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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 3016, DE 06 DE ABRIL 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 ROBSON GONÇALVES SILVA, VIGILANTE, 
matrícula SIAPE nº 0366966, 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 EDMILSON SCHMITH, VIGILANTE 
matrícula SIAPE nº 0365536.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na PREFEITURA 
UNIVERSITÁRIA e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato no seguinte posto: HANGAR/GARAGEM DE BARCO.

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 6624, de 28 de setembro de 2015, publicada no 
BUFRJ nº 40, de 01 de outubro 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 3017, DE 06 DE ABRIL 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 CARLOS ALVES NOGUEIRA, SERVENTE 
DE LIMPEZA, matrícula SIAPE nº 0366242, 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 substituta eventual a 
servidora ELIZABETH EVANGELISTA, TÉCNICO EM SECRETARIADO,  
matrícula SIAPE nº 1124690.

Art. 2º O fiscal e sua substituta eventual estão lotados na FACULDADE 
DE FARMÁCIA, 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 1073, de 07 de fevereiro de 2014, publicada no 
BUFRJ nº 07, de 13 de fevereiro de 2014.

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 3018, DE 06 DE ABRIL 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 a servidora ROSIMAR SOUZA DOS SANTOS, ASSISTENTE 
SOCIAL, matrícula SIAPE nº 1825088, 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 substituta eventual a servidora ADRIANA  
SANTOS SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, matrícula SIAPE nº 1912794.

Art. 2º A fiscal e sua substituta eventual estão lotadas no NÚCLEO DE 
ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS, e são 
responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato no seguinte  
posto: CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER.

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 11105, de 19 de setembro de 2013, publicada 
no BUFRJ nº 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 3031, DE 07 DE ABRIL 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 5.235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de  
23 de julho de 2015 resolve:

Art. 1º Designar o servidor FRANCISCO DE ASSIS TAVARES LORDELLO, 
TÈCNICO EM AUDIOVISUAL, matrícula SIAPE nº 0359917, 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 CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MOTA, PROFESSOR DO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR, matrícula SIAPE nº 1218350.

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 
na esta 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 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.

PORTARIA Nº 3072, DE 07 DE ABRIL 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 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de  
23 de JULHO de 2015 resolve:

Art. 1º Resolve designar o servidor, CARLOS ROLAND KAISER,  
matrícula SIAPE nº 1153993, para exercer a função de fiscal do contrato  

Talita
Realce


