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MIl'iISTÉRIO DA EDlJCAç.~O
Ul\IVERSIDADE FEDERAL RlIRAL DO SEMI-ARIDO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA UFERSA/PROAD No"028/2017, de 12 de maio de 2017

A Pró-Reitora de Administração da Universidade Federal Rural do Semi-
Árido, no uso de suas atribuições conferidas;peJal0rtaria UFERSNGAB N° 0636/2016, de
09 de setembro de 2016, publicada no Diário'OfiCial da União de 12 de setembro de 2016,
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CONSIDERANDO o M.&iorand6:Elêtrônico N.o 170/2017 - DlCONT, de 12
de maio de 2017, que solicita emissão de portaria dégestores de contrato;

.~WN-- ,.. ~ .---......•.- " '~., ---CONSIDERANDO -ô Contrato 67/2017 éelebradoentre a UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL jDO\SEMI-ÁRIDO - UFERSA e"a empresa PRESTCON
CONTADORES ASSÓCIADOSL TnA ":ME, nõSíéimos do'Pregãü'Eletrônico nO 20/2017
- SRP, que tem po(o~eto'a(;ontratação de'(;mpresa prestaçio'de.seiviços de manutenção e
limpeza de piscin~serriibfimpiCã,Com-fcime'éimêíi:tode prodútosq'uílnicos, equipamentos e
mão de obra; Ir li', ,~0Z ~ I ~-'"-'2i~" r \,} -...,,~
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CONSIDERANDO,o .que\determma o artigo 67 .da LeI n.o 8.666/93, com

relação ao acompanJ1ameht01 'ê' fiscàlização !dé contratos estabeleciãos na administração
pública federal; '" '-'\\ -; v~J::..' ! \>', /1;';ç:~ ",/A, , ~'_ ~ Jf....-..~;-n.,.. f V'~ .-' - i

CONSIDERANDO o que determina â~alínea d.' inciso lI, do artigo 2° da
Portaria UFERSA/GAB N~ 0785/2016;de ~ 8 de novembro de 2016,
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Art.,lO\Desig;;ar.SS;s~idÕ;-és Ãr~d~ GiJines,de Melo Júnior (Titular) e

Iran Nogueira'VeráS' (Sub'stifÚto),"pal"àatua'rein'comogestores do CÓntrat~m referência,
A}t.4i~,("i'o?-smidoreC ora, desigIliídOs; "'sé ~po~s~'bilizarão pelo
I .,. _ _. '\.,. _o. , _ ..... -- "'" ~\. -'-" I '.

acompanhamento e a 'fiscalização, da execução contratual, devendo~irIforiJ1ar a Administração
sobre eventuais víciot.frr'égúlaridàdes, ou. baixa - quãlidade ~'dos "serv'iços J prestados pela
contratada, propor as soluçõgs e"ass'ançÕe-squeentenôer~êaJiíveis'para 'Çegularização das faltas
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e defeItos observados, conforme ó' dIspostol\na .1nstrução"'NormatIva N° 0212008 -
SLTl/MPOG, de 3.0d~àbri!...d~ 2008>. ---- / ~ / .

Art.'-3° lEste ato "entra em VIgor nesta data e "seus efeItos"passam a VIgorar a
partir de 17 de maio de'2017, J/, ~

Anak~eira da Cruz Costa
Pró-Reitora de Administração
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