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PORTARIA N.o 796/2015

o pRESTDENTE on lcEttctA GoTANA DE DEFESA AGRoPEcuARtl -
AGRODEFESA, no uso das atribuig6es legais que lhe confere o art. 67 da Lei n.o 8.666/1993,

com suas alterag6es posteriores;

Considerando que a Constituigfio Federai imp6e aos agentes p0blicos a

observagSo do principio da eficiEncia, ou seja, que haja uma busca permanente pela melhor

utilizag6o possivel dos recursos ptiblicos, de forma a garantir a maior rentabilidade social e

evitar desperdicios ao er6rio, .:
RESOLVE:
Arligo {": DESIGNAR o servidor CARLOS HENRIQUE DE CASTRO HOWES,

CPF: 728.40L 531-49, Gestor da Tecnologia da. lnformagSo, para, com observAncia da

legislagSo vigente, atuar como Gestor/Fiscal do Contrato n.o 039/2013, celebrado entre a

AgQncia Goiana de Defesa Agropeou6ria e a Empresa Brasileira de.Telecomunicag6es

S/A - EMBBATEL, referente a PrestagSo de servigos de telecomunicagOes.para tr6fego dos

dados das aplicag6es corporativas incluindo o tr6fego de voz, de acordo com as condigSes e

especificag6es estabelecitlos no Edital de LicitagSo e $eu Termo de Rqfer6ncia, Anexo l,

constante nos autos do processo n.o 201300066003600, 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 execugSo, em todas as fases, at6 o

recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pe4a de resqonggbilidade:

l'- anotar, em registro pr6prio, as ocorr6ncias relativas i execugSo do contrato, inclusive'com a

juntada de documentos, em ordem cronol6gica, necess5rios ao bom acompanhamento do contrato, determinando as

provid6ncias necess6rias d corregSo das falhas ou defeitos observados com estabelecimentb de prazo paru a

, ll - transmitir ao contratado instrugoes e comunicar alterag6es de prazos; cronogramas de

execugSo e especificag6es do projeto, quando for o caso e ap6s autorizag6o expressa da autoridade superior; 
.

lll - dar imediata ciEncia formal a seus superiores dos incidentes e.das.ocorr6ncias da execugSo

que possam acarretar. a iinposigSo de sang6es ou a rescisSo contratual;

lV - adotar as provid€ncias necess6rias para a regular execugSo do contrato;

V - promover, com a presenga de representante do contratado, a medigSo e verificag6o dos

servigos e fornecimentos jd efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos h5beis e emitindo a
competente habilitagSo para o recebimento de pagamentos;

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

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

substituigSo ou refazimento, quando n6o atenderem aos termos do que foi contratado;

Vlll - esclarecer prontamente as d0vidas do contratado, solicitando ao setor competg
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AdministragSo, se necess6rio, parecer de especialistas,

lX - acompanhar e controlar os prazos constantes do aluste, mantendo interlocugSo com o

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

X - manifestar-se por escrito ds unidades respons6veis a respeito da necessidade de ado9ao

de provid6ncias visando ir prorrogagSo do prazo contratual, antecipadamente ao t6rmino de sua vigencia'

observados os prazos exigiveis para cada situag5o, nunca inferiores a 60 (sessenta) dias;

Xl - manifestar-se por escrito ds unidades respons6veis, acerca da necessidade de ado9ao de

providencias visando d deflagrag6o de novo procedimento licitat6rio, antecipadamente ao t6rmino da vigencia

contratual, observadas 
"" 

p""Jti"iio"des de cada objeto e os prazos exigiveis para cada situag5o, nunca inferiores a

'120 (cento e vinte) dias;

Xll - observar se as exig6ncias do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade;
, , :-

Xlll - fiscalizar a obrigagSo do contratado e do subcontratado, se houver, de manter, durante

toda a execugSo a" *"tt"t", ", "orp"lbitiA"O" 
com as obrigag6es assumidas' as condig6es O"-,n'I'l!:fo "

qualificagio exigidas na licitagio, bem como o regular cumprimento das obrigag6es trabalhistas e previdenc!4riaq' 
'

Art. 53. O gestor do contrato responder6 aos 6rg5os de controle nos casos de inexatidSo na

execugSo das tarefas que lhe sao atribuidas no art. 52 ou de omissSo, em especial:

| - na constatagSo da ocorr6ncia de mora na execugSo; '

' ll - na caracterizag6o da inexecugSo ou do cumprimento irregular de cldusulas contratuais,

especificag6es, projetos e Prazos;

lll - na comunicag6o formal ds autoridades superiores, em tempo habil, de fatos cuja solugSo

ultrapasse a sua compet6ncia, para adocSo das medidas cabiveis;

lV - no recebimento provis6rio ou emissSo de parecer circunstanciado para o recebimento

definitivo do objeto contratual pela Administiagao, sem a comunicagSo de falhas ou incoiregoeb;

V - Fo ocorr6ncia de liquidagao de obrigagdo n5o cumprida, executada de forma inegular ou

incompleta, pelo contratado, e emiss6o indevida de autorizagSo para pagamento da contraprestagSo'

Ar1 54. Em situagOes especiais, sobretudo as que requeiram maior complexidade de atuagSo da

Administragdo, as compet6ncias relationadas As atividades de fiscalizagSo e gestSo dos contfatos adminislrativos

poderSo ser desmembradas e reaiizadas por servidores ou grupo de servidores distintos'

Artigo 30 : o gestor/fiscal do Gontrato respondera aos orgaos

caso de omissao ou inexatidSo na execugao das tarefas que lhe sio atribuidas.

Artigo 4o - Revoga-se a Portaria n.o 346/20't3'

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

^'OESC CIENCTA E,CUMPRA€E.

GABINETE DO PRESTDENTE DA AGENCN GOIANA DE DEFESA

AGROPECUARIA, Goi6nia, de novembro de 2015.
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