
 
 

 

Portaria nº 162, de 26 de julho de 2021 

 

Designa fiscal e gestor de contrato 

administrativo e dá outras providências.  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 14º REGIÃO – GOIÁS E TOCANTINS GO/TO (CREF14/GO-TO), no uso 

de suas atribuições legais  

CONSIDERANDO o disposto no inciso X do art. 40 do Estatuto do 

Conselho Regional de Educação Física da 14º Região – CREF14GO/TO,  

CONSIDERANDO o atendimento aos princípios da legalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade e transparência que norteiam a atuação da administração publica 

CONSIDERANDO o que cabe à Administração, nos termos do artigo 117 

da Lei nº 14.133/2021, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 

através de um representante especialmente designado; 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio 

de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da União,  

  

R E S O L V E:  

 

Art. 1º. Designar o servidor Yhury Silva Rezende, inscrito sob o CPF nº 

048.548.741-12, ocupante do cargo de Analista Superior de Informática, para, sem 

prejuízo de suas funções, atuar como Fiscal e Gestor do Contrato nº2021/001702 autos 

do processo, cujo objeto é implementação do CHATBOT (ROBÔ DO WHATSAPP) 

Art. 2º Fica designado o servidor Ideildes Junior Costa Pereira, inscrito sob 

o CPF nº 040.942.151-07, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para exercer 

a função de Fiscal e Gestor Substituto na ausência ou impedimentos eventuais e 

regulamentares do titular.  

Art. 3º Sem prejuízo dos efeitos das designações anteriores para os mesmos 

fins, as atividades de fiscalização e gestão do instrumento jurídico de que trata esta 

Instrução de Serviço têm início nesta data.  

Art. 4º A pessoa designada nesta Portaria deverá exercer as atribuições de 

fiscalização e gestão do instrumento jurídico nos termos da legislação vigente, em 
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especial a Lei nº 14.133/2021 e Instrução Normativa nº 05/2021 cumulativamente com as 

atribuições ordinárias do emprego público ocupado.  

Art. 5º Fica garantido ao gestor e fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso 

aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA14ª REGIÃO, aos 26 de julho de 2021. 

 

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 

Presidente CREF14/GO-TO 

CREF 001934-G/GO 
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