
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

PORTARIA Nº 2482, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015 

 
  O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, 

nomeado pela Portaria Nº 1609, de 17 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União 

de 20 de outubro de 2014, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve: 

  

  Art. 1º DESIGNAR a servidora LAYLA DOS REIS MERCES, matrícula 

SIAPE nº 2246310,  fiscal  dos contratos abaixo, no âmbito das Reitoria, ficando dispensada a 

fiscal substituta, JAQUELINE OLIVEIRA DA CÂMARA, matrícula SIAPE Nº 1595065. 

 

 

CONTRATO EMPRESA OBJETO UNIDADE 

04/2014 AGROSERVICE Prestação de serviços de auxiliar de manutenção 

predial, supervisor de manutenção predial, 

eletricista, pedreiro, serralheiro, jardineiro, 

auxiliar de jardinagem, trabalhador agropecuário 

em geral, vaqueiro, tratorista agrícola, operador de 

retroescavadeira, lavador de veículos, bombeiro 

hidráulico, copa, cozinha, motorista, 

recepcionista, contínuo, encarregado geral e 

supervisor de transportes com cessão de mão de 

obra e fornecimento de materiais e equipamentos. 

Reitoria 

172/2011 AGROSERVICE Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e 

Conservação 
Reitoria 

14/2015 ORIENTE Execução de serviços de Segurança e Vigilância 

Patrimonial, por meio de vigilância armada e 

desarmada 

Reitoria 

10/2014 NUTRICASH Prestação de serviços de gerenciamento e 

manutenção preventiva de veículos 
Reitoria 

28/2014 ECOLOGIC Contratação de empresa especializada em serviços 

de controle de pragas urbanas 
Reitoria 

17/2014 AR OESTE Contratação de empresa especializada para 

prestação de manutenção preventiva e corretiva do 

sistema de refrigeração, ar-condicionado central, 

com fornecimento de materiais, peças e mão de 

obra sem dedicação exclusiva 

Reitoria 

20/2015 ROYAL Prestação de serviços de seguro total de veículos, 

com cobertura compreensiva, colisão, incêndio e 

roubo 

Reitoria 

27/2014 R&J Comércio 

( EXTINMEDH) 

Contratação de empresa especializada para 

aquisição de extintores assim como prestação de 

serviços de recarga e manutenção de extintores de 

incêndio, com funcionamento de peças e demais 

materiais de consumo. 

Reitoria 
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  Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

Original Assinado 

ADILSON CÉSAR DE ARAÚJO 
Reitor Substituto 

 

Publicada no BS/IFB, de 20.11.2015 
 

 


