
000023

-GorucetcÃom
ARle üen

PORTARTA N01056/2021

A sEcRETARtA ItuNlclPAL DE sAÚoe oe corcetçÃo Do ARAGUAIA-PA, no uso de

suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestáo administrativa, em

conformidade com o art. 58, inc. lll, c/c art. 67 da Lei n0 8.666/93.

RESOLVE:

Art. í0 - Designar os servidores para, sem prejuízo de suas atibuiçoes normais, exercerem os

enca de Gestor e de Fiscal de Conkato e seus Su ntes, como abaixo s UE

PROCESSO OBJETOCONTRATO

Aquisição de recarga de oxigênio medicinal em cilindro com

capacidade de 7m3 a '10m", buscando atender as demandas dos

pacientes do Programa Melhor em Casa, Atenção Básica em

Saúde, EnÍrentamento de Emergência no controle do Covid-'I9,

Ambulâncias do SAMU 192 e Bases Descenkalizadas (Conceiçáo

do Araguaia, Alacilàndia e Bradesco), atendendo assim

demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do
ulho/2021válida a rde

MATRiCULA

Elaine Salomão de Sales 8711
GESTOR

FISCAL MATRICULA SUPLENTE ÍIIATRiCULA

Elizangela de Sousa Oliveira 11722 Nara Bianca Bezêrra da Paz 13395

Aú ? - Sâo atribuiçôes do Gestor do Contrato:

| - controlar o prazo de ügência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e

encaminhar a solicitaçâo de prorÍogação;

ll - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será

cumprida integral ou parceladamente;

lll - anotar em formulário póprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contÍato, determinando o que for necessário à regularizaçáo das faltas ou defeitos observados;

lV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento;

V - comunicar à unidade mmpetente, formalmente, inegularidades cometidas passiveis de

penalidade, após os contatos préüos com a contratada;

Vl - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua

responsabilidade;
Vll - acompanhar o cumpÍimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro;

Vlll - estabelecer pÍazo paÍa corÍeção de eventuais pendências na execução do contrato e

informar à autoridade competente oconências que possam gerar dificuldades à conclusáo da obra ou

em relação a terceiros;
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Aft. tr - São atribuiçóes do Fiscal:
| - acompanhar e Íiscalizar o fiel cumprimento do Contrato das cláusulas avençadas;
ll - anotar, em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as

providências que determinam os incidentes veriftcados e o resultado dessas medidas, bem como
informar por escrito ao Gestor do Contrato sobre tais eventos;

lll - determinar providências de retificação das inegularidades encontradas e incidentes
imediatamente comunicar através de relalório ao Gestor do Contrato para ciência e apreciação das
providências;

lV - relatar o resultado das medidas reüficadoras, de forma conclusiva ao prosseguimenlo ou
não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de pronogação de vigência ou adilamento de
objeto, com antecedência de 30 dias do final da vigência, logo apos encaminhar para o Gestor do
Contrato para as devidas providências;

Vl - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em respostas a
eventuais diligências dos órgãos de Conhole lnterno e Exlerno;

Vll - atestar a realizaçáo dos serviços efetivamente prestados e/ou recebimentos dos
materiais;

Vlll - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele
determinados;

lX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório juntado aos autos acerca
da exequibilidade do referido ajuste contratual;

X - exigir que o contratado repare, corÍija, rcmova, reconstrua ou subsütua, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificaram vicios, defeitos ou inconeçôes
resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termoo do art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

AÉ. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçoes em
conlÍário

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, 02

ff$oo"''la

Elaine S4

Saúde

Publicâda de acordo com Aí.54 da Lei Ogânica Municipal nos murais da PÍebitura e da Câmara Municipal dê ConceiÉo
do Araguaia-PA em 02 de julho dê 202'l
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lX - encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma
Íísicofinanceiro, substituições de materiais e equipamentos, Íormulados pela contratada.

X - noüficar a contratada em caso de descumprimento de cláusulas contratuais para que seia
regularizado, sob pena de sançôes administrativas e outras que forem necessárias.
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