
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Portaria nº 50 de 04 de dezembro de 2020.

A DIRETORA GERAL PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA /  CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, no uso das  atribuições
legais que lhe conferem a Portaria nº 494, de 31 de janeiro de 2020, publicada no DOU nº 23 de 03 de
fevereiro de 2020.

CONSIDERANDO  o  OFÍCIO  Nº  1681803/2020/DGAP.REI  constante  no  Processo  SEI
nº  23278.009916/2020-22,   que  solicita  aos  campi  a  designação  de  fiscais  setoriais  para  o
acompanhamento do Contrato nº 05/2020, celebrado entre o IFBA e a Empresa GENTE SEGURADORA
S/A -  CNPJ n° 90.180.605/0001-02 vinculado ao Processo SEI nº 23278.000970/2020-11 no âmbito de
cada Unidade; 

CONSIDERANDO o Processo SEI nº 23278.000970/2020-11., referente ao Termo Contrato de Prestação
de Serviços nº 05/2020 da Empresa GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ n° 90.180.605/0001-02, para o
seguro veicular da frota do IFBA/Reitoria e dos Campi, conforme o Pregão nº 04/2020;

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

CONSIDERANDO ao § 1º do art. 40 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 05/2017;

CONSIDERANDO que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos nº 58 (inciso III) e nº 67 da
Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante
da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a
vigência dos contratos celebrados pela entidade.
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RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Ivanilson Soares de Souza, matrícula SIAPE 1775080,  para  atuar
como  Fiscal Titular do Contrato nº 05/2020  e termo(s) aditivo(s), quando houver, celebrado entre o
IFBA e a empresa GENTE SEGURADORA S/A -  CNPJ n° 90.180.605/0001-02, tendo como objeto a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro veicular, para a frota do IFBA
Reitoria  e  Campi,  que  serão  prestados  nas  condições  estabelecidas  no  Termo  de  Referência,  no
atendimento às necessidades do Campus Santo Antônio de Jesus, conforme Pregão nº 04/2020, Processo
nº 23278.000970/2020-11, vinculado ao Processo nº 23278.009916/2020-22.

Art. 2º - DESIGNAR a servidora Fátima Cristina Figueira Silva, matrícula SIAPE 2262825, para atuar
como Fiscal Substituta do Contrato nº 05/2020 e termo(s) aditivo(s), quando houver, celebrado entre o
IFBA e a empresa GENTE SEGURADORA S/A -  CNPJ n° 90.180.605/0001-02, tendo como objeto a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro veicular, para a frota do IFBA
Reitoria  e  Campi,  que  serão  prestados  nas  condições  estabelecidas  no  Termo  de  Referência,
no  atendimento  às  necessidades  do  Campus  Santo  Antônio  de  Jesus,  conforme  Pregão  nº  04/2020,
Processo nº 23278.000970/2020-11, vinculado ao Processo nº 23278.009916/2020-22.

Art. 3º - A vigência desta portaria coincidirá com a vigência contratual e suas sucessivas prorrogações,
quando houverem, ou, ainda, enquanto perdurarem pendências relacionadas ao contrato.

Art 4º - Na ausência de fiscais durante a execução contratual, as atribuições inerentes às atividades deste
serão de responsabilidade do Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.         

Documento assinado eletronicamente por CARLA SIMONE BARBOSA DE JESUS, Diretora
Geral Pro Tempore do Campus Santo Antônio de Jesus, em 04/12/2020, às 17:17, conforme
decreto nº 8.539/2015.
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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 1682508 e o código CRC D3AD54B3.
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