
file_0.png

file_1.doc



thumbnail_0.png


file_2.doc



thumbnail_1.wmf

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Gabinete do Prefeito



PORTARIA nº 711, DE 24 DE JULHO DE 2020.
                    
Dispõe sobre designações para exercer as  atribuições de Gestor Financeiro de Contrato e Fiscal de contrato, especificamente relacionado aos Serviços de Rede de Internet.

                                   
           O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal,  o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância  com  o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado, 


R E S O L V E: 
         
Art. 1º Designar os servidores abaixo elencados, para responder pelas atribuições de Gestor Financeiro de Contratos e Fiscal de Contratos, concernente ao registro formal de autorização e controle de aquisição de combustíveis, bem como de  controle de entrada e saída de peças automotivas e concertos de veículos:

I -  Evandro Emanuel Nóbrega Aires – Secretário de Finanças: Gestor Financeiro de Contrato; e,
II – Alison Feitosa Alves – Coordenador Técnico da Tecnologia da Informação.

              Art. 2º As atribuições gerais do Gestor Financeiro de Contrato e Fiscal de Contrato, entre outras, que poderão ser ordenadas  pelos superiores hierárquicos competentes:

              I - Gestor Financeiro de Contratos:

a) exigir, por ocasião do empenho e autorização de pagamento eletrônico,  do proprietário da empresa licitante vencedora, as certidões negativas de débitos na esfera municipal, estadual e federal, por oc conforme edital pertinente;
b) registrar no empenho  de pagamento o número do Convênio e  / ou processo licitatório pertinente;
c) orientar o  proprietário da empresa quanto à necessidade de descrição na Nota Fiscal  Convênio e  / ou processo licitatório pertinente; 
d) comunicar aos superiores hierárquicos competentes qualquer fato que esteja em desacordo com o Contrato Licitatório pertinente; 
e) responder por quaisquer danos causados ao erário público por ocasião do gerenciamento dos recursos atinentes aos contratos, objeto desta Portaria; e,
f) outras atribuições pertinentes,  constantes no art. 91 da Lei Complementar n°  13 / 2018. 













             II – Fiscal do Contrato:

Fiscalizar se os serviços de internet entregues estão obrigatoriamente de acordo com todas as especificações constante no  edital da licitação pertinente;
zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos fornecimento do sinal de internet  a ser entregue;
verificar se os prazos, preços  e vigência estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual;
rejeitar  serviços  que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;
acompanhar   a execução dos fornecimentos,  de forma a atuar tempestivamente, na solução de problemas, em especial, verificando as faltas ou defeitos cometidos pela contratada, comunicando formalmente, á Comissão de Licitações e a empresa contratada,  o que for necessário à regularização;
f) comunicar aos superiores hierárquicos competentes qualquer fato que esteja em desacordo com o Contrato Licitatório pertinente; e, 
e) outras atribuições pertinentes, ordenadas pelos superiores hierárquicos competentes. 
     
              Art. 3° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade  e em respeito ás legislações pertinentes.

Art. 4° Os gestores de contratos ficam sob a orientação, no que for pertinente,  da Comissão de Licitações, bem como da  Assessoria Jurídica deste Ente Público.
             
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, perdurando seus efeitos até a realização da nova licitação para contratação de fornecimento de sinal de internet. 

                                                                                                                     Cabaceiras, 24  de julho de 2020.

 Publique-se  e  cumpra-se.


TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional


