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Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 
da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:(…);
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fi scali-

zação, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) defi nitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;.”

Art. 4º Estão disponibilizados, no sítio https://gestao.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 1117, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Designa servidores para fi scalização de contrato.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 
de 15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor ZENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA, matrícula 
SIAPE nº 1765255, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 48/2015, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA., e como substituto eventual a servidora ALESSANDRA MONTEIRO, 
matrícula SIAPE nº 1497333.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na DECANIA DO CENTRO 
DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS - CCJE.

Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 
da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67º: 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 https://gestao.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e substitui 
a Portaria nº 6814, de 5 de julho de 2019, publicada no BUFRJ nº 29, 
de 18 de julho de 2019.

PORTARIA Nº 1138, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Designa servidores para fi scalização de contrato.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 
de 15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora MAYRA CUSTODIA DOS SANTOS SILVA 
JUSTINO, matrícula SIAPE nº 3062209, para exercer a função de Fiscal do 
Contrato nº 61/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa ADMINISTRADORA 
IPIRANGA EIRELI, e como substituto eventual o servidor JOSE FELICIANO 
BEDIM ANGELO, matrícula SIAPE nº 0366744.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no CAMPUS MACAÉ. 
Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 

67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da 
Administração especialmente designados para a execução do objeto do contrato, 
senão vejamos:

“Art. 67º: 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 https://gestao.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e substitui 
a Portaria nº 3164, de 15 de abril de 2019, publicada no BUFRJ nº 17, 
de 25 de abril de 2019.

PORTARIA Nº 1139, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Designa servidores para fi scalização de contrato.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 
de 15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora MAYRA CUSTODIA DOS SANTOS 
SILVA JUSTINO, matrícula SIAPE nº 3062209, para exercer a função de 
Fiscal do Contrato nº 04/2018, celebrado entre a UFRJ e a empresa LINCE - 
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., e como substituto eventual o servidor JOSE 
FELICIANO BEDIM ANGELO, matrícula SIAPE nº 0366744.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no CAMPUS MACAÉ. 
Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 

da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67º: 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 https://gestao.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e substitui 
a Portaria nº 2619, de 28 de março de 2019, publicada no BUFRJ nº 14, 
de 4 de abril de 2019.

PORTARIA Nº 1168, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Designa servidores para fi scalização de contrato.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 
de 15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores ALEKSANDRA MENEZES DE 
OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 2631965, CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS 
VARGEM, matrícula SIAPE nº 1968644, e MÁRCIA REGINA VIANA, 
matrícula SIAPE nº 2144729, para compor a Comissão de Fiscalização do 
Contrato nº 28/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa EDR Soluções 
Empresariais Ltda, tendo como Presidente desta o servidor MARCOS VIEIRA 
FERREIRA, matrícula SIAPE nº 3154322.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no Campus de Macaé.
Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 

da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67º: 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 https://gestao.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

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