
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS

PORTARIA Nº 35, DE 07 DE MARÇO DE 2017.

O  PROCURADOR-CHEFE  EM  EXERCÍCIO  DA  PROCURADORIA  DA

REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS no uso da atribuição que lhe confere o Art. 33, II,

do Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio

de 2015, art. 1º da Portaria PR/TO nº 184, de 1º de dezembro de 2016, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 58, inciso III, da Lei n. 8.666, de 21 de junho

de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR o servidor SANDRO BERNARDO FAUSTINO, matrícula nº

24184-9,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico  Administrativo/Tecnologia  da

Informação e Comunicação, como responsável pelo controle e fiscalização da execução de contrato

relativo à prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), no período de sua vigência.

Parágrafo único – DESIGNAR o servidor OSMÁRIO GAMA SOUZA DA LUZ,

matrícula  nº  27689-8,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico

Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, para exercer a função de substituto do

responsável designado no caput, nas suas ausências e nos seus impedimentos e afastamentos legais.

Art.  2º  –  DESIGNAR  o  servidor  MATHEUS  COSTA BARBOSA  ,  matrícula  nº

28124-7,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico  Administrativo/Tecnologia  da

Informação e Comunicação, como responsável pelo controle e fiscalização da execução de contrato

relativo à prestação de serviço de outsorcing de impressão, no período de sua vigência.

Parágrafo  único  –  DESIGNAR o  servidor OSVALDO  ZANCHI  CARMINATI

JUNIOR,  matrícula  nº  26498-9,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico

Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, para exercer a função de substituto do

responsável designado no caput, nas suas ausências e nos seus impedimentos e afastamentos legais.
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Art.  3º  –  DESIGNAR  o  servidor  MATHEUS  COSTA BARBOSA,  matrícula  nº

28124-7,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico  Administrativo/Tecnologia  da

Informação e Comunicação, como responsável pelo controle e fiscalização da execução de contrato

relativo à prestação de serviço de impressão corporativa, no período de sua vigência.

Parágrafo  único  –  DESIGNAR o  servidor OSVALDO  ZANCHI  CARMINATI

JUNIOR,  matrícula  nº  26498-9,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico

Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, para exercer a função de substituto do

responsável designado no caput, nas suas ausências e nos seus impedimentos e afastamentos legais.

Art.  4º  –  DESIGNAR  o  servidor  OSVALDO  ZANCHI  CARMINATI  JUNIOR,

matrícula  nº  26498-9  ,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico

Administrativo/Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação,  como  responsável  pelo  controle  e

fiscalização  da  execução  de  contrato  relativo  à  prestação  de  serviço  telefônico  fixo  comutado

(STFC) , no período de sua vigência.

Parágrafo  único  –  DESIGNAR o  servidor MATHEUS  COSTA  BARBOSA,

matrícula  nº  28124-7,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico

Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, para exercer a função de substituto do

responsável designado no caput, nas suas ausências e nos seus impedimentos e afastamentos legais.

Art.  5º  –  DESIGNAR  o  servidor  OSVALDO  ZANCHI  CARMINATI  JUNIOR,

matrícula  nº  26498-9  ,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico

Administrativo/Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação,  como  responsável  pelo  controle  e

fiscalização da execução de contrato relativo à prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC)

nas modalidades de longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI) , no período

de sua vigência.

Parágrafo  único  –  DESIGNAR o  servidor MATHEUS  COSTA  BARBOSA,

matrícula  nº  28124-7,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico

Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, para exercer a função de substituto do

responsável designado no caput, nas suas ausências e nos seus impedimentos e afastamentos legais.
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Art. 6º – DESIGNAR o servidor SAMUEL MIRANDA ACÁCIO JUNIOR, matrícula

nº  28280-4,  ocupante do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Tecnologia da

Informação e Comunicação, como responsável pelo controle e fiscalização da execução de contrato

relativo à prestação de serviço de banda larga fixa (ADSL) , no período de sua vigência.

Parágrafo  único  –  DESIGNAR o  servidor NILSON  CASTRO  DEL  SANTO,

matrícula  nº  20596-6,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico

Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, para exercer a função de substituto do

responsável designado no caput, nas suas ausências e nos seus impedimentos e afastamentos legais.

Art. 7º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 8° – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência. Publique-se. 

JOSÉ RICARDO TEIXEIRA ALVES
Procurador-Chefe em Exercício
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