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JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA matrícula SIAPE n.º 284126, E 
ISABELA ESCÓRCIO AUGUSTO DA MATTA POLYCARPO, matrícula SIAPE 
n.º 1905673 para compor a comissão de fi scalização do contrato n°. 46/2019, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA LTDA., tendo como presidente desta comissão a servidora RENATA 
SANTOS PEREIRA MACHADO, matrícula SIAPE n.° 1578212 e como substituta 
eventual a servidora GISELE FERREIRA SANTOS, matrícula SIAPE n.º 2076364.
Art. 2º Serão estes, fi scais da unidade ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do contrato nº 
46/2019 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 13384, DE 03 DE DEZEMBRO 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 
n°. 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. n°. 112, Seção 2, fl . 31, 
de 13 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Designar os servidores MÔNICA SEEFELDER DE ASSIS ARAÚJO, 
matrícula SIAPE n.º 1093259, BRUNA TARANTO SINFOROSO, matrícula SIAPE 
n.º 2076583, CAREN SILVA CAMPOS matrícula SIAPE n.º 1960431, MARÍLIA 
FRANÇA COSTA matrícula SIAPE n.º 1968939 E DAVID RIBEIRO CAMPOS, 
matrícula SIAPE n.º 1968559 para compor a comissão de fi scalização do contrato 
n°. 46/2019, celebrado entre a UFRJ e a empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA LTDA., tendo como presidente desta comissão a servidora 
RENATA SANTOS PEREIRA MACHADO, matrícula SIAPE n.° 1578212 e 
como substituta eventual a servidora GISELE FERREIRA SANTOS, matrícula 
SIAPE n.º 2076364.
Art. 2º Serão estes, fi scais da unidade COLÉGIO DE APLICAÇÃO - CAP e 
serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do contrato nº 46/2019 
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 13385, DE 03 DE DEZEMBRO 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 
n°. 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. n°. 112, Seção 2, fl . 31, 
de 13 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Designar os servidores CAREN SILVA CAMPOS matrícula SIAPE n.º 
1960431, E KAREN DA SILVA CUNHA MARIANO, matrícula SIAPE n.º 2290112 
para compor a comissão de fi scalização do contrato n°. 46/2019, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA., 
tendo como presidente desta comissão a servidora RENATA SANTOS PEREIRA 

MACHADO, matrícula SIAPE n.° 1578212 e como substituta eventual a servidora 
GISELE FERREIRA SANTOS, matrícula SIAPE n.º 2076364.
Art. 2º Serão estes, fi scais das unidades INJC E SIA e serão responsáveis pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato nº 46/2019 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 13638, DE 06 DE DEZEMBRO 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 
e no D.O.U. nº. 112, Seção 2, fl . 31, de junho de 2017, resolve:
Art.  1º  Designar o servidor CARLOS ALBERTO REI SOARES, 
ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 1766146 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 CARLOS 
MAURY DA SILVA CANTALICE, AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, 
matrícula SIAPE nº 0375584.
Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados no HOSPITAL ESCOLA 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA e serão responsáveis pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato nº 33/19 nesta unidade.
Art. 3º A 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 
nª.: 1177, de 08 de fevereiro de 2018, publicada no BUFRJ nª 07, de 15 de fevereiro 
de 2018.

PORTARIA Nº 13639, DE 06 DE DEZEMBRO 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 DOUGLAS MACHADO CÔRTES, matrícula 
SIAPE nº 02063930, para exercer a função de fiscal do contrato nº.: 23/19, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa GOLDTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EIRELLI EPP e como substituto eventual o servidor, JOSÉ ENOK DE LIMA, 
matrícula SIAPE nº 366444.
Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CT - DECANIA 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 (...)
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