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nº 52/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA., e como substituto eventual o servidor, 
ROSANE AGUIAR DA SILVA SAN GIL, matrícula SIAPE nº 6362784.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na INSTITUTO DE 
QUÍMICA - IQ, 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 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 3127, DE 08 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 LUIZ CARLOS MARÇAL, CONTRA MESTRE, 
matrícula SIAPE nº 0365171, para exercer a função de fiscal do contrato  
nº 17/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRI- 
ZADOS – EIRELI, e como substituto eventual o servidor WAGNER PEREIRA 
COSTA, PEDREIRO, matrícula SIAPE nº.: 0364052.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no INSTITUTO DE 
FÍSICA, 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 3147, DE 08 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 VINICUS CARVALHO SANTOS, ASSISTENTE 
EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 2289727, para exercer a função de 
fiscal do contrato nº 32/2014, celebrado entre a UFRJ e a empresa ELEVADORES 
ELBO LTDA., e como substituto eventual o servidor GUILHERME PANNO 
VIEIRA ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 2289823.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no FACULDADE 
DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS, 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 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. 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

PORTARIA Nº 3063, DE 08 DE ABRIL DE 2016

O Prefeito daUniversidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais, delegadas pelo Magnífico Reitor, através da Portaria nº 5.068, 
de 09 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 29 de 16/07/2015, e no DOU  
nº 131 de 13/07/2015 e pela Portaria nº 5179 de 15 de julho de 2015, publicada no 
BUFRJ nº 30 de 23 de julho de 2015 e no DOU nº 135, seção nº 02, pagina nº 28 de 
17 de julho de 2015, amparada no art. 37, caput da Constituição Federal, resolve: 

Art. 1º Designar, os servidores ALDENISE SOUZA DA FONSECA,  
Assessor de Gabinete/PU, matrícula SIAPE nº 0366889; AUGUSTO BARBOSA 
DOS SANTOS, Vigilante, matrícula SIAPE nº 0366897 e JOSÉ CEZAR 
RODRIGUES DOS SANTOS, ENGENHEIRO/ÁREA, matrícula SIAPE  
nº 1769385, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão de 
RECONDUÇÃO do Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos 
relatados no Processo nº 23079.031891/2015-22.

Art. 2º. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado a critério da autoridade superior.

Art. 3º A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, 
podendo a indicação recair em um de seus membros.

Art. 4º A comissão deverá instalar os trabalhos em cinco dias, contados da 
publicação desta Portaria.

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

PORTARIA Nº 3074, DE 08 DE ABRIL DE 2016

O Prefeito daUniversidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais, delegadas pelo Magnífico Reitor, através da Portaria nº 5.068, de 09 de julho 
de 2015, publicada no BUFRJ nº 29 de 16/07/2015, e no DOU nº 131 de 13/07/2015 
e pela Portaria nº 5179 de 15 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de 23 de 
julho de 2015 e no DOU nº 135, seção nº 02, pagina nº 28 de 17 de julho de 2015, 
amparada no art. 37, caput da Constituição Federal, resolve:

Art. 1º Designar, o servidor ZANDRE VIANNA CARDOSO, CHEFE 
DA SEÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS/PU, matrícula SIAPE nº 1497392, 
localizado na Divisão de Planejamento e Finanças da Prefeitura Universitária da 
UFRJ, como Defensor Dativo, para defender o servidor RICARDO DA SILVA 
CARMO, ALMOXARIFE, matricula SIAPE nº 0362684, considerado revel no 
auto do Processo nº 23079.031891/2015-22, conforme termo de revelia declarados 
as folhas nº 103 à 105, respectivamente.

Art. 2º. O prazo para apresentar a defesa é de dez dias, a contar da publicação 
desta Portaria.

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

PORTARIA Nº 3080, DE 08 DE ABRIL DE 2016

O Prefeito daUniversidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais, delegadas pelo Magnífico Reitor, através da Portaria nº 5.068, de 09 de julho 
de 2015, publicada no BUFRJ nº 29 de 16/07/2015, e no DOU nº 131 de 13/07/2015 
e pela Portaria nº 5179 de 15 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de 23 de 
julho de 2015 e no DOU nº 135, seção nº 02, pagina nº 28 de 17 de julho de 2015, 
amparada no art. 37, caput da Constituição Federal, resolve:

Art. 1º Designar, os servidores ALDENISE SOUZA DA FONSECA, Assessor 
de Gabinete/PU, matrícula SIAPE nº. 0366889; AUGUSTO BARBOSA DOS 
SANTOS, Vigilante, matrícula SIAPE nº. 0366897 e JOSÉ CEZAR RODRIGUES 
DOS SANTOS, ENGENHEIRO/ÁREA, matrícula SIAPE nº. 1769385, para, sob 
a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância para apurar os 
fatos relatados no Processo nº 23079.046148/2015-77.

Art. 2º. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.

Art. 3º A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, 
podendo a indicação recair em um de seus membros.
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