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“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 12489 DE 06 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 RENATA GUIMARÃES FERREIRA ALVIM, 
matrícula SIAPE nº 1814042, 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, CÉLIO CARLOS DE SOUZA, 
matrícula SIAPE nº 0361246.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no COPPE/Programa de Engenharia Química e 
será responsável pela fi scalização da execução do objeto GÁS NITROGÊNIO – 
TANQUE 5 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 12533, 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 EDIMAR DOS SANTOS DA SILVA, matrícula 
SIAPE nº 2288254, 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, VINICIUS DA SILVA SAMPAIO, matrícula 
SIAPE nº 1028569.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no LADETEC e será responsável pela fi scalização 
da execução do objeto GÁS NITROGÊNIO – TANQUE 6 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 acom-
panhado 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 12534 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 KAREN STEPHANIE DOS SANTOS, 
TÉCNICA DE QUÍMICA, matrícula SIAPE nº 1765087, 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, ADELIA MARA BELEM LIMA, matrícula SIAPE 
nº 2151406.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CENABIO e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto GÁS HÉLIO LÍQUIDO, HÉLIO GÁS 
PUREZA 5.0 e NITROGÊNIO – TANQUE 3 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 12604, DE 10 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 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 FRANCISCO EDUARDO FERREIRA 
ASCENSO, ADMINISTRADOR, matrícula SIAPE n° 0363806, para 
exercer a função de fi scal do contrato n° 37/13, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa FRONT, e como substituto eventual o servidor ALMAISA 
MONTEIRO DE SOUZA, SECRETÁRIO EXECUTIVO, matrícula 
SIAPE n° 0367286.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotadas na COPEEAD 
e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do contrato 
nº 37/13 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 12605, DE 10 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 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 ANDRE HENRIQUE DA SILVA, 
ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE n° 1958534, 
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