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Art. 10. A edição desta Portaria não implica em perdão ou quitação de 
quaisquer dívidas e/ou obrigações que a PERMISSIONÁRIA eventualmente 
tenha com a UFRJ.

Art. 11. A DIVISÃO DE GESTÃO DE CESSÃO DE USO da UFRJ deverá 
fi scalizar o correto cumprimento da presente Portaria.

Art. 12. Depois de publicada, na forma de lei, a presente Portaria será 
autuada com número único de protocolo próprio, a fi m de que a sua execução seja 
devidamente acompanhada.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 12532, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

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

Art. 1º Designar a servidor LUZINEIDE W. TINOCO, Matrícula SIAPE 
nº 2142333, para exercer a função de fi scal do contrato n° 39/18, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA e como 
substituto eventual o servidor, CAMILA BARROS DE OLIVEIRA MANSUR, 
matrícula SIAPE nº 1515465.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais 
- IPPN e será responsável pela fi scalização da execução do objeto GÁS HÉLIO 
LÍQUIDO e HÉLIO GÁS PUREZA 5.0 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 12535, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

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

Art. 1º Designar a servidor RICHARD MAGDALENA STEPHAN, 
matrícula SIAPE nº 6373480, para exercer a função de fi scal do contrato n° 39/18, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA e como substituto eventual o servidor, ELKIN FERNEY VELANDIA, 
Matrícula SIAPE nº 2149153.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no COPPE/CT (Maglev Cobra) e será responsável 
pela fi scalização da execução do objeto GÁS NITROGÊNIO - TANQUE 8 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 12540, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

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 RICARDO JOSÉ SOARES, Matrícula SIAPE 
nº 0365328, para exercer a função de fi scal do contrato nº 39/18, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA e como substituto eventual o servidor, LUIZ ANTÔNIO DA SILVA, 
Matrícula SIAPE nº 0365774.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no Instituto de Fisica - IF e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto GÁS HÉLIO LÍQUIDO, HÉLIO GÁS PUREZA 
5.0 e NITROGÊNIO - TANQUE 4 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 12542, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

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 CARLOS ROLAND KAISER, Matrícula SIAPE 
nº 1153993, para exercer a função de fi scal do contrato nº 39/18, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
e como substituto eventual o servidor, MARLICE SÍPOLI MARQUES, 
Matrícula SIAPE nº 1297188.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no Instituto de Química - IQ e será responsável 
pela fi scalização da execução do objeto GÁS HÉLIO LÍQUIDO, HÉLIO GÁS 
PUREZA 5.0 e NITROGÊNIO - TANQUE 4 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 12543, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

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 THIAGO BARTH, Matrícula SIAPE nº 1563478, 
para exercer a função de fi scal do contrato nº 39/18, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA e como substituto 
eventual o servidor, SHAFT CORRÊA PINTO, Matrícula SIAPE nº 1763523.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no PRODBIO (MACAÉ) e será responsável 
pela fi scalização da execução do objeto HÉLIO GÁS PUREZA 5.0 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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