ESTAOO DE SEROIPE

PREFEITURA iIUNICIPAL OÊ ITABAIANINHA

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA

NO

307

DE 07 DE AGOSTO DE 2Oí9

Desígna seNídora para atuar
como Gastora de Contratos e
Convênios.

O PREFEITO DO MUNICIPIo DE ITABAIANINHA, EsTADo DE SERGIPE,
no uso de
suas âtribuiçôes legais conferidas pêla Lêi Orgánica do Município,
RESOLVE:

- Designar, para atuaÍ como Gestora de Contratos e Convênaos, a servidora
411]
jg:lfL!,fllA lFA.ulo (lg .ts1.2s}_7 ssp/sE e cpÉ eôo sáCàós-03), no âmbiro
oa uecretana Municipal de Admrnistração e planejamento.

AÍt. 2'. - Compete a Gestora de Contratos e Convênjos:
I

- acompanhar e Íisc€lizar a execuÉo dos contratos
e @nvênios de qualquer naturêza,

ll -

conhecêr o contrato e convênio, suas metas e objêtivos, refletindo ê
agindo
estrategicâmente, de forma antecipada, visando, na ."aiO" to
fossivet, evitar o
agravamênto de problemasi

lll.- veriÍicar a qualidadê, a conformidade € a aderência das prestâçôes
em retaÉo ao
edital e ao
conlrato;

lV - realizar o controle orçamentário e financeiro dos valores envolvidos
na êxecução,
providenciando. sempre que necessário, os ajustês
e mmptementações,
á

luntà

Secretaria Municipal de FinanÇas;

para. assegurar a boa e eÍciente execução das prestações,
Y_-",_"ll,d_1r,
emfin6o, apos-":t?iqs,
o finaldo contrato. o têrmo ctrcunstanciado de recebímenlo deÍinrtrvo;

Vl.-..registÍar as ocorrências; determinar formâlmente a regulârizaÇáo
das faltas
ceÍtiÍicaÊse, quando aptrcávet, oã iirpiiÀJnto o" oir"il

*t"]l?:^.-:r:lt
"!:,
trabalhistas ê prêvidenciários;

e

Vll - zelar pela garanlia do interesse público, com a promogáo de medidâs
necêssáÍias e
adequadas a csda caso.

Art. 3!.-.As dêcisó€s e providências que uttrapasserem a mmpetência do gêstor
contratual ou @nsequências que potencialmênte possam
apresentar prêjuízos
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deveráo ser levadas ao titurar da unidade interessada quê poderá acionar a
secreraria
Municipal de Administrãçáo e ptanejamento, sempre que jufjar neceisario.

Art.40. - Os êsclarecimenlos de termos contratuais, as pronogaçôes, os ponlos de
conflito, €s solicitaçóes para aplicáÉo de sangóes administraiiv;s, os pieitos dos
contratados e demais incidentes contraluais devóm ser êncaminhados, instruídos
em
processos, à Comissão de Licitaçôes ou ao pregoeiro que
devolverá o processo com as
onentaçoes necessarias ou providenciará a sequência do procêdimento.

Parágrafo único - Os encaminhamentos à Comissão de Licitações ou pregoeiro devem
seguir com a remessa do processo, com documentos comprobatórios, em tempo hábil,
iuntado lermo circunstanciado que especifique o problema, os riscos envolvidos e,

quando for o câso, as consequências da conduta do contratâdo.ô

Art.

50

- Não havêrá pagamento dê remuneração palo exercício da funÉo.

Art. 6'. - Estâ Portaria entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogando_se as
disposições em contrário.

Dê-se Ciência e cumpra-se.

Gabinetê do. PÍefeito do Município de ltabaianinha, Estado de Ssrgipe, em 07 de
agosto de 20'19.
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