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Disp6e sobre a cMagao de Comiss8o de. Gestdo dos
Cbnb'amos de n'esfagao de SertPigos Terceirizados no 8mbfto
da Faculdade de Direito de RibeirCio Prego da Uniuersidade
de S€io Paulo.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto da Universidade de Sao-Paulo,
no uso de suas atribuig6es legais e nos l:ermos do artigo 4' da Portaria GR 4.859, de
24/n/2(lio, baixa a seguinte P6rtaria:

Artigo lo - Fifa criada nd Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade
de S3o Paulo,' a Comissgo de Gest8o dos Contratos de Prestagao de

Servigos Terceirizados, com o objetivo-de estabelecer e fazer cumprir a
politica de gestao dos contratos de prestagao de servigos terceirizados
firfnados pda FDRP, visando a preservar a qualidade dos. seivigos
prestados, o patrim6nio .da USP, os d#eitos dos trabalhadores e as
condig6esdetrabalho.

Artig02o- A Comissio ' de Gestgo dos Contratos de Prestagao de Servigos
Terceirizados teri a seguinte composiigo :
a) Os se3:vidores 'Waldemar Fernandes Filho e Rafael Souza de

Marchi; para atuarem no acompanhamento do cumprimento dos
contratos firmados de limpeza predial, vigilancia e servigos de
Portaria; na fiscalizagao da bxecugao ' dos servigos; na emissio de
relat6rios de mediigo mensal dos servigos efetivamente executados
e respectiva autorizagao do. faturamento;. confer6ncia .da
documentagao que acompanha o faturamento mensal; e, na
fiscalizai;ao da utilizagao de Equipamentos de Protelfao Individual e
uniformed;

b) Os servidores Marcelo Guilherme de Mattos Gramegna e
Marcos de Assis para atuarem DO acompanhamento do
cumprimento dos contratos de manuteni;ao predial, ar
condicionado, elevadores e plataformas, na fiscalizagao da execui$o
dos servigos, na emissgo de. relat6rios de medigao mensal dos
servigos efetivamente executados e na fiscalizagao da utilizagao de
Equipamentos de Proteigo Individual dos prestadores de servigos ;

c)., Os servidores. Felipe Augusto Barroso Mata Costa e
Fernando Ribeiro Rodrigues para atuarem na fiscalizagao da
regularidade da documentaigo trabalhista dos contratos;
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d) As gervidoras Gisele Cristina dos Santos e Vanderli Moreira
Sallazar para atuarem na Fiscalizagao da regularidade fiscal e
financeira dos contratos; e,. nos processes de pagamento. dos
servlgos.

Designar o servidor. Julio Cesar Lippi, Assistente T6cnico de Direl$o,
para atuar como Gestor dos contratos terceirizados firmados na
Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto.

Designar o servidor 'Waldemar Fernandes Filho, T6cnico para
Assuntos Administrativos, para atuar :coma Gestor Substituto dos
contratos terceirizados firmados na Faculdadd de Direito de Ribeirgo
Pt'otn

A Comiss8o de Gestio criada'"tem carfter permanente e, diante de
qualquer alteragao entre seus membros, far-se-6 necessAria a alteragao
desta Portaria.

A presente Portaria entrar6 em vigor a contar da data de sua publicai$6,
rev(igadas as disposig6es em contrfrio.
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Ribeir5o Preto, o4 dejulho de 20u

....=arz.
Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco

Diretor
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