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PORTARIA 83/2019 - BJL-GAB/BJL-DG/RET/IFBAIANO, de 10 de outubro de
2019

Dispõe sobre a fiscalização do contrato junto à Con nua
Serviços de Segurança LTDA, no âmbito do Campus Bom
Jesus da Lapa.

 

O DIRETOR GERAL DO Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano  - CAMPUS
BOM JESUS DA LAPA, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO

que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos ar gos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93,
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO

que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos
contratos celebrados pela en dade;

CONSIDERANDO

que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

a) Zelar pelo efe vo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos
produtos fornecidos e dos serviços prestados a Administração;

b) Verificar se a entrega de materiais, execução ou prestação de serviços está sendo cumprida de
acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

c) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços contratados;

d) Verificar pagamentos de mão de obra,

R E S O L V E: 

REVOGAR a portaria 35, de 14 de maio de 2019.

DESIGNAR os servidores abaixo descritos para acompanhar e fiscalizar o Contrato celebrado entre
a empresa – Con nua Serviços de Segurança LTDA e o Ins tuto Federal Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa.



SERVIDOR MATRICULA ATUAÇÃO
Sansão Rodrigo de Souza 2327014 Fiscal Administra vo
Rodrigo de Araújo Neves 1847287 Fiscal Operacional - Titular
Wesley de Lacerda dos Santos 1872053 Fiscal Operacional - Subs tuto

Esta portaria entra em vigor a par r desta data.
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