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PORTARIÂ NO 259
t)E 0{ DE.|UNHO DC 2019
"Designa servidor para atur como F-iscal da Áta de
Registro de Preços n' 007/2019 e contratações dela
oriundas".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, Estado de Sergipe, no uso de suas
atribuições legais contàridas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao An.67. da Lei
Federal n' 8.666/93 e posteriores alterações.
RESOLVE:

l'-

Designar o servidor JOÃO HENRJQUE COSTA HORÁ, marícula n'l645.CPIin'
017 .7 48.225-71 ,lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropccuário e Meio Ambicnte.
para atuar como Fiscal da Ata de Registro de Preços no 007/2019 e contrataçôes dela oriundas.
exercendo todas as atribuiçôes ao mesmo inerentes, estabelecidas em lcgislaçõcs peÍtincntes e ncstâ
Ponaria.

Art.

de Preços no 007/2019 decorre do Pregão Presencial n" 015/2019-SRP.
cujo objeto é o Registo de Preços visando füturas contratações de empresas. coopcrativas, associaçôes
e/ou pessoas lisicas para fomecimento parcelado de mudas frutit'eras, para incentivar a produçào
agropecuiária. mediante distribuiçâo aos produtorcs. prefêrencialmenlc da agricultura làmiliar. através
do PrograÍna Novo lempo, instituido pela Lei Municipal n'963. de 09 de dezembro de 2016. altcrâda
pela Lei Municipal n' 1.024. de 22 de março de 2019. conforme especiticações constantes do Termo
de Referência.

§l' - A Ata da Registro

§2'- A Ata da Registro
iniciando-se no dia 04 de juúo

de Preços n" 007/2019 vigorará durante l2(doze) mescs consecutiYos'
de 2019 e findando no dia 04 de juúo de 2020.

-

Os preços registrados na A Ata da Registro de Preços no 007/2019 são aqueles cotados
pelo licitante vencedor da licitação. Sr' Danilo Ribeiro dos Santos.

§3'

^

Art.30 - À fiscalização

compete, entre outras atribuiçôes:

Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações impostas na Ata de RegistÍo de Preços n"
007/2019 e veriicar a conformidàde da execução das contratações com as cspecificações editalicias e
anexos do Pregão Presencial n" 0154/2019-SRP e demais normas especificas' e se os procedimentos
são adequados para garantir a qualidade desejada e os objetivos almejados'
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II

-

lll

Acompanhar, fiscaliza. e atestar a execução dos serviços prestados:

Indicat as eventuais glosas das làturas;

Mnformar

ao Cestor de Contatos o eventual descumprimento dos compromissos

que poderá ensejar a aplicação de penalidades;
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V Registrar todâs as ocorrências, qualitativas e quantitativas, relacionadas com a execução da
pela
qual for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se tizerem necessariosi
Ata

-

vl -

Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada. definidas nos dispositivos
contratuais e condições editalicias e, fundamentalmente, quaDto à observância aos principios e
prcceitos consubstanciados na Lei n" 8.666/93. corn suas alteraçôes.

o que l'or

§l'-

O Fiscal

§2'-

As decisôes e providências que ultrapassarem â competência do Fiscal deverâo

anotará em registro próprio lodas as ocorrências. determinando
necessário à regularização das fallas observadas.

ser

solicitadas a Autoridade Competente, em tempo hábil para a adoção das medidas cabiveis.

An.

3'-

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ân. 4o - Revogam-sc

as disposições em

contráÍio.
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