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DECRITTO No 387 DII 051)II AGOSTO Dt'l2

".Nronteia .fiscal da aÍa de registro de preços do

pregão presenciol no 059/2022 dá outras

providêncicrs".

O PREI-EI'I'O MUNICIPAL DE Edéia, Estado de Goiás, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pela C)onstituição da Repirblica, pela I-ei Orgânica clo N4unicípio,

CONSIDEITANDO, a homologação c1o pregão presencial n" 05912022, onde a

empresa KAITLLA KASSIA KFI,NES, inscrita no C].JPJ/MF 29.816.4941000i-69, sagrou-se vencedora

por apresentar proposta mais r''anta.iosa para a r\dministração.

CONSIDIIIIANDO o quc dispõe o art.67 da Lei n".8.666193, "A execltção do

conÍrato deverá ser acompanharJa e fiscalizada por um representante cla Administração especialmente

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes

ct essa atribuiçdo."

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 3o, XXI da Instrução Normativa no

010/15 do Tribunal de Contas dos Municípios do Ilstado de Goiás - TCM/GO:"Art. 3o Os processos

re.ferentes aos proceclimentos para contralação deverdo coníer, no que couber: XXI - ato emitido pelo

gestor clo órgão, designando mn .çervidor como gestor do contrato. "

CONSIDEIIANDO, os princípios norteadores da Administração Pública,

previstos no art. 37, da CF. quais scjam: Lcgaliclaclc, impcssoalidadc. Moraliclade, Publicidade e

Eflciência.

DECRETA

Art. 1o. Fica nomeada a servidora municipal, a sra. NHYDYHANNE

MYSHEL DUTRA E SILVA, inscrita no CPF/NIF sob o n" 009.959.991-04, a função de fiscal daata

de registro de preços do pregão presencial n' 05912022, consubstanciado no aÍt. 3o, XXI da Instrução

Normativa n" 010/15 do TCM/GO e art. 67 da Lei de Licitações n'.8.666/93.
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Art.2o. llste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MI]NICIPAL DE EDEIAiGO, ESTADO DE

GOIÁS, aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2022.
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