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nº 6360262 para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 25/2019, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa TECBRAS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na Prefeitura Universitária 
e será responsável pela fiscalização da execução do objeto do contrato no 
Edifício Jorge Machado Moreira – Prédio da Reitoria/UFRJ.

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 nº 8557, de 20/08/2019, publicada no Boletim UFRJ nº 35, do dia 29/08/2019.

PORTARIA Nº 10.293, DE 27 DE SETEMBRO 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 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 os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão 
de Fiscalização do contrato nº 35/2019, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA, sob a presidência do primeiro:
POLO UNIVERSITÁRIO, IMMT E CASA DO IDOSO:

• Titular: BRUNO HENRIQUE GAGO DA TRINDADE, Assistente em 
Administrativo, SIAPE nº 1886666;

• Substituto: ALEXANDRE BITTENCOURT CALIL, Assistente em 
Administração, SIAPE nº 2402716;

POLO AJUDA, PESAGRO E HPM:
• Titular: DOUGLAS CELES FERNANDES, Contra-Mestre Ofício, 

SIAPE nº 3009420;
• Substituto: JEFFERSON BARRETO BAPTISTA, Contra-Mestre Ofício, 

SIAPE nº 3062124;
NUPEM:

• Titular: ALEXANDRE DE AZEVEDO, Professor do Magistério Superior, 
SIAPE nº 1527803;

• Substituto: MARIO SERGIO SCHULTZ, Professor do Magistério Superior, 
SIAPE nº 1481844;

Art. 2º Serão estes, fi scais das unidades localizadas no CAMPUS DE MACAÉ 
e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do contrato nº 35/2019 
nestas unidades.

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 10.300, DE 27 DE SETEMBRO 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 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 a servidora MÁRCIA LÚCIA DO NASCIMENTO, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA, matrícula SIAPE nº 1124722 para exercer 
a função de fi scal do contrato nº 48/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
ARAÚNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, e como substituto 
eventual o servidor IGOR DE OLIVEIRA DANTAS, ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 3104625.

Art. 2º A fi scal e seu substituto eventual fi carão lotados no INSTITUTO DE 
PSICOLOGIA e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 48/2015 nesta localidade.

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 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 nº 3.886, de 25 de abril de 2018, publicada no BUFRJ nº 18, de 
03 de maio de 2018.

PORTARIA Nº 10.301, DE 30 DE AGOSTO 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 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 HUMBERTO RODRIGUES TORRES, 
ENGENHEIRO CIVIL, matrícula SIAPE nº 2200565 para exercer a função 
de fi scal do contrato nº 42/2019, celebrado entre a UFRJ e a empresa D.G.R. 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA., e como substituto eventual o servidor 
JEAN TAVARES PINTO, MESTRE DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRU-
TURA, matrícula SIAPE nº 3071829.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual ficarão lotados no CAMPUS 
MACAÉ e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do contrato 
nº 42/2019 nesta localidade.

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 N° 10306, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019. 

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e Gerenciamento 
de Riscos para Contratação de Serviços de Alimentação e Nutrição nas 

unidades de Saúde do Complexo Hospitalar da UFRJ.
O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 21, Inciso I, Letra “d”, combinado 
ao Artigo 22 da Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores RENATA SANTOS PEREIRA MACHADO, 
SIAPE 1578212, CARLA ALESSANDRA BRITO DA SILVA PEÇANHA, 
SIAPE 2340802 e PATRICIA LIMA RODRIGUES, SIAPE 2076278, para, sob 
a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Elaboração de Estudos 

Talita
Realce


