Estâdo de Sergipe
PREFEITURA Df, ITABAIANINHA
PORTARTA No 25412í,,.9
03 DE JUI{HO DE 2019

DE

ptra axcrçar a lunçüo dc
Gestor dos Contrrtos, pata atuar nos
Corrtratos. no ,mblto do Fundo ,,tunlclpat
de Assistêncta Soct l de I',baianinha,
Destgna taryldor

O Prefeito de Itabaianinha, através do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas
at.lbulções legals e nos termos da Lei Orgánica do Municiplo, c/c as dlsposições da Lel Federal
no 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações), juntômente com as disposições da
Resolução no 296, de 71 de agosto de 2016. do Tdbunâl de Contas do Estado de Serglpe TCEISE, e

CONSIDÉRAi,DO AUe cabe ao Poder Riblico, nos termos do disposto nos art. 58, lnc. UI e
art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei no 8,666/93, acompanhar e fiscalizar a execução
dos contratos celebrados através de um representante da Admlnistração;

CONSIDERATI.X, que os órgãos públicos devem manter gesto. e fiscal, formalmente
deslgnados, durante toda a vigêncla dos contratos celebrados pela entidade;
CONSIDERÀNDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de Contratos sâo:

t

- Gerencar ê parte adminlstrativa da execução contratual, no intuito de que o contÉto
transcorra de forma regular;

II

- Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a continuidade dos serviços;

llt - Solicitar à autoridade

competente da área interessada, para que esta promova a
elaboração de oío Projeto Básico ou T€rmo de Refe(€ncia, com a antecedêncla mínima
necessárla à reallzação da nova contrataeão;

IV -

Conferência do adequado cumprimento das exigênctas da prestação das respectivas
9arantias contratuais;

V - Quando da pÍoximidade do enLeíÍariteÍito da vigência coíttrirtual, aonsúltar, eÍn teÍIpo
hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorroqaeão;

VI -

Manifestar-se sobre quaisguer solicitações da contratada, em especial aquelas
pertlnentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
comPetente;

Vlt - Informar

a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou veÍificar necessidade

de acréscimos, supressõês ou outras alterações no objeto do contrato e promover

a

respectlvas alteraçõesi

Vtlt - Propor à Autoridade

Competente, de forma motivada e fundamentada e com base nÉs
anotações da fiscalização contratual, a aberhlra dê processo administrativo para aplacação
penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e realizar esse processo;

lX - Prestar esclarecimentos

e aprcsentar soluções técnicas a seu cargo para ocorrências que
surglrem durante a execução do contrato e propor medldas que melhorem a execução do

mesmo
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CONS"IDERANDO, no mais, que com essas disposlções, são normatizados os procedimentos

relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato

a

contrato;
CONSTOERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições inêrentes ao Gestor e Fiscal de
Contratos, previstas no art, 60 da Resolução no 296/ 2OL6 - ÍCEISE)
RÊSOLVE:

AÊ, 10 - Designar, para atuar como Gestor do Contrato, exercendo todas as atribuições
mesmo inerente e designado em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito

ao
da

Prefeltura de Itabalanlnha, o servidor abaixo especlflcado, na respectiva função:

t

- GERBISON DOS

340

-

SANTOS DE SÁ, RG no 3213041-4, CPF no 032-977,365-85, matrícula

Gestor dos Contratos.

- O servidor designado
Municipal de Assistência Social.

AÉ, 20

atuaá nos Contratos Ílrmados no âmbito da Secretaria

Art. 3o - Dê-se ciência aos inte.essados e s€ autue no respectivo processg.
AÉ. 40 - Esta Portaria entra em vlgor nesta data e terá validade durante toda a vigência
contratual, inclusive considerando-se suôs prorrogações, acaso existentes.
Itabaianinha, 03 de lunho de 2019.
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Prefeito Muni
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