PORTARIA Nº 035, DE 15 DE JUNHO DE 2020

A DIRETOR-GERAL DO CAMPUS AQUIDAUANA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO DO SUL (IFMS), no uso de suas atribuições legais, considerando a Portaria/IFMS nº 1.419, de 11 de dezembro de
2019, publicada no Diário Oficial de União de 12 de dezembro de 2019;

considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e seus parágrafos, a qual prevê que a execução de
contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado;
considerando a Instrução Normativa/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017;
considerando o Memo 56/2020 - AQ-DIRAD/AQ-DIRGE/AQ-IFMS/IFMS - Processo: 23347.005292.2019-70

RESOLVE

Art. 1º Revogar a Portaria nº 029 de 08 de abril de 2020;
Art. 2º Designar o servidor Ronaldo Aquino, SIAPE nº 2308498, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar em Administração, e nos
impedimentos legais e regulamentares deste, o servidor Marlon Acosta Flores, SIAPE nº 2231325, ocupante do cargo efetivo de
Assistente em Administração, para Gestão de Contratos celebrados entre o Campus Aquidauana do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul e as empresas conforme quadro anexo:
Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para Fiscalização dos Contratos celebrados entre Campus Aquidauana do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul e as empresas:

Contrato/Processo Empresa/CNPJ

Objeto

Fiscal
Titular

SIAPE

Cargo

Fiscal
Substituto

SIAPE

Cargo

Prestação de serviços de
administração e
gerenciamento
informatizado de
abastecimento de
combustíveis em veículos
1/2016
23347.006700.201919

Trivale Administração
Ltda
00.604.122/0001-97

oficiais pertencentes ao
IFMS Campus
Aquidauana, com
tecnologia de créditos em

Wilian
Martins de 2231335
Carvalho

Assistente de
Aluno

Tânia
Paim

2093339

Codorniz

Auxiliar em
Administração

cartões magnéticos
personalizados por
veículo, em rede de
postos credenciados no
Estado do Mato Grosso do
Sul e em outros Estados
da federação
Prestação de serviços,
pela contratada, de

2/2016
23347.006495.201983

Imprensa Nacional

publicação no diário oficial

04.196.645/0001-00

da união, de atos oficiais e
demais matérias de
interesse do contratante

Alessandra

Isabel de
Oliveira
Coelho

2225634

Secretária

Goes da

Executiva

Costa de
Almeida

Assistente
2251198

em
Administração

3/2016

Distribuição, pela
Empresa Brasil de

23347.006623.2019- Comunicação S.A. EBC
09.168.704/0001-42
99

contratada, da publicidade
legal impressa e/ou
eletrônica de interesse
do(a) contratante

Alessandra
Goes da
Costa de

2251198

Almeida

Assistente

Isabel de

em

Oliveira

Administração

Coelho

2225634

Secretária
Executiva

Contratação de serviços
de manutenção e
fornecimento de materiais
1/2017
23347.006494.201939

M.S. Extintores e

para ações preventiva e

Equipamentos de

corretiva dos

Gutemberk

Segurança Ltda

equipamentos de combate

Navarro

a incêndios, incluindo

Inzabral

18.275.274/0001-59

Assistente

1812747

recarga, testes

Ermerson 2411503 Técnico de
Laboratório
Administração de Oliveira
Moraes
em

hidrostáticos, pintura e
substituição de peças e
acessórios
Contratação de empresa
especializada em
8/2017
23347.006492.201940

José Lucas Ferreira ME
12.695.851/0001-85

prestação de serviços de
dedetização, desratização,
descupinização e limpeza
de Caixas d’água e

Ermerson
de Oliveira 2411503
Moraes

Técnico de
Laboratório

Gutemberk
Navarro

Assistente
1812747

Inzabral

em
Administração

Cisternas do IFMS
– Campus Aquidauana
Contratação de serviços
terceirizados de limpeza,
asseio e conservação com
dedicação exclusiva de
1/2018
23347.002705.201883

PH Recursos Humanos
Eireli
05.443.410/0001-20

Glauber

mão de obra, fornecimento Corrêa da
de uniformes, materiais

Costa

domínios sanitários e

Flores

equipamentos para o

Ribeiro de

exercício dos trabalhos

Carvalho

Assistente
1086126

em
Administração

Rodrigo
dos
Santos

Assistente
2349232

em
Administração

Angelino

nas dependências do
IFMS
– Campus Aquidauana
Contratação de serviços
terceirizados de limpeza,
asseio e conservação com
dedicação exclusiva de
2/2018
23347.007934.201894

Glauber

Consolidez Serviços de mão de obra, fornecimento Corrêa da
Costa
de uniformes, materiais
Limpeza Eireli
20.191.043/0001-09

domínios sanitários e

Flores

equipamentos para o

Ribeiro de

exercício dos trabalhos

Carvalho

Assistente
em
1086126 Administração

Rodrigo
dos
Santos

Assistente
2349232

em
Administração

Angelino

nas dependências do
IFMS
– Campus Aquidauana
Contratação de serviços
terceirizados de limpeza,
asseio e conservação com
Glauber

dedicação exclusiva de
3/2018

Pedro Reginaldo de

mão de obra, fornecimento

Rodrigo

Albernaz Faria e

de uniformes, materiais

dos

23347.007935.2018-

Fagundes Ltda

domínios sanitários e

Santos

39

10.439.655/0001-14

equipamentos para o

Angelino

Assistente
2349232

em
Administração

Corrêa da
Costa
Flores

Assistente
1086126

Ribeiro de

em
Administração

Carvalho

exercício dos trabalhos
nas dependências do
IFMS
– Campus Aquidauana
Fornecimento de água
4/2018

Empresa de Saneamento
de Mato Grosso do Sul

Maria

encanada e coleta
e tratamento de esgotos a Ricardo de

23347.006286.2018-

S.A. SANESUL

ser realizado pela

59

03.982.931/0001-20

contratada na cidade de
Aquidauana/MS

Carvalho

Assistente
2308482

em
Administração

Cemir
Cristaldo 1570519
Alves
Estadulho

Tradutor
Intérprete de
Linguagem
Sinais

Contratação de serviços
de vigilância armada de
2/2019

forma ininterrupta, em
Security Segurança Ltda

jornada 12x36 horas, de
segunda-feira a domingo,

23347.008366.2019-

00.332.087/0003-66

20

com vistas a conferir a
segurança patrimonial, dos

Glauber
Rodrigo
dos
Santos

Assistente
2349232

em
Administração

Angelino

Corrêa da
Costa
Flores

Assistente
1086126

em
Administração

Ribeiro de
Carvalho

usuários e transeuntes do
IFMS Campus Aquidauana
Contratação de serviços

Glauber

Prime Consultoria e

especializados na

Corrêa da

Assessoria Empresarial

disponibilização e

Costa

Ltda

operação de sistema

Flores

informatizado e integrado

Ribeiro de

de gestão e frota

Carvalho

3/2019
23347.013048.201981

05.340.639/0001-30

4/2019

1086126

em
Administração

Rodrigo
dos
Santos

Assistente
2349232

em
Administração

Angelino

Energisa Mato Grosso do
Sul - Distribuidora de

Sistema de distribuição,

Genair

Energia S.A.

conexão das instalações

Christo

elétricas

Viana

23347.012582.201970

5/2019

Assistente

1023004

Professor
EBTT

Maurílio

Analista de

Carvalho 2103458 Tecnologia da
Almeida

Informação

15.413.826/0001-50
Concessão onerosa do
M. Helena Lopes ME

espaço público para
prestação do serviço

23347.011037.2019-

12.551.069/0001-92

66

próprio de

Danilo
Tófoli

1262717

Técnico de
Laboratório

Tânia
Paim

2093339

Codorniz

Auxiliar em
Administração

cantina/lanchonete
Contratação de serviços

1/2020

Pontual Serviços
Empresarial Eireli

23347.003578.2019-

22.688.729/0001-35

11

continuados de cozinheiro

Évelyn

e auxiliar de cozinha, com Gonçalves
disponibilização de mão

de Lima

de obra em regime de

Maeda

Wilian
2212968

Enfermeira

Martins de 2231335

Assistente de
Alunos

Carvalho

dedicação exclusiva.
Glauber
02/2020

Claudinei Almeida de

23347.001105.2020- Andrade 00.462.645/000146
12

Aquisição de vasilhames
de botijão e recarga de
GLP por substituição

Rodrigo
dos
Santos
Angelino

Assistente
2349232

em
Administração

Corrêa da
Costa
Flores
Ribeiro de

Assistente
1086126

em
Administração

Carvalho
Art. 4º São atribuições inerentes à função de Gestor de Execução de Contrato: Coordenação das atividades relacionadas à fiscalização
técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação,
alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;
Art. 5º São atribuições inerentes à função de Gestor de Execução de Contrato Substituto: Atuar como Gestor de execução de contrato
nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular , na coordenação das atividades relacionadas à fiscalização
técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação,
alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros.
Art. 6º São atribuições

inerentes à função de Fiscal: Fiscal Técnico: Acompanhar e avaliar a execução do objeto nos moldes

contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os
indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado e, Fiscal
Administrativo: Acompanhar os aspectos administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de
mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de
inadimplemento.
Art. 7º São atribuições inerentes à função de Fiscal Substituto: Fiscal Técnico: Atuar como fiscal do contrato nas ausências e nos
impedimentos eventuais e regulamentares do titular para acompanhar e avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o
caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado e, Fiscal Administrativo: Atuar
como fiscal do contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular para acompanhar os aspectos
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência e cumpra-se.

