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PORTARIA

DE ADMINISTRAÇÃO
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N.o 030/2017, de 31 de maio de 2017

A Pró-Reitora de Administraçã<;> da Universidade Federal Rural do SemiÁrido, no uso de suas atribuições conferidas,pêla Portaria UFERSAlGAB N° 0636/2016, de 09
de setembro de 2016, publicada no Diário Of~êfal d~'União de 12 de setembro de 2016,
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CONSIDERANDO o Memob'ndo'Eleb-ônico
N.o 311/2017 - SIN.- de 24 de maio
.r-'"-'-'--' --~......,de 2016, que solicita substituição do gestor suplente do Contrato n° 55/2016;
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CONSIDERANDO.o.Cóntrato
55/2016'celebrado
~_.....;.,
..",,,,,,..
,',-,
~ entre a UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO..-SEMI-ARIDO,- t UFERSA
e'a
empresa
T&S SERVIÇOS DE
",'
. "'~
.
'..••
,
MANUTENÇAO E LOCAÇAO bTDA, nústertnos do Pregão ,Eletrônico nO14/2016, que tem
por objeto a contratação de e'mpresaespeCialiZãdã pãnltealizar serviços de manutenção predial e
de infraestrutura (incluindo os insumos), assim como de outros pequenos serviços gerais de
engenharia, inclusive os de reforma e ampliação. Os serviços serão realizados nos câmpus da
UFERSA, nas cidades de Mossoró/RN, AngicoslRN, Caraúbas/RN e Pau dos FerroslRN;
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CONSII!ERtNP'P
o qt;e â;tt;ntJir~ o art!go 6f1a L?i .ri;!8.~66/:3,. com relação
ao acompanhamento e fiscahzaçao.de contratos .estabelecldos na admmlstraçao pubhca federal;
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CONSIDERANDO o que 'determina 'a alínea.d:iilciso
UFERSAlGAB N° 0785/20 (6, ci& 18 de nb~mJjro dêiõ16;.P'
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de 2016.
Francisco
referência.
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l"tRergar
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lI, do artigo 2° da Portaria
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a PO~T~~~;1fJ':-SAlPROAD

I

/' .'Jh.~~
_~
_-~-.

i

•

de 15 de Junho
,

Art. 2"\Dêsignaro~~~r<;iâõres:Francinara
Mari~ Lobo Monteiro (Titular) e
Ubef.H~nió 'toda SiIV~,(SÍIb'sfituto);_para'atuãrem'-comõ
g'estores .do Contrato em
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Art:3'~ Designar õs~rfiàoie~Everton
Notreve Rebouças Queiroz Fernandes
(Titular) e José Ricardo de Albuquerque Barbosa (Suplente): ,páfa"sefem o~ fiscais técnicos
específicos pela êxecuçãód9fp~ntosdê
~e,ct.e-!ógicaeStiUturada\..\~ "/
Ar;. 4° Os)eryldo~isf'ora'désignaoôs,
stt¥st11fsàbilizarão pelo acompanhamento
e a fiscalização da execu~ãó'contrâtúaiJ.'ctevêhdd'in{orÍíiâi~a~AdrÚinistraçio
sobre eventuais
vícios, irregularidades 'Qli-biixa quaJTdàoe'-dos' serViÇ'õS'prestadõ~ pêia contratada, propor as
soluções e as sanções()~e entender cabíveis para regularizaçãofdas'1al~as e~defeitos observados,
conforme o disposto na"'Instrução Normativa N° 02/2008 - SLTlIMPOGfcte 30 de abril de 2008.
Art. 5° Estê ato entra em vigor a partir desta data e seuf efeitos retroagem a 24 de
maio de 2017.
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