sua competencia, para adogeo das medidas cabiveis;

lV - no recebimento provisorio ou emissao de parecer circunstanciado para o recebimento

delinitivo do objeto contratual pela Administra9eo, sem a comunicaE;o de falhas ou incorreq6es;

V - na ocorrcncia de liquidagSo de obriga€o neo cumprida' executada de forma irregular ou

incompleta, pelo contratado, e emissao indevida de autorizaqao para pagamento da contraprestaEao'

Art.54.Emsituag6esespeciais,sobretudoasquerequeirammaiorcomplexidadedeatua€oda
Administragao, as competcncias relacionadas es atividades de fscalizagao e gestao dos contratos administrativos

podereo ser desmembradas e realizadas por servidores ou grupo de servidores distintos'

Artigo30.ogestor/fiscaldocontratoresponder6aos6rgaosdecontrole,em

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

Artigo 4o - Esta Portaria entrara ern vigor na data de sua assinatura'

Artigo 50 - Revoga-se a Portaria n.'346/2013.

Artigo 60 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura'

DE-SE CIENCIA E CUf$PRA.SE.

GABINETE DO

AGROPECUARIA, GOiANiA, J5 dC

PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA

novembro de 2015.

Presidente
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