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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 13 de 08 de março de 2022.
 
 
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA / CAMPUS EUNÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, conforme Resolução Nº 32, de 16 de
novembro de 2012, do Conselho Superior do IFBA, conferidas pela Portaria Nº 013/2020/Reitoria do
IFBA, publicada no DOU em 03 de janeiro de 2020, e considerando o processo SEI 23291.000329/2022-
61, RESOLVE:

 
Art. 1º.  Constituir a Comissão de Planejamento da Contratação que tem como objetivo elaborar Estudo
Técnico Preliminar  e preenchimento do Sistema  ETP digital sobre a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços continuados de gerenciamento e administração de despesas de
abastecimento de veículos da frota do IFBA Campus Eunápolis que utilize sistema informatizado e
integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão micro processado com chip, para
aquisição de combustíveis, bem como elaboração do Mapa de Gerenciamento de Riscos,  e itens do termo
de referência conforme dados constantes no processo citado do Campus Barreiras constante no documento
de formalização de demanda evidenciado em anexo, 2210636, do processo SEI 23291.000329/2022-61,
composta pelos servidores abaixo listados:
 

NOME (SERVIDOR) SIAPE CARGO
Anderson Franciel de Castro 1729517 Assistente em Administração
Jose Rogerio Rosa Barbosa 1187563 Assistente em Administração

 

Art. 2º.  A comissão tem o prazo de 07 dias para a conclusão dos trabalhos.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Diretor(a) Geral do
Campus Eunápolis, em 09/03/2022, às 07:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2216911 e o código CRC 806B274C.
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