SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

PORTARIA Nº 1.527, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
GOIANO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 13 de março de 2020,
publicado no DOU de 16 de março de 2020, Seção 2, página 3, considerando a Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, publicada no DOU de 30 de dezembro de 2008, de acordo com o
previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017 e legislação correlata, ainda considerando o
Processo Eletrônico nº º 23216.001024.2020-16, RESOLVE:
Art. 1º - Designar, conforme disciplinado na Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº 05, de 26 de maio de 2017 , os servidores abaixo relacionados para acompanhar e ﬁscalizar
a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no ACORDO DE PARCERIA Nº. 02/2020
celebrado entre o Instituto Federal Goiano e a empresa BRASIL AMBIENTAL LTDA, CNPJ/MF sob o nº
01.846.322/0001-19, que tem por objeto: "Acordo de Parceria para PD&I para desenvolver o projeto in tulado:
Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar".
ATRIBUIÇÃO
SERVIDOR
Aurelio Rubio Neto (2179253)
GESTOR
Fiscal Técnico e
Lucas Anjos de Souza (2252347)
Administrativo - Titular
Fiscal Técnico e
Fernando Higino de Lima e Silva (2353610)
Administrativo Substituto
Art. 2º - Para efeito desta Portaria, considera-se:
I - Gestão da Execução: 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;
II - 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 deste
artigo;
III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, ﬁscais e trabalhistas, bem como quanto
às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;
IV - Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos
aspectos técnicos ou administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer
concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo

