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Art. 2º O fi scal fi cará lotado no IFCS – INSTITUTO DE FILOSOFIA E 
CIÊNCIAS SOCIAIS e será responsável pela fi scalização da execução do objeto 
do contrato 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 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.

PORTARIA Nº 9072, DE 29 DE AGOSTO 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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidora JUSSARA MARIA ROCHA VIEIRA, 
SERVENTE DE LIMPEZA, matrícula SIAPE nº 0366310, para exercer a 
função de fi scal do contrato nº 15/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA, e como substituto eventual o servidor, 
ODENEL VASCONCELLOS DA SILVA, TÉCNICO DE TECNÓLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0359504.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados na DIVISÃO 
DE FROTA OFICAL e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto 
do contrato nº 15/16 da 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 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 Substituir a portaria nº 4004 de 04 de maio de 2016, publicada no 
BUFRJ nº 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); 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 9083, DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Designa servidores para Comissão Especial de Licitação.

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 de 13 de junho 
de 2017, tendo em vista o que consta no Artigo 53 da Lei 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar o servidor Alexandre Augusto Prado da Silva, Administrador, 
SIAPE nº 1898568, Presidente, Ana Caroline Barbosa da Silva, Técnico em 
Contabilidade, SIAPE nº 3062138, Membro, Bruna Salvador Guaranho, Assistente 
em Administração, SIAPE nº 2340821, Membro, Daniele Mendonça Delgado, 
Administradora, SIAPE nº 2021108 e Felipe Siqueira Cople Costa, Engenheiro 
Eletricista, SIAPE Nº 2201406, Membro, para constituírem 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 Execução 
de Obra de Engenharia para Construção de Subestação Simplifi cada de Energia 

Elétrica, padrão Light, com potência de 300kVA, com Elaboração de Projeto 
Executivo, a ser executada no Campus Anexo do Museu Nacional (MN) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 
pelo Membro Daniele Mendonça Delgado.

PORTARIA Nº 9116, DE 30 DE AGOSTO 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 VERA LÚCIA VALENTE DE FREITAS, 
VIGILANTE, matrícula SIAPE nº 0366980 para exercer a função de fi scal do 
contrato nº 28/2019, celebrado entre a UFRJ e a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS EIRELI, e como substituto eventual o servidor JOÃO 
HENRIQUE DE FARIAS GONÇALVES, SERVENTE DE OBRAS, matrícula 
SIAPE nº 0365062.

Art. 2º A fiscal e seu substituto eventual ficarão lotados no PRÉDIO 
JORGE MACHADO MOREIRA (PRÉDIO DA REITORIA) e serão 
responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato nº 28/2019 
nesta localidade.

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.

PORTARIA Nº 9146, DE 2 DE SETEMBRO 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 SUZANE MARIA ZACCA MACIEL NOGUEIRA, 
ENFERMEIRA, matrícula SIAPE nº 1280886 para exercer a função de fi scal do 
contrato nº 82/2017, celebrado entre a UFRJ e a empresa LIPA SERVIÇOS GERAIS 
LTDA., e como substituto eventual o servidor ALEX GOMES DE FREITAS, 
FARMACÊUTICO, matrícula SIAPE nº 1081454.

Art. 2º A fi scal e seu substituto eventual fi carão lotados no INSTITUTO DE 
GINECOLOGIA e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 82/2017 nesta localidade.

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 fiscalizado 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 e 
substitui a Portaria nº 1.312, de 22 de fevereiro de 2018, publicada no BUFRJ 
nº 9, de 1º de março de 2018.
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Realce


