
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 

                                                      DIRETORIA-GERAL 
 

PORTARIA n. 021/2021/DG - Manaus, 2 de fevereiro de 2021. 

   O ORDENADOR DA DESPESA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

CONSIDERANDO que cabe à Administração, nos termos do disposto nos artigos 58  inciso III 

e 67 da Lei n°. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um 

representante da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal formalmente 

designados durante toda a vigência dos contratos celebrados pela Administração; 

CONSIDERANDO a IN Nº 5/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação; 

CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 08/2021/CML, datado de 25 de janeiro do corrente 

ano, solicitando alteração das Portaria de Gestores e Integrante Demandante (DP- 896/2021), 

CONSIDERANDO a nomeação da servidora IONE  DA  COSTA SOUZA, para exercer  o 

cargo de Diretora  da Coordenação de Material e Logística (código CJ-02) tendo em vista  a exoneração da 

servidora CLÁUDIA MARIA CHÁ JACOB do cargo supracitado,  nos termos do art. 35, I da Lei 8.112, 

pelo  ATO TRT 11ª REGIÃO 72/2020/SGP, datado de 18.12.2020; 

CONSIDERANDO o despacho do Diretor-Geral à fl.4, determinando a expedição de 

portaria,em atenção a solicitação de fls.3 da Secretaria de Administração,   

R E S O L V E, 

Art. 1º ALTERAR na composição das Portarias de Gestores e Integrante Demandante, 

para incluir a servidora IONE DA COSTA SOUZA como gestora e integrante demandante, tendo em 

vista a sua nomeação  para o cargo de Diretora de Material e Logística (CJ-02), em substituição a servidora 

CLÁUDIA MARIA CHÁ JACOB, permanecendo inalterados os demais gestores substitutos e Fiscais nas 

Portarias relacionadas abaixo: 

1 Portaria nº 32/2020/DG, datada de 3-2-2020 -prestação de serviços de seguro para 

cobertura de instalação dos imóveis do TRTda 11ª Região, próprios e locados, relacionados ao 

anexo único, Processo 757/2019  (gestor);  

2 Portaria nº 39/2019/DG, datada de 30-1-2019 – Contrato de locação do prédio  onde 

funciona  o Depósito Judicial/Almoxarifado/Depósito – Anexo I – Processo 112/2016 (gestor);  

3 Portaria 135/2020/DG, datada de 20-7-2020 – aquisição de micro-ondas e cafeteira 

elétrica – Processo 51-2020 (gestor); 



4 Portaria nº 147/2020/DG, datada de 6-8-2020 – aquisição de ventiladores de parede e 

fragmentadores - Processo 51A/2020  (Integrante Demandante); 

5 Portaria nº 241/2019/DG, datada de 5-6-2019 ação – equipe de planejamento para 

contração dos serviços de carregamento de móveis e assemelhados – Processo 676/2019 -  

(Integrante demandante); 

6 Portaria nº 126/2020/DG, datada de 2-7-2020- equipe de Estudos Preliminares  para 

contratação dos serviços de manutenção da frota de veículos do TRT da 11ª Região  (Integrante 

Demandante) - Processo 341/2020. 

 2º Esta portaria entra  em  vigor na data sua publicação. 

                

                     Assinado eletronicamente 

                  ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
               Ordenador da  do TRT da 11ª Região 
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