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Art. 1º Designar a servidor VERA LUCIA TELES JERÔNIMO DOS 
SANTOS, matrícula SIAPE nº 0364157, para exercer a função de fiscal do  
contrato nº 21/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA  
SERVIÇOS GERAIS LTDA. e como substituto evetual o servidor MÁRCIA 
VALÉRIA FERREIRA DA SILVA, matricula SIAPE nº 0365593.

Art. 2º O fiscal está lotado no IPPMG – INSTITUTO de PUERICULTURA 
e PEDIATRIA MARTAGÃO GEGESTEIRA e é responsável pela fiscalização  
da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado 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 nº 4540 de 16 de junho de 2015, publicada no 
BUFRJ n° 27, de 02 de julho de 2015.

Art. 5º 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 10306, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

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 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor PAULO CESAR FERREIRA BRUST,  
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0366746, para  
exercer a função de fiscal do contrato nº 37/2013, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa FRONT SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, e como substituto 
eventual o servidor ANDRÉ LUIS CARVALHO FERRAZ, ADMINIS- 
TRADOR DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 2011164.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na DECANIA DO 
CENTRO DE TECNOLOGIA, e são responsáveis pela fiscalização da execução 
do objeto do contrato no seguinte posto: CT – EXTENSÃO DA BIBLIOTECA.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado 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 nº 10996, de 18 de setembro de 2013, publicada 
no BUFRJ n° 39, de 26 de setembro de 2013.

Art. 5º 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 10307, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

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 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor EDIMAR DOS SANTOS DA SILVA,  
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 2288254, para  
exercer a função de fiscal do contrato nº 37/2013, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa FRONT SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, e como substituto 
eventual o servidor JOSÉ AUGUSTO MARTINS DA COSTA, SECRETÁRIO 
EXECUTIVO, matrícula SIAPE nº 2228850.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no INSTITUTO 
DE QUÍMICA, e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato no seguinte posto: IQ – LADETEC.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado 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 nº 2724, de 29 de março de 2016, publicada no 
BUFRJ n° 14, de 07 de abril de 2016.

Art. 5º 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 10308, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

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 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor AROLDO DE JESUS, VESTIARISTA,  
matrícula SIAPE nº 0365605, para exercer a função de fiscal do contrato  
nº 07/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa ANGELS SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA, e como substituto eventual o servidor LUIS ANDRE  
DOS SANTOS, SERVENTE DE LIMPEZA, matrícula SIAPE nº 03670937.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual estão lotados no INSTITUTO DE 
NEUROLOGIA, e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado 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 nº 4514, de 16 de maio de 2016, publicada no 
BUFRJ n° 21, de 26 de maio de 2016.

Art. 5º 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 10309, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

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 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor PAULO CESAR FERREIRA BRUST,  
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0366749, para 
exercer a função de fiscal do contrato nº 17/2016, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, e 
como substituto eventual o servidor ANDRÉ LUIS CARVALHO FERRAZ,  
ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 2011164.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na DECANIA DO CT,  
e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato na  
DECANIA DO CT e DECANIA DO CT - BIBLIOTECAS.

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

Talita
Realce
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“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 nº 3286, de 14 de abril de 2016, publicada no 
BUFRJ n° 17, de 28 de abril de 2016.

Art. 5º 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 10317, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 5235 
de 17 de julho de 2015, publicada no D.O.U. Nº 139 de 23 de julho de 2015,

Resolve designar os servidores ELAINE DE SOUZA BARROS, SIAPE 
1929832, Contadora, MARCO ANTONIO GONÇALVES, SIAPE 0366949, 
Agente de Vigilância, THIAGO BRUNO VIEIRA MOURA, SIPAE 1766612, 
Assistente em Administração, SILVIO LUIZ CARDOZO MARQUES SIAPE 
2310201, Assistente em Administração, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Inventário de Bens Móveis em Uso no Galpão da 
 Divisão de Patrimônio UG 158224, relativo ao exercício de 2016.

PORTARIA Nº 10.327, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

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 n° 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar a servidor EDIMAR DOS SANTOS DA SILVA, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 2288254, para exercer 
a função de fiscal do contrato n° 24/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa  
ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA. e como substituto evetual o servidor 
JOSÉ AUGUSTO MARTINS DA COSTA, SECRETÁRIO EXECUTIVO, 
matricula SIAPE nº 2228850.

Art. 2º O fiscal está lotado no IQ – LADETEC e é responsável pela fiscalização 
da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado 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°.: 4105 de 05 de maio de 2016, publicada no 
BUFRJ n° 19, de 12 de maio de 2016.

Art. 5º 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 10335, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 5235 
de 17 de julho de 2015, publicada no D.O.U. nº 139 de 23 de julho de 2015, 

Resolve designar os servidores ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA 
SILVA, Administrador, SIAPE nº 1898568, Presidente, ZENILDO FERREIRA 
DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil, SIAPE nº 1765255, membro, LUIS CLAUDIO 
DE SOUZA GUIMARÃES, Engenheiro Civil, SIAPE nº 1888801, membro e 
ANDRÉIA DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA, Administradora, SIAPE 
nº 2554458, membro, para constituirem a Comissão Especial de Licitação, com 
atribuições de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos à licitação realizada pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança, objetivando 

a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos e 
executivos e execução da obra e serviços de engenharia destinados a desmontagem, 
transporte e montagem em prédio de 3 pavimentos em módulos habitacionais no 
Campus da Praia Vermelha da UFRJ, tendo como membros substitutos SILVIO 
LUIZ CARDOZO MARQUES, Assistente em Administração, SIAPE n° 2310201 
e IRENE DE FÁTIMA JARDIM, Secretária Executiva, SIAPE nº 03625583.

O Presidente da Comissão, nos seus impedimentos, será substituído pelo 
membro ANDRÉIA DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA.

PORTARIA Nº 10342, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 5235 
de 17 de julho de 2015, publicada no D.O.U. nº 139 de 23 de julho de 2015, 

Resolve designar os servidores ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA SILVA, 
Administrador, SIAPE nº 1898568, Presidente, IRENE DE FÁTIMA JARDIM, 
Secretária Executiva, SIAPE n° 0362558, membro, ZENILDO FERREIRA DE 
OLIVEIRA, Engenheiro Civil, SIAPE nº 1765255, membro, LUIS CLAUDIO 
DE SOUZA GUIMARÃES, Engenheiro Civil, SIAPE nº 1888801 e ANDRÉIA 
DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA, Administradora, SIAPE nº 2554458, 
Membro, para constituirem a Comissão Especial de Licitação, com atribuições de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à licitação 
realizada pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança, objetivando a contratação de 
empresa especializada para elaboração de projetos executivos e a execução de obra 
e serviços de engenharia, necessários à reforma e adequação das edificações 5, 6 
e 7 e à construção de infraestrutura hidrossanitária e elétrica do futuro campus da 
UFRJ, localizado à Rod. Washington Luiz, km 105, Santa Cruz da Serra/Duque de 
Caxias - RJ, tendo como membro substituto SILVIO LUIZ CARDOZO MARQUES, 
Assistente em Administração, SIAPE n° 2310201.

O Presidente da Comissão, nos seus impedimentos, será substituído pelo 
membro ANDRÉIA DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA.

PORTARIA Nº 10365, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 5235 
de 17 de julho de 2015, publicada no D.O.U. nº 139 de 23 de julho de 2015, 

Resolve designar os servidores ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA SILVA, 
Administrador, SIAPE nº 1898568, Presidente, IRENE DE FÁTIMA JARDIM, 
Secretária Executiva, SIAPE n° 0362558, membro, ZENILDO FERREIRA DE 
OLIVEIRA, Engenheiro Civil, SIAPE nº 1765255, membro, LUIZ EDUARDO 
BENEVIDES PEQUENO, Engenheiro Eletricista, SIAPE nº 1906875, membro, 
LEONARDO FERNANDES ROCHA, Engenheiro Eletricista, SIAPE nº 17598830, 
membro e ANDRÉIA DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA, Administradora, 
SIAPE nº 2554458, membro, para constituirem a Comissão Especial de Licitação, 
com atribuições de receber e responder pedidos de esclarecimento, impugnações, 
elaborar as minutas de editais e contratos, processar licitações, receber, examinar 
e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à licitação realizada pela 
Pró-Reitoria de Gestão e Governança, objetivando a contratação de empresa 
especializada para elaboração de projetos básico, executivo e a execução da obra 
e serviços de engenharia destinados à Construção de subestação de entrada e 
medição, subestações abaixadoras pedestais e rede subterrânea de média tensão no 
futuro campus da UFRJ, localizado na Rod. Washington Luiz, km 105, Santa Cruz  
da Serra/Duque de Caxias - RJ, tendo como membro substituto SILVIO LUIZ 
CARDOZO MARQUES, Assistente em Administração, SIAPE n° 2310201.

O Presidente da Comissão, nos seus impedimentos, será substituído pelo 
membro ANDRÉIA DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA.

PORTARIA Nº 10366, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 5235 
de 17 de julho de 2015, publicada no D.O.U. nº 139 de 23 de julho de 2015,

Resolve designar os servidores ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA 
SILVA, Administrador, SIAPE nº 1898568, Presidente, IRENE DE FÁTIMA 
JARDIM, Secretária Executiva, SIAPE n° 0362558, membro, ZENILDO 
FERREIRA DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil, SIAPE nº 1765255, membro, LUIS 
CLAUDIO DE SOUZA GUIMARÃES, Engenheiro Civil, SIAPE nº 1888801, 
membro e ANDRÉIA DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA, Administradora, 
SIAPE nº 2554458, membro, para constituirem a Comissão Especial de Licitação, 
com atribuições de receber e responder pedidos de esclarecimento, impugnações, 
elaborar as minutas de editais e contratos, processar licitações, receber, examinar 
e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à licitação realizada pela 
Pró-Reitoria de Gestão e Governança, objetivando a contratação de empresa 
especializada para elaboração de projetos básico, executivo e a execução da obra 
e serviços de engenharia destinados à Construção da Estação de Tratamento de 
Esgoto do futuro campus da UFRJ, localizado à Rod. Washington Luiz, km 105, 

Talita
Realce


