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PORTARIA Nº 520, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

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 servidor SAMUEL MELO MASCARENHAS, matrícula 
SIAPE nº 0053973, para exercer a função de fi scal do contrato nº 32/14, celebrado 
entre a UFRJ e a ELEVADORES ELBO LTDA e como substituto eventual o 
servidor, JOSÉ CARLOS DE FREITAS FÉLIX, matrícula SIAPE nº 1124451.

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 700, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

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 servidor MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula 
SIAPE nº 2133956, para exercer a função de fi scal do contrato nº 32/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa Elevadores Elbo LTDA e como substituto eventual o 
servidor, MAURÍCIO LIMEIRA DOS SANTOS, matrícula SIAPE nº 2076183.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA - FCC 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 768 
de 03 de Fevereiro de 2020.

PORTARIA Nº 768, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

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 servidor ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA, matrícula SIAPE 
nº 1958534, para exercer a função de fi scal do contrato nº 31/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto eventual o 
servidor, RENATO PITOTE MARCET, matrícula SIAPE nº 3195564.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CT – BLOCO H 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 781, DE 27 DE JANEIRO DE 2020.

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 servidor LUIZ SOUZA CARLOS, matrícula SIAPE 
nº 0316548, para exercer a função de fiscal do contrato nº 33/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto 
eventual o servidor, VERÔNICA MARIA DE A. CALADO, matrícula 
SIAPE nº 0365701.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CT – BLOCO K – ESCOLA DE QUIMICA 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 884, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2020

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e Gerenciamento de 
Riscos para Contratação de contratação de empresa(s) especializada(s) para 
prestação de serviços continuados de coleta de resíduos de serviço de saúde-

-RSS e químicos nos campi da UFRJ, situados na Cidade Universitária na Ilha 
do Fundão e na Praia Vermelha, e em Unidades Externas. 

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 21, Inciso I, Letra “d”, combinado 
ao Artigo 22 da Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, resolve: 

Art. 1º Designar os servidores EDSON JUVÊNCIO, SIAPE 1124402, LENIR 
GOMES, SIAPE 0364054, e MARCELO DA SILVA GONÇALVES, SIAPE 
0366158 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Elaboração 
de Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos para Contratação de serviços 
continuados de coleta de resíduos de serviço de saúde-RSS e químicos nos campi 
da UFRJ, situados na Cidade Universitária na Ilha do Fundão e na Praia Vermelha, 
e em Unidades Externas, visando a substituição do contrato nº 08/2016, formalizado 
com a empresa Rodocon Construções Rodoviárias 

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 
pelo membro LENIR GOMES.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Talita
Realce


