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SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

ORDEM DE SERVIÇO 13980878

O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA, JUIZ FEDERAL FÁBIO
MOREIRA RAMIRO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta na Portaria nº. 331,
de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do TRF-1ª Região, que dispõe sobre as atribuições e
responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo Administrativo SEI nº. 0005173-
49.2021.4.01.8004-JFBA, RESOLVE, a partir desta data:
         
I – DESIGNAR, por indicação da Direção do NUSUB da Subseção Judiciária de Feira de Santana, o
servidor RODRIGO BERNARDES VELOSO, Servidor Requisitado, para acompanhar o Contrato n.
13979580, celebrado entre esta Seção Judiciária e a empresa MOTA OLIVEIRA CONSTRUCOES
LTDA, que trata da contratação de empresa do ramo de engenharia, para execução de serviços/reforma
dos sistemas de impermeabilização do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Feira de Santana, bem
como o Contrato 13979644, celebrado entre esta Seção Judiciária e a empresa RGM CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA – EPP, que trata da contratação de empresa do ramo de engenharia, para
execução da modernização/reforma do sistema de prevenção contra incêndio, com substituição do sistema
de detecção e alarme e reparos na rede hidráulica de hidrantes do Edifício Sede da Subseção Judiciária de
Feira de Santana, além serviços relacionados aos anteriores necessários à satisfatória conclusão destes,
ficando responsável pelo fiel cumprimento dos mencionados contratos, sendo substituído, nos seus
afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor DENIS DA SOLEDADE LIMA, Técnico
Judiciária/Administrativa (Segurança e Transporte).
 
II – Os servidores aqui designados deverão observar as disposições do Manual do Gestor de Contratos do
TRF-1ª Região, das Leis 8666/1993 (capítulo III) e 4320/1964 (§2º do art. 63), além de cumprir,
rigorosamente, às determinações das Portarias 331/1994 do TRF-1ª Região (em especial o art. 2º) e
217/2004 da Direção do Foro desta Seccional, inclusive quanto à antecedência do pedido de renovação da
vigência ou nova contratação, sendo que a inobservância das normas contidas nessas Portarias será
examinada sob o aspecto disciplinar, nos termos da Lei nº 8.112/90, art. 116, inciso III.
 
III - PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

 

JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA RAMIRO
DIRETOR DO FORO

Documento assinado eletronicamente por Fábio Moreira Ramiro, Diretor do Foro, em 14/09/2021,
às 17:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
13980878 e o código CRC BB1B7318.
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