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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 0223, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020.

Designa o fiscal e o fiscal substituto do Contrato nº 24/2020, firmado com a
empresa TÉCNICA MATERIAIS E SERVIÇOS DE ACÚSTICA LTDA,
que tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução
de adequações físicas necessárias à melhoria das características acústicas e
criação de painel para implementar técnica de captura de imagens com efeito
“chroma key”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XII, do artigo 72, do Regimento Interno da
ESMPU, aprovado pela Resolução CONAD nº 05, de 22 de junho de 2020, 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 BRUNO ANTÔNIO FERNANDES BOSSATTO, matrícula nº 70392, para
controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: TÉCNICA MATERIAIS E SERVIÇOS DE ACÚSTICA LTDA;

Contrato:  24/2020;

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de adequações físicas necessárias à melhoria
das características acústicas e criação de painel para implementar técnica de captura de imagens com efeito
“chroma key”.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as funções serão exercidas
pela servidora CLAUDIA DE ARAÚJO PEREIRA, matrícula nº 71707.

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