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Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser acompanhado 
e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 
que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes.”

Art. 4º Substituir a portaria n°.: 741 de 25 de janeiro de 2018, publicada no 
BUFRJ n° 05, de 01 de fevereiro de 2018.

Art. 5º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo 
(quando houver); Acordo de Níveis de Serviço; Instruções para Localização 
da Portaria no BUFRJ.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N° 1387, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e Gerenciamento 
de Riscos  para Contratação de Serviços de Transporte Interno e Intercampi.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 21, Inciso I, Letra “d”, combinado 
ao Artigo 22 da Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores NILCE COSTA DE LIRA, SIAPE 1124646, 
CARLOS RODRIGUES CHAVES, SIAPE 0364176, HELCIO CARLOS 
GOMES, SIAPE 0366153 E IGOR SEGÓVIA DE MELLO, SIAPE 1978474, 
para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Elaboração de 
Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos para Contratação de Serviços de 
Transporte Interno e Intercampi.

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 
pelo membro CARLOS RODRIGUES CHAVES.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Tornar sem efeito a Portaria n° 8237 de 23 de agosto de 2018 

publicada no BUFRJ nº 35 em 30 de Agosto de 2018.

PORTARIA Nº 1444, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112, Seção 2, 
fl . 31, de 13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora CAMILA BIANGO DA SILVA SANTOS, 
NUTRICIONISTA, matrícula SIAPE nº 2342466 para exercer a função de 
fi scal do contrato nº 53/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa NTL NOVA 
TECNOLOGIA LTDA., e como substituta eventual a servidora PATRICIA 
LIMA RODRIGUES, NUTRICIONISTA, matrícula SIAPE nº 2076278.

Art. 2º A fi scal e a sua substituta eventual fi carão lotadas no INSTITUTO 
DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA - IPPMG 
e serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato 
nº 53/2016 nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser acompa-
nhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes documentos: 
Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando houver); 
Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; Instruções para 
Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e substitui 
a Portaria nº 4.337, de 25 de maio de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 
de 15 de junho de 2017.

PORTARIA Nº 1445, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112, Seção 2, 
fl . 31, de 13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor MARCELO BASTOS BRAGA, ADMINIS-
TRADOR, matrícula SIAPE nº 1769228 para exercer a função de fi scal do contrato 
nº 22/2014, celebrado entre a UFRJ e a empresa RHANA CARGA 
INTERNACIONAL LTDA, e como substituto eventual o servidor SILVIO
LUIZ CARDOZO MARQUES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, 
matrícula SIAPE nº 2310201.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados na DIVISÃO DE 
IMPORTAÇÃO/PR-6 e serão responsáveis pela fi scalização da execução do 
objeto do contrato nº 22/2014 nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser acompa-
nhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes documentos: 
Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando houver); 
Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; Instruções para 
Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e substitui 
a Portaria nº 4.106, de 21 de maio de 2014, publicada no BUFRJ nº 22, 
de 29 de maio de 2014.

PORTARIA Nº 1507, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo 
Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria 
n° 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl . 31, de 
13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores ROBSON GONÇALVES SILVA, 
VIGILANTE, matrícula SIAPE nº 0366966 E EDMILSON SCHMITH, 
VIGILANTE, matrícula SIAPE nº 0365536 para compor a comissão de fi sca-
lização do contrato n° 01/2019, celebrado entre a UFRJ e a empresa FRONT 
SERVIÇO DE SEGURANÇA LTDA.

Art. 2º Serão os fiscais dos LOTES 1 AO 6 e ficarão responsáveis 
pela fi scalização da execução do objeto do contrato nº 01/2019 dessas respectivas 
unidades.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por um 
representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; 
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

PORTARIA Nº 1461, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Professor Ismar de Souza Carvalho, no uso de suas atribuições regimentais,

Talita
Realce


