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Dispõe sobre a designação de servidores para o exercício de 

fiscalização de contrato e dá outras providências.

                   

O Diretor Geral do Campus Realengo II do Colégio Pedro II, no uso de suas atribuições legais e

Considerando que todos os contratos devem ter o quadro de Fiscal Técnico, subs tuto do Fiscal Técnico, Fiscal Administra vo e

Gestor de Contratos.

Considerando que alguns servidores que estavam nomeados para as funções de fiscais não se encontram mais em efe vo

exercício no Campus Realengo II.

Considerando que alguns contratos ainda são geridos pela Reitoria, sendo necessária a adequação para a fiscalização no Campus

Realengo II.

Considerando a necessidade de atendimento ao VCR 03/2020 – AUDIN/REITORIA/CPII, para a atualização do quadro e atribuições

dos fiscais dos contratos.

RESOLVERESOLVE

             Art. 1º  Nomear os servidores, abaixo relacionados, responsáveis pela fiscalização e gestão

do seguinte contrato celebrado pelo Campus Realengo II:

              Contrato 14/2021

EMPRESA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.

OBJETO

Serviços de apoio aos estudantes do Colégio Pedro II que necessitam de suporte,

em atividades que ele não consiga fazer de forma autônoma (PcD), especialmente

atividades de alimentação, higiene e locomoção.

SIAPE NOME CARGO

2275414 Evelyn Louise do C. Barcellar Gestor

2278497 Carlos Eduardo Souza Ribeiro Gestor substituto

3161517 Leonardo Rios de Oliveira Fiscal Administrativo

2998092 Aline Goncalves de Souza Substituto do Fiscal Administrativo

1098964 Marcia Maria Baptista Maretti Fiscal Técnico

1998172 Joselaine Sousa Pereira Substituto do Fiscal Técnico

Art.2º Definir, em atenção à Portaria 703/2021, as atribuições necessárias ao bom desempenho na gestão,

execução e fiscalização de contratos no âmbito do Campus Realengo II, conforme sua designação e seguintes descrições

adicionais:

– Do Gestor do contrato: Gerenciar os contratos desde controle de vigência, acompanhamento de custos até a execução do
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