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DECRETO N' 62ADE 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

"Nomeid. fiscal da ota de registro de
preços do pregão presencial tao

O92/2O22 e dá. outras providênciq.s,,.

O PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA, Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da Republica, pela Lei Orgânica
do MunicÍpio,

CONSIDERANDO, a homologação do pregão presencial n"
09212022, onde a empresa CROMA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, inscrita no
CNPJ/MF 23.814.63910001-06, KARLLA KASSIA KENES, inscrita no CNPJ/MF
29.816.48410001-69, e RCA FERRAGENS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o no 28.348.587 IOOO|-43, sagraram-se vencedoras por
apresentares propostas mais vantajosa para a Administração.

CONSIDERANDO o qLre dispõe o art. 67 da Lei n". 8.666193, "A
exeançãn do contrato deuerd" ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Admiruistraçao especialmente designado, permitida a contrataçao de terceiros pctra
assisÍl-lo e subsidia-lo de informações pertinentes a essa atribuiçã"o."

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 3o, XXI da Instruçáo
Normativa n" O 70 I 15 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goi.ás -
TCM/ GO: " Art. 3" Os processos referentes aos procedimentos para, contrataçdo deuerao
conter, ruo que couber: XXI - ato emitido pelo gestor do orgao, designando um. seruidor
como gestor do contrato."

CONSIDERANDO, os princípios norteadores da Administração
Pública, previstos no art. 37, da CF, quais sejam: Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade e Eficiência.
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DECRETA

Art. 1o. Fica nomeada a servidora municipal, NHYDYHANNE
MYSHEL DUTRA E SILVA, inscrita no CPF/MF sob o n" OO9.959.99L-O4, a funçào
de fiscal da ata de registro de preÇos do pregão presencial n" 09212022,
consubstanciado no art. 3", XXI da Instruçáo Normativa n" 010/15 do TCM/GO e

art. 67 da Lei de Licitações n". 8.666193.

Art. 2". Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçào,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA/GO, ESTADO
DE GOIÁS, ao 1" (primeiro) dia do mês de dezembro de 2022

JOSÉ
Prefeito Municipal
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