
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ORDEM DE SERVIÇO - 11492003

A diretora da Secretaria de Gestão Administrativa, no uso das atribuições delegadas pela
Portaria DIGES/SECAD 156, de 11/04/2012, e tendo em vista o constante na Portaria PRESI 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 dos

despachos 11473253 e 11491796, os servidores da DIVISÃO DE TECNOLOGIA - DITEC,
RODRIGO PEREIRA SILVA e ANDRESSA BORGES RIBEIRO para atuarem como gestor e
gestora substituta, respectivamente, do CONTRATO N. 0035/2020 (11284787), firmado com a  L8
GROUP S/A, cujo objeto é a contratação de 04 (quatro) unidades de plano de suporte para solução de
firewall, pelo período de 12 (doze) meses, da fabricante Check Point, incluindo a prestação de serviços de
subscrição de software, suporte técnico e manutenção (assistência técnica) de hardware, 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, c/c o art. 29 da Instrução Normativa SGD/ME n. 1/2019,  os seguintes fiscais do
contrato:

i. LUIZ ALBERTO LIMA DA COSTA, fiscal requisitante (SECIN).
ii. RODRIGO ALVES MIGUELETI, fiscal técnico (SECIN).
iii. PAULO DE TARSO ALMADA SANTOS, fiscal técnico substituto (SECIN).
iv. LUCIMAR FERREIRA DA SILVA, fiscal técnico (SJMG).
v. EZEQUIEL LAGE DE CARVALHO ARAGÃO , fiscal técnico substituto

(SJMG).

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.

Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência.
 

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Gestão Administrativa - SECGA

 
 
 
Ref Controle Gercon OS n. 0080/2020

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina Turnes , Diretor(a) de Secretaria, em
15/10/2020, às 16:23 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/23632
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/34306
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535


http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
11492003 e o código CRC F1250099.
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