
ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PORTARIA N° 018/2020 

NOMEIA GESTOR DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar o servidor Jusair Gonçalves Silva, matricula 189.188, como Gestor de 
Contratos Administrativos no âmbito do Poder Legislativo conforme determinado no artigo 67 
da Lei n.° 8.666/93. 

Art. 2°. Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o servidor 
Gabriel Silva Barbosa Araújo, matricula n° 198.197. 

Art. 3°. O Gestor deverá acompanhar o andamento de todos os contratos firmados pelo 
Legislativo Municipal, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, 
reportando a autoridade superior qualquer anormalidade em sua execução, devendo ainda: 

comunicar à Administração sobre o descumprimento, pelas empresas contratadas, de 
quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades; 

II. 	manter controle dos nomes dos servidores designados formalmente pelo ordenador de 
despesas corno responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos 
contratos; 

comunicar à Administração, por escrito, sobre o término do contrato, observando o 
prazo de até 30 (trinta) dias para os procedimentos relativos e justificativas necessárias, 
caso se trate da realização de nova licitação, prorrogação do contrato, acréscimos ou 
supressões no objeto contratado, com vista à economicidade e à eficiência ria execução 
dos contratos estabelecidos pela Câmara Municipal. 

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 6 de 
janeiro de 2020, com validade até 31 de dezembro de 2020. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Simões Filho/Bailia, em 20 de janeiro de 
2020. 

Orlando arvalho de ouza 
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho 
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