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SIAPE nº 2594243, TAIANA TEIXEIRA DE BARROS, ENGENHEIRA 
CIVIL, matrícula SIAPE nº 2340952, para compor a Comissão de Aceite do  
Contrato nº 12/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa Câmara Costa  
Engenharia Integrada e Projetos Ltda.

Art. 2º A Comissão de Aceite estará lotada no Escritório Técnico da 
Universidade – ETU/UFRJ.

Art. 3º O artigo 73 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos, dispõe sobre o recebimento do objeto do 
contrato, senão vejamos:

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e  

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em  
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto  
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;”

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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e substitiu a 
portaria nº 6896, de 10 de agosto de 2017.

PORTARIA Nº 7610, DE 30 DE AGOSTO DE 2017

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 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidor ANDRÉ MACEDO DOMINGOS FERREIRA, 
DIRETOR-DFO/PU, matrícula SIAPE nº 1959041 e como substituto eventual 
o servidor ALEX PEDRO CAMUZZI, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
matrícula SIAPE nº 1254757 para compor a Comissão de Fiscalização do  
Contrato nº 39/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa PRIME.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotado na DIVISÃO DE FROTA 
OFICIAL 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 acompa- 
nhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada p 
or 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 7611, DE 30 DE AGOSTO DE 2017

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 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidor ALEX PEDRO CAMUZZI, ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO, matrícula SIAPE nº 1254757 e seu substituto eventual 
o servidor ANDRÉ MACEDO DOMINGOS FERREIRA, DIRETOR DFO/
PU, matrícula SIAPE nº 1959041 para compor a Comissão de Fiscalização do  
Contrato nº 13/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa SEGUROS SURA S.A.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotado na DIVISÃO DE FROTA 
OFICIAL 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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 7612, DE 30 DE AGOSTO DE 2017

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 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidor ALEX PEDRO CAMUZZI, ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO, matrícula SIAPE nº 1254757 e seu substituto eventual 
o servidor ANDRÉ MACEDO DOMINGOS FERREIRA, DIRETOR DFO/
PU, matrícula SIAPE nº 1959041 para compor a Comissão de Fiscalização do  
Contrato nº 39/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa PORTO SEGUROS 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotado na DIVISÃO DE FROTA 
OFICIAL 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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 7613, DE 30 DE AGOSTO DE 2017

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 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidor HUMPHREY MARTINS DUTRA,  
IMPRESSOR, matrícula SIAPE nº 1497066 e seu substituto eventual o 
servidor UBIRATAN TAVARES LOPES, TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS,  
matrícula SIAPE nº 2201545 para compor a Comissão de Fiscalização do  
Contrato nº 59/2014, celebrado entre a UFRJ e a empresa SOLUÇÕES 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA ME.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotado na DIVISÃO GRÁFICA e 
será responsável pela \fiscalização da execução do objeto do contrato 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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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. 

Evandro
Realce


