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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 0180, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

Designa fiscal e fiscal substituto para o contrato nº 19/2018, referente à
contratação de solução de tecnologia da informação destinada ao
tratamento e entrega de dados, com todos os componentes necessários
para implantação em ambientes de datacenter, incluindo serviços de
instalação e configuração, suporte técnico e garantia pelo período de 36
(trinta e seis meses) e treinamento.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º, II, da Portaria n. 144 da
Escola Superior do Ministério Público da União, de 08 de agosto de 2018, e considerando o que
dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar o servidor RAFAEL DE CASTRO AGUIAR, matrícula nº 70.167, para controlar e
fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;

Contrato: 19/2018;

Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação destinada ao tratamento e entrega de
dados, com todos os componentes necessários para implantação em ambientes de datacenter,
incluindo serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia pelo período de 36 (trinta
e seis meses) e treinamento.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas
pelo servidor IVO EDGAR MOREIRA FERREIRA, matrícula nº 70.085.

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

 

Documento assinado eletronicamente por SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL, Ordenador
de Despesas, em 22/11/2018, às 13:10 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3
de março de 2017.
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