
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ORDEM DE SERVIÇO - 6797559

N. 0111/2018

A diretora da Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Portaria DIGES/SECAD 156, de 11/04/2012, e tendo em vista o constante na Portaria n. 331, de
06/09/1994, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos gestores de contratos,

 
RESOLVE:
DESIGNAR, conforme indicação e avaliação da autoridade competente, constante do

despacho 6765697, os servidores da DIVISÃO DE APOIO AOS USUÁRIOS - DIATU , MARIA
APARECIDA DE SOUSA MENDES e NILTON RODRIGUES DE SOUZA para atuarem como
gestora e gestor substituto, respectivamente, do CONTRATO N. 0039/2018, firmado com a DATEN
TECNOLOGIA LTDA., cujo objeto consiste na aquisição de computadores padrão Mini PC,comtemplando
entrega, serviço de assistência técnica e garantia, ficando responsáveis por seu fiel cumprimento.

NOMEAR, de acordo com a Resolução CNJ 182, de 17/10/2013, a Resolução CJF 279,
27/12/2013 e o Guia de boas práticas de contratação de soluções de TI – JF/ MCTI v. 2.0 c/c o art. 2º,
incisos I a III, c/c o art. 34, incisos I a XIV, ambos da Instrução Normativa  SLTI/MP n. 4/2014,  os
seguintes fiscais do contrato:

 i.    MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDES, fiscal requisitante.
ii.    ALEX CERQUEIRA ROCHA, fiscal técnico.
iii.   NILTON RODRIGUES DE SOUZA, fiscal técnico.
REGISTRAR que as atribuições de fiscal administrativo, prevista no MCTI/JF 2.0, serão

realizadas pela DIACO quando da remessa da documentação necessária para liquidação da despesa, na
forma do art. 63 da Lei n. 4.320/1964 e do Regulamento de Serviço do TRF 1ª Região - RSTRF1, com
vistas à verificação da aderência aos termos contratuais, do atesto e da confirmação da regularidade fiscal, não
compreendendo nessa atividade a participação na gestão do contrato.

INSTITUIR, de acordo com art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993, Comissão de Recebimento
Definitivo do objeto do CONTRATO N. 0039/2018, composta pelos servidores ,  MARIA APARECIDA
DE SOUSA MENDES, NILTON RODRIGUES DE SOUZA e ALEX CERQUEIRA ROCHA sob
a coordenação do primeiro, que, em suas ausências ou impedimentos, será substituído pelos demais membros
conforme a ordem de designação.

Publique-se.
 

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração - SECAD

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina Turnes , Diretor(a) de Secretaria, em
12/09/2018, às 19:50 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
6797559 e o código CRC 07604A0D.
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