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O PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGRoPEcUARIA
- AGRODEFESA, no uso de suas atribuig6es legais e,

Considerando que a ConstituigSo Federal impoe aos agentes p6blicos a
observagao do principio da eficiBncia, ou seja, que haja uma busca permanente pela
melhor utilizagSo possivel dos recursos p0bticos, de forma a garantir a maior
rentabilidade sociar e evitar desperdicios ao er5rio;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei no 8.666/1g93, bem como os
termos do art. 52 da Lei Estadual no 17.g2gt2O12;

Considerando o volume de processos administrativos de aquisigio de
bens, materiais e servigos e a importancia da Administragio p0blica de ter seus
contratos orientados por uma gestSo estrategicamente estruturada, capaz de
apresentar resultados eficientes;

E, visando equalizar os procedimentos referentes d gestao dos contratos
celebrados pela AgrSncia Goiana de Defesa Agropecudria com terceiros, objetivando a
efetiva execugdo dos procedimentos;

RESOLVE:

Art' 10 CONSTITUIR o N0cleo de Gestio de Contratos na Agencia
Goiana de Defesa AgropecuSria, composto pelos servidores abaixo listados para, sob a
coordenagao do primeiro, responderem pela coordenagio geral da gestio dos
contratos celebrados pela Agrodefesa.

Silvio Afonso da Silva _ CpF: 124.039.621_04

Diego Alves Franco _ CpF: 00g.4S9.761_50

Luciana Rodrigues _ CpF :2T S.7O1 .Ol g_61

PARAGRAFo UNlco - o Coordenador do Nocleo serd substituido em
suas faltas, ausencias ou impedimentos legais e eventuais pela servidora, Luciana Ro-
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Art.20 Compete ao N0cleo de Gestio de Contratos:

I - orientar e supervisionar os gestores/fiscais, designados atrav6s de ato

do Presidente, na execug5o dos contratos;

ll - dar publicidade dos contratos atrav6s do sitio da Agrodefesa,

conforme recomendagio dos orgSos de controle e legislagdo vigente;

lll - cumprir e tazer cumprir, no imbito de suas atribuig6es, o disposto art.

52 da Lei Estadual n.o 17 .92812012, e nas demais normas;

lV - examinar os processos administrativos de aquisigio, com a finalidade

de detectar se a execugio estd em compatibilidade com a legislagio aplicdvel;

V - comunicar d Diretoria de GestSo, Planejamento e Finangas e a

Presid6ncia da Agrodefesa, qualquer ocorrdncia que o gestor/fiscal julgar pertinente

ante a possibilidade de interrupgSo ou suspensSo da execugSo do contrato, bem

como a necessidade de tomada de decis6es que exorbitarem de suas fung6es;

Vl - solicitar e manter relatorios atualizados dos contratos vigentes;

Vll - propor aos gestores de contratos, crit6rios de organizagSo,

racionalizagSo e controle dos contratos;

Vlll - prestar suporte aos gestores/fiscais visando a perfeita execugio de

todas as fases dos contratos;

Art. 30 A CoordenagSo poder6 sugerir servidores para atuarem como

gestor/fiscal de contrato, o qual deverd ser designado atrav6s de ato da Presid6ncia.

Art. 4., Delegar aos servidores, que ora se constitui, compet6ncia para

praticar os atos necess6rios ao fiel cumprimento do objeto, inclusive poderes para se

comunicarem, direta e pessoalmente com todas as instdncias desta Ag6ncia sendo

que, em caso de comunicagdo formal, com representantes de orgSos e entidades

p0blicas ou privadas e pessoas fisicas cujas atividades se relacionem com os

objetivos definidos nesta portaria, sejam expedidos com a ciEncia da Diretoria de

Gest6o, Planejamento e Finangas, desta autarquia.

Art. 50 As atividades desenvolvidas pelos integrantes deste N0cleo sio
consideradas servigo p0blico relevante e nio ensejard remuneragSo de qualquer 
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esp6cie, sendo prestadas sem prejulzo das atribuig6es pr6prias dos cargos ou fung6es

de cada membro.

e Finangas.

Art. 60 O N0cleo 'ficard subordinado d Diretoria de Gestdo, Planejamento

Art. 70 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

DE-SE cIENctA E cUMPRA.sE

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGENCIA GOTANA DE DEFESA

AGROPECUARTA, aos I + dias do m6s de outubro de 2015.

Ag6ncia Goiana de Defesa Agropecu6ria
Av. Circular, n" 466, Qd. 87, Lt. 02 - Setor pedro Ludovico - CEp:74.923_020

Fone: (62) 3201 -3530 FAX:(62) 3201 -3s39 - E-mail:agrodefesa@agrodefesa.go.gov.br

Arthur Eduardo Alves de Toledo


