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Art. 1º Designar o servidor HIGINO GOMES DE SOUZA, matrícula SIAPE 
nº 0362804, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 20/2015, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa Atlântica Serviços Gerais Ltda., e como substituta eventual a 
servidora FABIANA DA SILVA DE FIGUEIREDO, matrícula SIAPE nº 2345631.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no Gabinete/Protocolo/PR-6.
Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 

da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67.º: 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 https://gestao.ufrj.br/index.php, os 
seguintes documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de 
Execução de Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 10.636, DE 7 DE OUTUBRO DE 2019

Designa servidores para fi scalização de contrato.

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 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, de 
15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor Jean Martins Araujo, matrícula SIAPE nº 2400358, 
para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 20/2015, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa Atlântica Serviços Gerais Ltda., e como substituto eventual o servidor 
Pedro Sales Attila, matrícula SIAPE nº 3061882.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na Divisão de Contratos/PR-6.
Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 

da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67.º: 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 https://gestao.ufrj.br/index.php, os 
seguintes documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de 
Execução de Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 10.646, DE 7 DE OUTUBRO DE 2019

Designa servidores para fi scalização de contrato.

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 BUFRJ nº 24, de 15 de 
Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor DARCY VIEIRA MATHILES, matrícula SIAPE nº 
0366257, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 24/2015, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa S. M. 21 Engenharia E Construções S. A., e como substituta 
eventual a servidora VERA LÚCIA VALENTE DE FREITAS, matrícula SIAPE 
nº 0366980.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na Reitoria - Administração 
da Sede.

Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 
da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67º: 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 https://gestao.ufrj.br/index.php, os 
seguintes documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de 
Execução de Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 10680, DE 8 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 Fernando Salles Vieira, matrícula SIAPE nº 
1881977, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 33/19, 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.

PORTARIA Nº 10831, DE 10 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 Maurício 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 fiscal ficará lotado no FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA 
- FCC e será responsável pela fiscalização 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.
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