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quatrocentos e doze reais e cinquenta e um centavos), à empresa EDR SOLUÇÕES 
EMPRESARIAS LTDA - ME, CNPJ – 08.901.037/0001-00, por meio do 
Processo Administrativo nº 23079.041683/2018-84, em razão de irregula-
ridades cometidas durante a realização do Pregão Eletrônico nº 04/2018, por não 
manter a proposta, conforme item 22.1.5 do Edital, e art. 7º da Lei 10.520/02.

PORTARIA Nº 12537, 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 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 RONALDO DA SILVA MOHANA BORGES, 
matrícula SIAPE nº 1361216, para exercer a função de fi scal do contrato nº 
39/18, celebrado entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUS-
TRIAIS LTDA e como substituto eventual o servidor, EDUARDO DE SOUZA 
MATOS, matrícula SIAPE nº 1944898.

Art. 2º O fiscal ficará lotado no IBCCF/CEMBIO e será responsável 
pela fi scalização da execução do objeto GÁS HÉLIO LÍQUIDO 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 12538, 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 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 TEREZINHA ANGÉLICA P. DE P. OLIVEIRA, 
matrícula SIAPE nº 0365401, para exercer a função de fiscal do contrato 
nº 39/18, celebrado entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA e como substituto eventual o servidor, LUCAS OLIVE 
PINHO SILVA GOMES, matrícula SIAPE nº 1882651.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no IBCCF e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto GÁS NITROGÊNIO – TANQUE 1 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 12691 DE 12 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 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 RICHARD MAGDALENA STEPHAN, 
matrícula SIAPE nº 6373480, 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, RUBENS DE ANDRADE
JUNIOR, matrícula SIAPE nº 1297439.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no COPPE/CT (Maglev Cobra) e será respon-
sável 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 13043, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

Designa Fiscal do Contrato de Prestação de Serviços nº 45/2018

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 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no D. O. U. nº 112, Seção 2, 
fl s. 31, de 13 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor ARTUR RIVELLO DE MOURA FORTES, 
matrícula SIAPE nº 2422083, para exercer a função de fiscal do Contrato 
de Prestação de Serviços nº 45/2018 celebrado entre a UFRJ e a empresa 
REALTYCORP CONSULTORIA LTDA, e como substituto eventual o servidor 
ROBSON CORREA CHAVES, matrícula SIAPE nº 3015981.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na Divisão de Gestão de Cessão de Uso.
Art. 3º Os atos da fi scalização estão amparados no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, 

que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, a qual 
prevê que a execução de contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por 
representantes da Administração especialmente designados:

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 à 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 Os servidores, ora designados, se responsabilizarão pelo acompa-
nhamento e a fi scalização da execução contratual, devendo informar a Administração 
sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados 
pela contratada, propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para 
regularização das faltas e defeitos observados, conforme o disposto na Instrução 
Normativa Nº 02/2008 – SLTI/MPOG, de 30 de abril de 2008 e pela Instrução 
Normativa Nº 05/2017 – SLTI/MPOG, de 26 de maio de 2017, no que couber.

Art. 5º Estão disponibilizados no sítio https://gestao.ufrj.br/os documentos 
referentes ao presente Contrato, tais como Termo de Referência e Termo de Contrato.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
até o vencimento do contrato.

PORTARIA Nº 13045 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 4925 
de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017,

Resolve designar os servidores BRUNA SALVADOR GUARANHO, Assistente 
em Administração, SIAPE nº 2340821, Presidente, ALEXANDRE AUGUSTO 
PRADO DA SILVA, Administrador, SIAPE nº 1898568, membro, GABRIEL 
BOTELHO NEVES DA ROSA, Arquiteto Urbanista, SIAPE nº 1787165, membro, 
ARIANE MUNIZ DE MAGALHÃES, Assistente em Administração, SIAPE 
nº 2313002, membro, BÁRBARA SOARES AVANCI, Assistente em Administração, 

Evandro
Realce


