


VV – No ficar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da no ficação
(procedimento formal, com prazo, etc.), por via postal com AR, e-mail ou aplicativo Whatsapp;

VIVI – Verificar se o Cronograma sico-financeiro dos serviços se desenvolve de acordo com a
respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e com o estabelecido no instrumento firmado;

VIIVII – Verificar a articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos;

VIIIVIII – Cer ficar a execução de etapa de serviços e o recebimento de aquisições e equipamentos,
mediante emissão de Atestado de Execução e de termo circunstanciado;

IXIX – Atestar a conclusão das etapas ajustadas;

XX – Receber os serviços, no caso de contrato, podendo, caso necessário solicitar o
acompanhamento do setor responsável;

XIXI – Rejeitar formal e jus ficadamente bens e serviços que estejam em desacordo com as
especificações do objeto contratado; Parágrafo Único – A ação do Gestor/Fiscal, nesses casos, observará o que
reza o contrato, principalmente em relação ao prazo ali previsto;

XIIXII – Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro, observando se a
fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período;

XIIIXIII – Prestar as informações necessárias sobre o andamento das etapas ao setor demandante dos
serviços ao qual o contrato esteja vinculado, para que sejam efetuadas as atualizações nos sistemas de controle
utilizados pelo CRMV/PE;

XIVXIV – Informar ao setor de patrimônio sobre a aquisição e informar o valor total do bem a ser
acrescido ao patrimônio do CRMV/PE;

XVXV – Prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo de reajustamento de
preços, quando previstos em normas próprias;

XVIXVI – Caso ocorra, dar ciências à área demandante sobre: a) Ocorrências que possam ensejar
aplicação de penalidades ao contratado, convenente ou par cipe; b) Alterações necessárias ao projeto e suas
consequências no custo total ou parcial previsto;

XVIIXVII – Elaborar ou solicitar jus fica va técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do
contrato pela administração;

XVIIIXVIII – Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou jurídicas;

XIXXIX – Deverá, ainda, ao final de contrato, de convênio ou termo de cooperação, comunicar ao
Controle Interno e ao Setor Jurídico, irregularidades que não tenham sido sanadas tempes vamente ou a
contento.

Art. 3º Art. 3º - O gestor será responsável pela gestão do contrato na ausência temporária ou defini va do
fiscal titular.

Art. 4º Art. 4º - Ao Gestor/Fiscal designado incumbe acompanhar a correta execução do contrato no que
pertine à qualidade, quantidade, preço e demais condições contratuais.

Art. 5ºArt. 5º - A presente designação se estende durante todo o período do contrato, incluindo eventual
prorrogação da vigência contratual, com o fornecimento de cópia dos termos adi vos subsequentes, excetuando-
se caso de desligamento do servidor, quando os efeitos da gestão/fiscalização cessam automa camente na data
do encerramento do vínculo.

Art. 6ºArt. 6º - Dê-se ciência aos interessados, com o fornecimento da cópia do instrumento contratual ao
Gestor e ao Fiscal, juntando-se cópia desta à Pasta Funcional de cada servidor.

Art. 7ºArt. 7º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

GABIENTE DA PRESIDÊNCIA
Recife-PE, aos 13 de janeiro de 2023.

Médica Veterinária MARIA ELISA DE ALMEIDA ARAUJO
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