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PORTARIA N'qq6 12015

O PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA
AGRODEFESA, no uso das atribuig6es legais que lhe confere o'art. 67 da Lei no g.666/1993, com
suas alterag6es posteriores;

Considerando que a constituigSo Federal imp6e aos agentes p[blicos a observagio
do principio da eficiencia, ou seja, que haja uma busca permanente pela melhor utilizagio
possivel dos recursos p0blicos, de forma a garantir a maior rentabilidade social e evitar
desperdicios ao er5rio;

RESOLVE:
Artigo 10 - DESIGNAR o servidor DIEGo ALVES FRANco, Assistente de

Gabinete E, cPF: 008.459.761-50, para, com observincia da legislagio vigente, atuar como
Gestor/Fiscal do contrato de prestagSo de servigos de sanitizagilo e controle microbiol6gico de
ambientes, celebrado entre a Ag6ncia Goiana de Defesa Agropecuiria e a empresa Ecofort
Solug6es Ambientais Ltda., processo n.o 201500066 002602, com as consequentes
prorrogag6es, se houver:

Artigo 20 - Nos termos do art. 52 dalei Estadu ai n.o 17.g2gl2o1z,cabe ao gestor
do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execugao, em todas as fases, at6 o
recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade:

| - anotar, em registro pr6prio, as ocorrEncias relativas d execugEo do contrato, inclusive com aiuntada de documentos, em ordem cr6nol6gica, necess6rios ao bom acompanhamento do contrato, determinando asprovid6ncias necess6rias d correg6o das falhias ou defeitos ooservioos com estabelecimento de praro para a solugio;
ll - transmitir ao contratado instrug6es e comunicar alterag6es de prazos, cronogramas deexecugSo e especificag6es do projeto, quando for o caso e ap6s autorizagao 

",,pres.L 
o, *tolio"o" superior;

lll - dar imediata ciencia formal a seus superiores dos incidentes e das ocorrencias da execugioque possam acarretar a imposigS0 de sang6es ou a rescisS0 clontratrar;

lV - adotar as providdncias necess6rias para a regular execugio do contrato;
v - qlom-orler, com a presenga de representante do contratado, a medigSo e verificagSo dosservigos e fornecimentos jd efetuados, atesiando is notas hroivilrirrr ou outros documentos hdbeis e emitindo acompetente habilitag6o para o recebimento de pagamentos;

contrato; Vl - manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos orgament6rio, fisico e financeiro do

vll - verificar a qualidade dos materiais e/ou dos servigos entregues, podendo exigir suasubstituigSo ou refazimento, quando nio atenderem aos termos do que foi contratado,
Vlll - esclarecer prontamente as dtvidas do contratado, solicitando ao setor competenteAdministragao, se necessdrio, parecerd" 
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lX - acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, mantendo inte1ocug6o com o
fornecedor e/ou prestador quanto aos limites temporais db contrato;

X - manifestar-se por escrito ds unidades respons6veis a respeito da necessidade de adog6o deprovid6ncias visando i prorrogagSo do prazo contratual, antecipadamente ao termino de sua vig6-ncia, observaios osprazos exigiveis para cada situag6o, nunca inferiores a 60 (sessenta) dias;

Xl - manifestar-se por escrito ds unidades respons6veis, acerca da necessidade de adogdo deprovidencias visando d deflagragSo de novo procedimento licitat6rio, antecipadamente ao t6rmino da vigencia
contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto e os prazos exigiveis para cada situagio, nunca inferi6res a
120 (cento e vinte) dias;

Xll - observar se as exigOncias do edital e do conlrato foram atendidas em sua integralidade;

Xlll - fiscalizar a obrigagSo do contratado e do subcontratado, se houver, de manter, durante toda a
execuqSo do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, as condigoes de habilitagao e qualificagio
exigidas na licitagSo, bem como o regular cumprimento das ob.rigag6es trabalhistas e previdenci5rias.

Art. 53. O gestor do contrato responder6 aos 6rg5os de controle nos elsos de inexatidao na
execugSo das tarefas que lhe sao atribuidas no art. 52 ou de omiss6o, em especial:

| - na constatag5o da ocorrCncia de mora na execug5o;

ll - na caraderizafio da inexecugSo ou do cumprimento irregular de clSusulas contratuais,
especificagSes, projetos e prazos;

lll - na comunicagSo formal ds autoridades superiores, em tempo h6bil, de fatos cuja solugdo
ultrapasse a sua competEncia, para adogio das medidas cabiveis;

lV - no recebimento provis6rio ou emissSo de parecer circunstanciado para o recebimento definitivo
do objeto contratual pela AdministragSo, sem a comunicagio de falhas ou incorreg6es;

V - !, ocorr€ncia de liquidagSo de obrigagSo nio cumprida, executada de forma irregular ou
incompleta, pelo contratado, e emissSo indevida de autorizagSo para pagamento da contraprestag6o.

Art. 54 Em situag6es especiais, sobretudo as que requeiram maior complexidade de atuag6o da
Administragio, as compet6ncias relacionadas ds atividades de fiscalizagSo e gestSo dos contratos administrativos
poderSo ser desmembradas e realizadas por servidores ou grupo de servidores dislintos.

Artigo 30 - O gestor/fiscal do contrato respondera aos 6rg5os de controle, em caso

de omissSo ou inexatid6o na execugao das tarefas que lhe sdo atribuidas.

Artigo 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

DE.SE cIENctA E cUMPRA.SE

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGENCh GOIANA DE DEFESA

AGROPECUARIA, aos J I 5.

Presidente
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