Portaria de pessoal n.º 1139, de 25 de junho de 2021

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIOGRANDENSE, no uso das atribuições legais,
considerando o Processo 23166.000602.2021-11, resolve:
Art. 1º Designar, conforme disciplinado na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 25 de maio de 2017,
as/os servidoras/es, abaixo relacionadas/os, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato nº 05/2020, celebrado entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense câmpus Charqueadas e a empresa Empresa
Brasil de Comunicação S.A - EBC, CNPJ nº 09.168.704/0001-42.
Função

Nome

Siape Nº

Gestora do Contrato

Georgina Leal Diniz

2817399

Gestora do Contrato - Substituto

Eva Jerusa Caske Oliveira

1887984

Fiscal Técnico

Anderson dos Santos Abreu

2895438

Fiscal Técnico - Substituto

Vinicius Tavares Guimarães

1630563

Art. 2º O objeto do instrumento contratual é a contratação de serviços de distribuição da publicidade legal
impressa e/ou eletrônica.
Art. 3º Para efeito desta Portaria de pessoal considera-se:
I - Gestora do Contrato: servidora designada para coordenar e comandar o procedimento da fiscalização da
execução contratual;
II - Fiscal Técnico: servidor designado para auxiliar a Gestora do Contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato;
Art. 4º Determinar à área de gerenciamento de contratos a inclusão de cópia desta Portaria no Sistema
SUAP.
Art. 5º Esta Portaria de pessoal revoga as disposições de gestores e fiscais do contrato da Portaria nº
437/2021.
Art. 6º Esta Portaria de pessoal terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia.
Art. 7º Esta Portaria de pessoal entra em vigor na data de sua publicação.

Flavio Luis Barbosa Nunes
Reitor
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