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§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 10.392, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019.

Designa servidores para atuarem como Pregoeiros

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo 
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio da portaria nº 4.925 de 
12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA 
SILVA, Administrador, SIAPE n° 1898568, ANA CAROLINE BARBOSA DA 
SILVA, Técnico em Contabilidade, SIAPE nº 3062138, BRUNA SALVADOR 
GUARANHO, Assistente em Administração, SIAPE nº 2340821, THAIS DE 
OLIVEIRA CARVALHO, Assistente em Administração, SIAPE nº 1748410, 
DANIELE MENDONÇA DELGADO, Administradora, SIAPE nº 2021108, 
JOÃO GUILHERME ALVARENGA E SILVA, Assistente em Administração, 
SIAPE nº 3040558, para atuarem como pregoeiros da Pró-Reitoria de Gestão e 
Governança da UFRJ, tendo como equipe de apoio os servidores, ALEXANDRE 
AUGUSTO PRADO DA SILVA, Administrador, SIAPE n° 1898568, 
ANA CAROLINE BARBOSA DA SILVA, Técnico em Contabilidade, SIAPE 
nº 3062138, BRUNA SALVADOR GUARANHO, Assistente em Administração, 
SIAPE nº 2340821, THAIS DE OLIVEIRA CARVALHO, Assistente em 
Administração, SIAPE nº 1748410, DANIELE MENDONÇA DELGADO, 
Administradora, SIAPE nº 2021108, JOÃO GUILHERME ALVARENGA 
E SILVA, Assistente em Administração, SIAPE nº 3040558.

Art. 2º Cada pregoeiro poderá ser substituído por outro.
Art. 3º Esta Portaria revoga a Portaria n° 8.303 de 13 de agosto de 2019, 

publicada no D.O.U nº 157 do dia 15 de agosto de 2019, para as licitações ainda 
não publicadas.

PORTARIA Nº 10412, DE 1º DE OUTUBRO 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 os servidores ANTÔNIO CARLOS DIAS RODRIGUES, 
Engenheiro Civil, Matrícula SIAPE nº 1753282 (Presidente da Comissão); 
THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Engenheiro Civil, Matrícula SIAPE 
nº 1970678; ROBSON CICERO DE RODRIGUES MARTINS, Contra-Mestre de 
Ofícios, Matrícula SIAPE nº 3013231 e JOÃO PAULO CORRÊA DA COSTA, 
Técnico em Edifi cações, Matrícula SIAPE nº 1958597, para compor a Comissão 
de Fiscalização do Contrato nº 43/2019, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no Escritório Técnico da 
Universidade -ETU/UFRJ e será responsável pela fi scalização da execução do 
objeto do contrato no Museu Nacional.

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 10.421, DE 1º DE OUTUBRO 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 servidor EDIMAR DOS SANTOS DA SILVA, matrícula 
SIAPE nº 2288254, para exercer a função de fi scal do contrato nº 33/19, celebrado 
entre a UFRJ e a EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto eventual o 
servidor, Tarcísio Pereira da Cunha, matrícula SIAPE nº 0365563.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no LADETEC/IQ 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: 10.425, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 
15 de junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor FERNANDO SALLES VIEIRA, matrícula SIAPE 
nº 1881977, 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, 
LUIZ CLÁUDIO SANTOS VIEIRA, matrícula SIAPE nº 2135875.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no MATERNIDADE ESCOLA - ME 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.

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

PORTARIA Nº 10460, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019

O Prefeito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais, delegadas pela Magnífi ca Reitora, através da Portaria nº 6751, de 04 de 
julho de 2019, publicada no BUFRJ nº 28 de 11/07/2019, e no DOU nº 128 de 
05/07/2019 e pela Portaria nº 9093 de 30 de Agosto de 2019, publicada no BUFRJ 
nº 36 de 05 de Setembro de 2019 e no DOU nº 170, seção nº 02, pagina nº 31 de 03 
de Setembro de 2019, amparada no art. 37, caput da Constituição Federal., resolve:

Art. 1º Designar, os servidoreS ODENEL VASCONCELLOS DA SILVA, 
Diretor da Divisão de Transporte/PU, matricula SIAPE nº 0359504; RUY DE 
AZEVEDO DOS SANTOS, Assistente em Administração, matricula SIAPE 
nº 0364331 e HUASCAR DA COSTA FILHO, Auxiliar de Mecânica, 
matricula SIAPE nº 0366430, para, sob a presidência do primeiro, constituírem 
Comissão Eleitoral para realização de eleição de servidores da Prefeitura 
Universitária que integrarão a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – 
CISSP - gestão 2019/2021, no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Art. 2º Para o terceiro mandato, a Comissão Eleitoral é designado pelo 
Coordenador da atual gestão da CISSP, e acompanhada por representantes do 
SIASS 50 e por representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ.
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