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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

PORTARIA N° 3008, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, nomeada pelo Decreto de 03/10/2018, publicado
no DOU de 04 subsequente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892/2008,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Silas Morais Silva Almeida, matrícula SIAPE 1143128, para substituir, no
período de 30/11/2020 a 12/12/2020, o responsável pela Assessoria de Comunicação - ASCOM, Campus
Tobias Barreto, servidora Alice dos Santos Silva, ausente por motivo de férias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 30/11/2020.

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

PORTARIA N° 3009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, nomeada pelo Decreto de 03/10/2018, publicado
no DOU de 04 subsequente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892/2008,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Amonnat Natanael de Jesus Miranda, matrícula SIAPE 2407302, ocupante do
cargo de Tecnólogo-Formação, para o encargo de substituto eventual da Coordenadora de
Desenvolvimento de Pessoas - CDP/PROGEP, código FG-01, Reitoria, durante os afastamentos ou
impedimentos regulamentares do titular.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 08/11/2020.

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

PORTARIA N° 3010, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, nomeada pelo Decreto de 03/10/2018, publicado
no DOU de 04 subsequente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892/2008,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, como gestores e fiscais responsáveis pelo
acompanhamento do Contrato nº 11/2020 - Claro Ltda, CNPJ: 40432544/0001-47, referente a Telefonia
móvel, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacioanl (LDI) a
ser executado de forma contínua, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo I do Edital, Reitoria:

SERVIDOR

SIAPE

PAPEL

ATUAÇÃO

Adauto Cavalcante Menezes

1872445

Gestor de Contrato

Titular

Lênio Edberg Freitas Bezerra da Silva

1951275

Gestor de Contrato

Substituto

Lênio Edberg Freitas Bezerra da Silva

1951275 Fiscal Técnico /Fiscal Administrativo

Adauto Cavalcante Menezes

1872445 Fiscal Técnico /Fiscal Administrativo Substituto

Titular

Art. 2º Determinar que os representantes acima designados desempenhem as atribuições conforme
papéis e responsabilidades, em conformidade com a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017,
descritos abaixo:

PAPEL

DESCRIÇÃO

Gestor do
Contrato

Gestão da Execução do Contrato: é a 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. 40, I).

Fiscal Técnico

Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de 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, podendo ser auxiliado pela fiscalização de que trata o inciso V
(fiscalização pelo público usuário) deste artigo. (Art. 40, II).

Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de
Fiscal
dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias,
Administrativo
fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos
casos de inadimplemento. (Art. 40, III).

Art. 3º Determinar que os representantes designados apresentem, mensalmente, relatório de
acompanhamento da execução do citado contrato.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

PORTARIA N° 3011, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, nomeada pelo Decreto de 03/10/2018, publicado
no DOU de 04 subsequente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892/2008, e considerando
a contratação de empresa de vigilancia,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, como gestores e fiscais responsáveis pelo
acompanhamento do Contrato nº 16/2020 - ORDEPSEG – Segurança Eireli - Epp, CNPJ:
12.408.848/0001-33, referente a serviços de vigilância armada diurna e noturna, e segurança
patrimonial, de forma contínua, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência,
anexo I do Edital, Campus Poço Redondo:

SERVIDOR

SIAPE

PAPEL

ATUAÇÃO

Manoel Alves Lima

1292921

Gestor de Contrato

Titular

Toniclay A. Nogueira

2929887

Gestor de Contrato

Substituto

Manoel Alves Lima

1292921

Fiscal Técnico

Titular

Toniclay A. Nogueira

2929887

Fiscal Técnico

Substituto

Manoel Alves Lima

1292921

Fiscal Administrativo

Titular

Toniclay A. Nogueira

2929887

Fiscal Administrativo

Substituto

Art. 2º Determinar que os representantes acima designados desempenhem as atribuições conforme
papéis e responsabilidades, em conformidade com a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017,
descritos abaixo:

PAPEL

DESCRIÇÃO

Gestor do
Contrato

Gestão da Execução do Contrato: é a 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. 40, I).

Fiscal Técnico

Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de 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, podendo ser auxiliado pela fiscalização de que trata o inciso V
(fiscalização pelo público usuário) deste artigo. (Art. 40, II).
Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de
Fiscal
dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias,
Administrativo
fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos
casos de inadimplemento. (Art. 40, III).

Art. 3º Determinar que os representantes designados apresentem, mensalmente, relatório de
acompanhamento da execução do citado contrato.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

PORTARIA N° 3012, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, nomeada pelo Decreto de 03/10/2018, publicado
no DOU de 04 subsequente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892/2008,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, como gestores e fiscais responsáveis pelo
acompanhamento do Contrato nº 06/2020 - SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA, CNPJ: 13.025.251/0001-72, referente a contratação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva e instalação com insumos por conta da contratada, nos aparelhos condicionadores de ar,
bebedouros, geladeiras, freezer e frigobar, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo I do Edital, Campus Tobias Barreto:

SERVIDOR

SIAPE

PAPEL

ATUAÇÃO

Vanina Nunes Silveira

2414148

Gestor de Contrato

Titular

Silas Morais Silva Almeida

1143128

Gestor de Contrato

Substituto

Vanina Nunes Silveira

2414148

Fiscal Técnico

Titular

Silas Morais Silva Almeida

1143128

Fiscal Técnico

Substituto

Não se aplica

-

Fiscal Administrativo

Titular

Não se aplica

-

Fiscal Administrativo

Substituto

Art. 2º Determinar que os representantes acima designados desempenhem as atribuições conforme
papéis e responsabilidades, em conformidade com a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017,
descritos abaixo:

PAPEL

DESCRIÇÃO

Gestor do
Contrato

Gestão da Execução do Contrato: é a 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. 40, I).

Fiscal Técnico

Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de 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, podendo ser auxiliado pela fiscalização de que trata o inciso V
(fiscalização pelo público usuário) deste artigo. (Art. 40, II).
Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de
Fiscal
dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias,
Administrativo
fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos
casos de inadimplemento. (Art. 40, III).

Art. 3º Determinar que os representantes designados apresentem, mensalmente, relatório de
acompanhamento da execução do citado contrato.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
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