PR-AC-00013921/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Designa gestor local da aquisição de
materiais bibliográficos por meio da
Ata de Registro de Preço PGR nº
06/2019.
O SECRETÁRIO ESTADUAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO
ACRE, no uso da atribuição conferida pelo disposto no art. 41, inciso XVIII do Regimento
Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de
5 de maio de 2015, tendo em vista o que consta no processo PR-AC nº 1.10.000.000075/201915, RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor MARCELINO GERALDO MENEZES MONTEIRO,
ocupante do cargo de Bibliotecário – Documentalista, requisitado da Fundação Universidade
Federal do Acre – FUFAC, para o encargo de gestor local da Ata de Registro de Preço n.
06/2016, decorrente do Pregão PGR nº 011/2019, que tem como objeto o fornecimento
compartilhado de materiais bibliográficos existentes no mercado nacional, constituídos de livros,
mapas, audiovisuais, CD – ROMs e outros, destinados a compor o acervo bibliográfico da PRAC, na condição de órgão participante, durante a vigência da ata de registro de preços.
Art. 2º O gestor ora designado ficará responsável pela fiscalização e
acompanhamento da execução do objeto contratado, o que não exclui nem reduz as
responsabilidades da CONTRATADA, em especial: a) fazer anotações e registros de todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados
para o fiel cumprimento das cláusulas e condições pré – estabelecidas, inclusive recusar o
recebimento de material em desconformidade com os parâmetros definidos no termo de
referência, submetendo o assunto ao Coordenador de Administração; e b) atestar a nota fiscal
quando do recebimento definitivo do objeto.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
PAULO MACHADO CORREA
SECRETARIO ESTADUAL
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