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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
PORTARIA Nº 151/DAGES, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SUBSTITUTA, DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 262/PRES, de 28 de março de 2014, e de acordo com o
previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:
Art. 1º Designar, os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e ﬁscalizar a execução e o adequado
cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato nº 60/2015, celebrado com a empresa ÁGIL EMPRESA DE
VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ nº 72.619.976/0001-58, cujo objeto consiste na prestação, de forma contínua, dos serviços de
vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e noturna, a serem executados na CONTRATANTE e suas subsidiárias,
localizadas no Distrito Federal:
FUNÇÃO

NOME

CPF

LOTAÇÃO

Gestor

ARNÓBIO RODRIGUES NEVES

553.264.631-72

COAL

Gestor Substituto

HÉLIO NASCIMENTO MEDEIROS

239.751.301-30

SEAPRE

Fiscal Técnico

HÉLIO NASCIMENTO MEDEIROS

239.751.301-30

SEAPRE

Fiscal Técnico Substituto

JOSÉ MARIA MARTINS

225.617.811-00

SEAPRE

Fiscal Administrativo

JHONATAN THIAGO RODRIGUES DA SILVA

041.899.481-10

SEAPRE

Art. 2º Para efeito desta Portaria, considera-se:
I - Gestor: servidor designado para coordenar as atividades relacionadas à ﬁscalização, responsável pelo recebimento
deﬁnitivo e atesto, atos preparatórios para prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, aplicação de sanções e extinção
dos contratos, comunicação junto à contratada e equipe de ﬁscalização;
II - Fiscal Técnico: servidor designado para o acompanhamento dos serviços com ﬁns de avaliar e aferir a qualidade e
quantidade, o tempo e o modo da prestação, conforme índices pré-deﬁnidos, para efeito de pagamento; e
III - Fiscal Administrativo: servidor designado para veriﬁcação das obrigações previdenciárias, ﬁscais e trabalhistas.
Art. 3º Caberá ao gestor e aos ﬁscais observarem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa MP nº 05/2017.
Art. 4º A equipe de ﬁscalização deverá juntar aos autos do processo de contratação o Mapa de Risco atualizado sempre após
eventos relevantes, entendidos estes como incidentes ou ocorrências que impactem na adequada execução contratual ou na
implementação de seus objetivos, tais como, prorrogação contratual e reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
Art. 5º As atividades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistemática.
Art. 6º Além do disposto no art. 3º, os servidores designados deverão:
I - Manter o Processo de Acompanhamento Contratual atualizado e instruído com documentos comprobatórios da execução
do objeto, anexando todas as ocorrências e notiﬁcações à Contratada;
II - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada;
III - Comunicar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL, nos autos do processo de contratação devidamente
acompanhado de documentação probatória, a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do Contrato que podem
resultar em sanções administravas e/ou rescisão contratual;
IV - Manifestar-se quanto à vantajosidade do Contrato para a Administração, quando da prorrogação contratual e eventual
reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro;
V - Acompanhar e controlar o(s) saldo(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) de modo a evitar que o objeto do Contrato seja
cumprido sem a devida cobertura orçamentária e, ainda, solicitar junto à CGRL o reforço dos empenhos ou a anulação
parcial, caso necessário; e
VI - Reavaliar constantemente a execução do objeto do Contrato, propondo medidas com vistas à redução de gastos, bem
como outras para melhoria e racionalização dos serviços, submetendo ao responsável pela Unidade Demandante.
Art. 7º O processo de Acompanhamento Contratual será encaminhado ao Gestor e Fiscais nomeados com toda a
documentação necessária ao início do acompanhamento da execução, em até 05 (cinco) dias da publicação desta Portaria.
Art. 8º A Coordenação de Contratações e Gestão de Material e Patrimônio - CCOMP, orientará, nos limites de sua
competência regimental, os servidores responsáveis pela ﬁscalização do Contrato.
Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.
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Art. 9º Revoga-se a Portaria nº 57/DAGES, de 27 de junho de 2019, publicada na Edição Extra do Boletim de Serviço de 02
de julho de 2019.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARINETE DE OLIVEIRA ARAUJO
Diretora Substituta
PORTARIA Nº 152/DAGES, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SUBSTITUTA, DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 262/PRES, de 28 de março de 2014, e de acordo com o
previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:
Art. 1º Designar, os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e ﬁscalizar a execução e o adequado
cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato nº 44/2019, celebrado com a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO
LTDA., CNPJ nº 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de intermediação e gestão
de frota, gerenciamento dos dados de abastecimento e administração de despesas, em Brasília e demais estados da federação
(âmbito nacional), com o fornecimento de combustível, de forma parcelada, operacionalizado por intermédio de rede
credenciada e acompanhado por sistema de informação integrado, com vistas ao abastecimento dos veículos pertencentes ao
patrimônio da FUNAI e das Unidades Regionais em trânsito e a serviço nesta capital, bem como veículos locados pela Sede
da FUNAI:
FUNÇÃO

NOME

CPF

LOTAÇÃO

Gestor

ANTENOR ALVES DA SILVA FILHO

342.702.131-91

SETRAN

Gestor Substituto

EURIPEDES MIGUEL DA SILVA

361.758.206-06

SETRAN

Fiscal Técnico Administrativo

HÉLIO NASCIMENTO MEDEIROS

239.751.301-30

SEAPRE

Art. 2º Para efeito desta Portaria, considera-se:
I - Gestor: servidor designado para coordenar as atividades relacionadas à ﬁscalização, responsável pelo recebimento
deﬁnitivo e atesto, atos preparatórios para prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, aplicação de sanções e extinção
dos contratos, comunicação junto à contratada e equipe de ﬁscalização; e
II - Fiscal Técnico: servidor designado para o acompanhamento dos serviços com ﬁns de avaliar e aferir a qualidade e
quantidade, o tempo e o modo da prestação, conforme índices pré-deﬁnidos, para efeito de pagamento.
Art. 3º Caberá ao gestor e aos ﬁscais observarem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa MP nº 05/2017.
Art. 4º A equipe de ﬁscalização deverá juntar aos autos do processo de contratação o Mapa de Risco atualizado sempre após
eventos relevantes, entendidos estes como incidentes ou ocorrências que impactem na adequada execução contratual ou na
implementação de seus objetivos, tais como, prorrogação contratual e reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
Art. 5º As atividades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistemática.
Art. 6º Além do disposto no art. 3º, os servidores designados deverão:
I - Manter o Processo de Acompanhamento Contratual atualizado e instruído com documentos comprobatórios da execução
do objeto, anexando todas as ocorrências e notiﬁcações à Contratada;
II - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada;
III - Comunicar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL, nos autos do processo de contratação devidamente
acompanhado de documentação probatória, a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do Contrato que podem
resultar em sanções administravas e/ou rescisão contratual;
IV - Manifestar-se quanto à vantajosidade do Contrato para a Administração, quando da prorrogação contratual e eventual
reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro;
V - Acompanhar e controlar o(s) saldo(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) de modo a evitar que o objeto do Contrato seja
cumprido sem a devida cobertura orçamentária e, ainda, solicitar junto à CGRL o reforço dos empenhos ou a anulação
parcial, caso necessário; e
VI - Reavaliar constantemente a execução do objeto do Contrato, propondo medidas com vistas à redução de gastos, bem
como outras para melhoria e racionalização dos serviços, submetendo ao responsável pela Unidade Demandante.
Art. 7º O processo de Acompanhamento Contratual será encaminhado ao Gestor e Fiscais nomeados com toda a
documentação necessária ao início do acompanhamento da execução, em até 05 (cinco) dias da publicação desta Portaria.
Art. 8º A Coordenação de Contratações e Gestão de Material e Patrimônio - CCOMP, orientará, nos limites de sua
competência regimental, os servidores responsáveis pela ﬁscalização do Contrato.
Art. 9º Revoga-se a Portaria nº 67/DAGES, de 27 de junho de 2019, publicada na Edição Extra do Boletim de Serviço de 02
de julho de 2019.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARINETE DE OLIVEIRA ARAUJO
Diretora Substituta
Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.
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PORTARIA Nº 153/DAGES, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SUBSTITUTA, DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 262/PRES, de 28 de março de 2014, e de acordo com o
previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:
Art. 1º Designar, os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e ﬁscalizar a execução e o adequado
cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato nº 27/2017, celebrado com a empresa ADTEL TECNOLOGIA
EIRELLI., CNPJ nº 06.926.324/0001-31, cujo objeto consiste na prestação dos serviços continuados terceirizados de
copeiragem e garçonaria, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais, insumos e produtos, para a FUNAI - Sede e
Centro de Formação da FUNAI em Sobradinho/DF:
FUNÇÃO

NOME

CPF

LOTAÇÃO

Gestor

ARNÓBIO RODRIGUES NEVES

553.264.631-72

COAL

Gestor Substituto

HÉLIO NASCIMENTO MEDEIROS

239.751.301-30

SEAPRE

Fiscal Técnico

JOSÉ MARIA MARTINS

225.617.811-00

SEAPRE

Fiscal Técnico Substituto

JHONATAN THIAGO RODRIGUES DA SILVA

041.899.481-10

SEAPRE

Fiscal Administrativo

HÉLIO NASCIMENTO MEDEIROS

239.751.301-30

SEAPRE

Art. 2º Para efeito desta Portaria, considera-se:
I - Gestor: servidor designado para coordenar as atividades relacionadas à ﬁscalização, responsável pelo recebimento
deﬁnitivo e atesto, atos preparatórios para prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, aplicação de sanções e extinção
dos contratos, comunicação junto à contratada e equipe de ﬁscalização;
II - Fiscal Técnico: servidor designado para o acompanhamento dos serviços com ﬁns de avaliar e aferir a qualidade e
quantidade, o tempo e o modo da prestação, conforme índices pré-deﬁnidos, para efeito de pagamento; e
III - Fiscal Administrativo: servidor designado para veriﬁcação das obrigações previdenciárias, ﬁscais e trabalhistas.
Art. 3º Caberá ao gestor e aos ﬁscais observarem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa MP nº 05/2017.
Art. 4º A equipe de ﬁscalização deverá juntar aos autos do processo de contratação o Mapa de Risco atualizado sempre após
eventos relevantes, entendidos estes como incidentes ou ocorrências que impactem na adequada execução contratual ou na
implementação de seus objetivos, tais como, prorrogação contratual e reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
Art. 5º As atividades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistemática.
Art. 6º Além do disposto no art. 3º, os servidores designados deverão:
I - Manter o Processo de Acompanhamento Contratual atualizado e instruído com documentos comprobatórios da execução
do objeto, anexando todas as ocorrências e notiﬁcações à Contratada;
II - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada;
III - Comunicar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL, nos autos do processo de contratação devidamente
acompanhado de documentação probatória, a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do Contrato que podem
resultar em sanções administravas e/ou rescisão contratual;
IV - Manifestar-se quanto à vantajosidade do Contrato para a Administração, quando da prorrogação contratual e eventual
reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro;
V - Acompanhar e controlar o(s) saldo(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) de modo a evitar que o objeto do Contrato seja
cumprido sem a devida cobertura orçamentária e, ainda, solicitar junto à CGRL o reforço dos empenhos ou a anulação
parcial, caso necessário; e
VI - Reavaliar constantemente a execução do objeto do Contrato, propondo medidas com vistas à redução de gastos, bem
como outras para melhoria e racionalização dos serviços, submetendo ao responsável pela Unidade Demandante.
Art. 7º O processo de Acompanhamento Contratual será encaminhado ao Gestor e Fiscais nomeados com toda a
documentação necessária ao início do acompanhamento da execução, em até 05 (cinco) dias da publicação desta Portaria.
Art. 8º A Coordenação de Contratações e Gestão de Material e Patrimônio - CCOMP, orientará, nos limites de sua
competência regimental, os servidores responsáveis pela ﬁscalização do Contrato.
Art. 9º Revoga-se a Portaria nº 63/DAGES, de 27 de junho de 2019, publicada na Edição Extra do Boletim de Serviço de 02
de julho de 2019.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARINETE DE OLIVEIRA ARAUJO
Diretora Substituta

Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.
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CORREGEDORIA
PORTARIA Nº 424/CORREG, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019
O CORREGEDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, nomeado pela Portaria nº 1.148/SE/MJ, de 30 de
novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 299, de 01 de dezembro de 2015, e reconduzido pela Portaria nº
1.107, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de 24 de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da
União nº 227, de 28 de novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais previstas no Estatuto aprovado pelo Decreto nº
9.010, de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 de março de 2017, e tendo em vista o disposto
no artigo 143 da Lei 8.112/90, e em face do Processo n° 08620.002453/2018-12, resolve:
Art. 1º Reconduzir Processo Administrativo Disciplinar, com o objetivo imediato de apurar a ocorrência de supostas
irregularidades administrativas mencionadas no processo acima citado, sem quaisquer prejuízos quanto à apuração de outros
atos e fatos conexos que possam emergir no curso da respectiva apuração;
Art. 2º Designar os servidores, NADIR DA COSTA TAVARES, Agente Administrativo, matrícula SIAPE n° 1741, LUIZ
CARLOS MOREIRA MENDES, Agente Administrativo, matrícula SIAPE nº 1716, WELITON JANUÁRIO DA
FONSECA, Datilógrafo - matrícula SIAPE 1707, todos lotados na Corregedoria/Funai, para sob a presidência do primeiro
comporem a citada Comissão;
Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos da aludida comissão;
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor no primeiro dia subsequente ao vencimento da anterior.
MARCIO ARCOVERDE MORAES
Corregedor
PORTARIA Nº 425/CORREG, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019
O CORREGEDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, nomeado pela Portaria nº 1.148/SE/MJ, de 30 de
novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 299, de 01 de dezembro de 2015, e reconduzido pela Portaria nº
1.107, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de 24 de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da
União nº 227, de 28 de novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais previstas no Estatuto aprovado pelo Decreto nº
9.010, de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 de março de 2017, e tendo em vista o disposto
no artigo 143 da Lei 8.112/90, e em face do Processo n° 08620.021799/2017-39, resolve:
Art. 1º - Reconduzir Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 281/CORREG/FUNAI, de 19 de
novembro de 2018, publicada no Boletim de Serviço Funai nº 197, de 20 de novembro de 2018, com o objetivo imediato de
apurar a ocorrência de supostas irregularidades administrativas mencionadas no processo acima citado, sem quaisquer
prejuízos quanto à apuração de outros atos e fatos conexos que possam emergir no curso da respectiva apuração;
Art. 2º Designar os servidores, NADIR DA COSTA TAVARES, Agente Administrativo, matrícula SIAPE n° 1741, LUIZ
CARLOS MOREIRA MENDES, Agente Administrativo, matrícula SIAPE nº 1716, WELITON JANUÁRIO DA
FONSECA, Datilógrafo - matrícula SIAPE 1707, todos lotados nesta Corregedoria para sob a presidência do primeiro
comporem a citada Comissão;
Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos da aludida comissão;
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor no primeiro dia subsequente ao vencimento da anterior.
MARCIO ARCOVERDE MORAES
Corregedor
PORTARIA Nº 426/CORREG, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019
O CORREGEDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, nomeado pela Portaria nº 1.148/SE/MJ, de 30 de
novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 299, de 01 de dezembro de 2015, e reconduzido pela Portaria nº
1.107, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de 24 de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da
União nº 227, de 28 de novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais previstas no Estatuto aprovado pelo Decreto nº
9.010, de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 de março de 2017, e tendo em vista o disposto no
artigo 143 da Lei 8.112/90, e em face do Processo n° 08620.004986/2019-10, resolve:
Art. 1º - Reconduzir Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 216/CORREG/FUNAI, de 17 de
julho de 2019, publicada no Boletim de Serviço Funai nº 124, de 22 de julho de 2019, tendo como último ato a prorrogação
por meio da Portaria n° 337/CORREG/FUNAI, de 24 de setembro de 2019, publicada no Boletim de Serviço Funai nº 168,
de 25 de setembro de 2019 para dar continuidade ao apuratório de possíveis irregularidades apontadas no processo acima
citado, bem como outros atos e fatos conexos que emergirem no curso da apuração;
Art. 2º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos da aludida comissão;
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO ARCOVERDE MORAES
Corregedor

Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.
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PORTARIA Nº 427/CORREG, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
O CORREGEDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, nomeado pela Portaria nº 1.148/SE/MJ, de 30 de
novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 299, de 01 de dezembro de 2015, e reconduzido pela Portaria nº
1.107, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de 24 de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da
União nº 227, de 28 de novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais previstas no Estatuto aprovado pelo Decreto nº
9.010, de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 de março de 2017, e tendo em vista o disposto no
artigo 143 da Lei 8.112/90, e em face do Processo n° 08620.089594/2012-46, resolve:
Art. 1º - Reconduzir Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 211/CORREG/FUNAI, de 15 de
julho de 2019, publicada no Boletim de Serviço Funai nº 122, de 18 de julho de 2019, tendo como última Portaria n°
309/CORREG/FUNAI, de 17 de setembro de 2019, publicada no Boletim de Serviço Funai nº 163, de 18 de setembro de
2019 para dar continuidade ao apuratório de possíveis irregularidades apontadas no processo acima citado, bem como outros
atos e fatos conexos que emergirem no curso da apuração;
Art. 2º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos da aludida comissão;
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO ARCOVERDE MORAES
Corregedor
DESPACHO DECISÓRIO Nº 140/2019/SEAN - COAD/COAD - CORREG/CORREG-FUNAI
Referência: 08620.060901/2014-79
Interessado: Administração Pública e outros.
Assunto : PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 08620.060901/2014-79.
RELATÓRIO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE. NÃO INDICIAMENTO. AUSÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE PARCIAL.
O CORREGEDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no exercício das atribuições conferidas pela Portaria nº
1.148, do Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial da União nº 229, de 30 de novembro de 2015, Seção 2, com
recondução pela Portaria nº 1.107, do Gabinete do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de 24 de novembro de
2017, publicada no Diário Oficial da União nº 227, de 28 de novembro de 2017, bem como as previstas no Estatuto aprovado
pelo Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 de março de 2017, ADOTA,
como fundamento deste ato, as conclusões e recomendações contidas na Informação SEI nº 1688786, reconhecendo a
nulidade parcial do feito, haja vista o não indiciamento do acusado, devendo o procedimento retroceder a este imediato
momento.
Brasília - DF, 27 de novembro de 2019
MARCIO ARCOVERDE MORAES
Corregedor
COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO
PORTARIA Nº 07/2019/CR-BSF/FUNAI, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019
O COORDENADOR REGIONAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO-BA, designado pela
Portaria Funai/Pres nº 410, de 23 de março de 2018, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 21 do Estatuto
da Fundação Nacional do Índio, aprovado pelo Decreto n° 9.010, de 23 de março de 2017, e, ainda, em conformidade com o
artigo 67, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº 08774.000003/2017-51, resolve:
Art. 1º Designar os servidores AGNELO ANTONIO DE JESUS, matrícula SIAPE nº 0455491 e CPF nº 265.885.441-20, e
CLÊNIO EDUARDO DA SILVA, matrícula nº 04376158, CPF nº 670.704.265-34, como Gestores de Contrato, titular e
substituto, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 46/2017, celebrado entre esta Fundação
Nacional do Índio e a Empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrito CNPJ nº 03.506.307/0001-57. Processo nº
08774.000003/2017-51, Prestação de Serviços de Intermediação e Gerenciamento Administração, para manutenção com
lavagem e lubrificação de veículos oficiais da Coordenação Regional Baixo São Francisco em Paulo Afonso-BA e suas
unidades jurisdicionadas.
Art. 2º Designar os servidores CLÊNIO EDUARDO DA SILVA, matrícula 04376158, CPF: 670.704.265-34 e AGNELO
ANTONIO DE JESUS, matrícula nº 0455491, CPF nº 265.885441-20, como Fiscais Técnicos, titular e substituto,
respectivamente, para auxiliar o gestor quanto ao acompanhamento e execução dos aspectos técnicos.
Art. 3º Designar os servidores AGNELO ANTONIO DE JESUS, matrícula SIAPE nº 0455491, CPF nº 265.885.44120 CLÊNIO EDUARDO DA SILVA, matrícula SIAPE nº 04376158, CPF nº 670.704.265-34, como Fiscais
Administrativos, titular e substituto, respectivamente, para auxiliar o gestor do contrato quanto ao acompanhamento e
execução dos aspectos administrativos.
Art. 4º O Gestor, os Fiscais e seus substitutos têm as atribuições e competências fixadas no Manual de Gestão e Fiscalização
de Contratos da Funai, aprovado pela Portaria nº 889/PRES, de 14 de setembro de 2015, e em outros normativos aplicáveis.
Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia,
quando houver.
EDSON OLIVEIRA MACIEL
Coordenador Regional
PORTARIA Nº 08/2019/CR-BSF/FUNAI, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019
O COORDENADOR REGIONAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO-BA, designado pela
Portaria Funai/Pres nº 410, de 23 de março de 2018, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 21 do Estatuto
da Fundação Nacional do Índio, aprovado pelo Decreto n° 9.010, de 23 de março de 2017, e, ainda, em conformidade com o
artigo 67, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº 08774.000743/2014-44, resolve:
Art. 1º Designar os servidores AGNELO ANTONIO DE JESUS, matrícula SIAPE nº 0455491 e CPF nº 265.885.441-20,
CLÊNIO EDUARDO DA SILVA, matrícula nº 04376158, CPF nº 670.704.265-34, como Gestores de Contrato, titular e
substituto, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 08/2015, celebrado entre esta Fundação
Nacional do Índio e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrito CNPJ nº 03506307/0001-57. Processo nº
08774.000743/2014-44, Prestação de Serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizado e utilizado a
tecnologia de Cartão eletrônico ou microprocessado para fornecimento de combustíveis e seus derivados, para os veículos da
Coordenação Regional Baixo São Francisco em Paulo Afonso-BA e suas respectivas unidades jurisdicionadas.
Art. 2º Designar os servidores CLÊNIO EDUARDO DA SILVA, matricula 04376158, CPF: 670.704.265-34 e AGNELO
ANTONIO DE JESUS, matrícula nº 0455491, CPF nº 265.885.441-20, como Fiscais Técnicos, titular e substituto,
respectivamente, para auxiliar o gestor quanto ao acompanhamento e execução dos aspectos técnicos.
Art. 3º Designar os servidores AGNELO ANTONIO DE JESUS, matrícula SIAPE nº 0455491, CPF nº 265.885.441-20 e
CLÊNIO EDUARDO DA SILVA, matrícula SIAPE nº 04376158, CPF nº 670.704.265-34, como Fiscais Administrativos,
titular e substituto, respectivamente, para auxiliar o gestor do contrato quanto ao acompanhamento e execução dos aspectos
administrativos.
Art. 4º O Gestor, os Fiscais e seus substitutos têm as atribuições e competências fixadas no Manual de Gestão e Fiscalização
de Contratos da Funai, aprovado pela Portaria nº 889/PRES, de 14 de setembro de 2015, e em outros normativos aplicáveis.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia,
quando houver.
EDSON OLIVEIRA MACIEL
Coordenador Regional

Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.
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DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITES - DPT
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITES Nº: 1750186 / ANO: 2019
PROCESSO Nº

OFÍCIO DPT Nº

08755.001166/2019-41

1271/2019/DPT/FUNAI

NOME DO(S) INTERESSADO(S)

CPF/CNPJ:

PG DOIS AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

06.319.255/0001-06

ENDEREÇO (rua, bairro, cidade)

CEP

UF

RODOVIA RS 126 KM. 2 S/N, SALA 03, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS-RS

95.305-000

RS

DENOMINAÇÃO DO(S) IMÓVEL(S)

MUNICÍPIO(S)

UF

SUPERFÍCIE (ha)

FAZENDA ARAUCÁRIA / ÁREA "C"

COTRÍGUAÇU

MT

3.864,1798

CARTÓRIO/COMARCA

MUNICÍPIO(S)

ESTADO(S)

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

COTRÍGUAÇU

MT

REGISTRO(S) OU MATRÍCULA(S)

LIVRO(S) Nº

FOLHA/FICHA(S) Nº (S)

DATA

0317

2-A

1

07/08/2006

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL

MARIO BLASIUS

TÉCNICO EM AGRIMENSURA

REGISTRO NO CREA Nº

ART. Nº

CREA RN 1203562225

3044749

Observado o procedimento instituído pela Instrução Normativa nº 03/PRES/2012, DECLARAMOS que foram respeitados os limites com os
imóveis confinantes de propriedade da União e de posse permanente destinados a indígenas.

Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.
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Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.

