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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 Substituir a portaria nº 203 de 09 de janeiro de 2017, publicada no 
BUFRJ n° 02, de 12 de janeiro de 2017.

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 12.482, DE 13 DE NOVEMBRO 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 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA CAVALCANTI, 
matrícula SIAPE nº 1675921, para exercer a função de fi scal do contrato nº 
33/19, celebrado entre a UFRJ e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como
substituto eventual o servidor, ANDRÉ MACEDO DOMINGO FERREIRA, 
matrícula SIAPE nº 1959041.

Art. 2º O fiscal ficará lotado na ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DEPORTOS 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 12.488, DE 13 DE NOVEMBRO 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 Arthur Botelho de Andrade, matrícula SIAPE nº 
3135521, 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 Telma Fernandes Barrionuevo Gil, matrícula SIAPE nº 
1649540.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na Casa da Ciência.
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: 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 12.489 DE 13 DE NOVEMBRO 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 o servidor ARTHUR BOTELHO DE ANDRADE, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 3135521 para exercer 
a função de fi scal do contrato nº 48/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
ARAÚNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, e como substituta 
eventual a servidora TELMA FERNANDES BARRIONUEVO GIL, ASSISTENTE 
SOCIAL, matrícula SIAPE nº 1649540.

Art. 2º O fi scal e sua substituta eventual fi carão lotados na CASA DA CIÊNCIA 
e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do contrato nº 48/2015 
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 e substitui a 
Portaria nº 9.340, de 20 de setembro de 2018, publicada no BUFRJ nº 39, de 27 
de setembro de 2018.

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

TEMPO DE SERVIÇO UFRJ, DE 18/11/19

Nº 12573 - BOAVENTURA SOUSA PINTO, SIAPE nº 0366239, Servente de 
Limpeza, lotado e em exercício nesta Prefeitura Universitária. Autorizada averbação 
de tempo de serviço prestado à UFRJ, no período de 01/04/1989 a 19/03/1990, 
perfazendo um total de 353 (trezentos e cinquenta e três) dias, de acordo com o 
Art. 100 da Lei 8.112/90. Processo nº 23079.203870/2019-49

TEMPO DE SERVIÇO MARINHA, DE 18/11/19

Nº 12582 - RICARDO GOMES BRAZ, SIAPE nº 0366967, Vigilante, lotado na 
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. Averbado em seus assentamentos, o tempo de 
acordo com o Certifi cado de Reservista de 1ª Categoria expedido pelo Ministério 
da Marinha, para fi ns de aposentadoria e disponibilidade, de acordo com a Lei 
8.112 de 11/12/90 (art 100); referente ao período de 17/07/1985 a 30/09/1986, 
correspondendo a 441 dias (quatrocentos e quarenta e um dias), perfazendo 
um total de 01 (hum) ano, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Processo 
23079.203310/2019-94

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

DECANIA

PORTARIA Nº 12399, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

A Decana do Centro de Ciências Matemática e da Natureza, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Professora Cássia Curan Turci, no uso de suas atribuições, 

Talita
Realce


