
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS

PORTARIA Nº 71, DE 09 DE JUNHO DE 2015.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO

TOCANTINS no uso da atribuição que lhe confere o artigo 33, II, do

Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria PGR 382, de 01 de

junho de 2015, 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  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

do Contrato PR/TO nº 10/2014, relativo à  aquisição de monitores de

temperatura  e  umidade  para  atender  a  PR-TO, no  período  de  sua

vigência.

Parágrafo  único  –  Designar  o  servidor  LUCIANO  PIMENTEL

PINHEIRO,  matrícula  nº  15744-9,  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.  2º  –  Designar  o  servidor  MOISÉS  ALBERTO  RODRIGUES

QUEZADA,  matrícula  nº  22242-9,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do

MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Administração, como responsável pelo

controle  e  fiscalização  da  execução  do  Contrato  PR/TO  nº  11/2014,

relativo à prestação de  serviço de  manutenção preventiva e corretiva

do elevador marca Otis Tecnologia GNC, no período de sua vigência.

Parágrafo único – Designar o servidor RUBERVAL TEIXEIRA REIS,

matrícula  nº  3679-0,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio

Técnico-Administrativo/Administração,  para  exercer  a  função  de

substituto do responsável designado no caput, nas suas ausências e nos

seus impedimentos e afastamentos legais.

Art.  3º  –  Designar  o  servidor  WILLIAM  FARIA  SIQUEIRA,

matrícula nº 6724-5, ocupante do cargo de Analista do MPU/Tecnologia

da  Informação  e  Comunicação/Desenvolvimento  de  Sistemas,  como

responsável pelo controle e fiscalização da execução do Contrato PR/TO

nº 01/2015, relativo à aquisição de solução corporativa de rede local

sem fio para atender a PR-TO, no período de sua vigência.

Parágrafo  único  –  Designar  o  servidor  LUCIANO  PIMENTEL

PINHEIRO,  matrícula  nº  15744-9,  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  MOISÉS  ALBERTO  RODRIGUES

QUEZADA,  matrícula  nº  22242-9,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do

MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Administração, como responsável pelo

controle  e  fiscalização  da  execução  do  Contrato  PR/TO  nº  02/2015,

relativo à aquisição de materiais permanentes – móveis sob medida,

para  recepção  e  mini-copas,  incluindo  os  serviços  de  instalação  e

montagem, visando atender a PR-TO, no período de sua vigência.

Parágrafo único – Designar o servidor RUBERVAL TEIXEIRA REIS,

matrícula  nº  3679-0,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  do  MPU/Apoio
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Técnico-Administrativo/Administração,  para  exercer  a  função  de

substituto do responsável designado no caput, nas suas ausências e nos

seus impedimentos e afastamentos legais.

Art. 5º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art.  6°  –  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação. 

Dê-se Ciência. Publique-se. 

JOÃO GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ

Publicado no DMPF-e Administrativo de 10/06/2015, nº105, p.47
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