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PORTARIA Nº 3752, DE 29 DE ABRIL DE 2016

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 5.235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de  
23 de julho de 2015 resolve:

Art. 1º Designar o servidor VINÍCIUS CARVALHO SANTOS, ASSISTENTE 
EM ADMINISTRAÇÃO,  matrícula SIAPE nº 2289727, para exercer a função 
de fiscal do contrato nº 48/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa ARAUNA 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

Art. 2º O fiscal está lotado na FACC e é 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, que 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 Substituir a portaria n°. 3475, de 19 de abril de 2016, publicada no 
BUFRJ nº 17, de 28 de abril de 2016.

Art. 5º 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.

PORTARIA Nº 3777, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

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 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor MARCELO DA SILVA MONTEIRO, TÉCNICO 
EM ARTES GRÁFICAS, matrícula SIAPE nº 1768674, para exercer a função 
de fiscal do contrato nº 37/2013, celebrado entre a UFRJ e a empresa FRONT 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, e como substituto eventual o servidor 
LEANDRO FERREIRA GATINHO, TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS, 
matrícula SIAPE nº 1968970.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual estão lotados na PR6 - DIVISÃO 
GRÁFICA, e são responsáveis 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, que 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 Substituir a portaria nº 11238, de 23 de setembro de 2013, publicada 
no BUFRJ nº 39, de 26 de setembro de 2013.

Art. 5º 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.

PORTARIA Nº 3778, DE 29 DE ABRIL DE 2016

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 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor LUIS CLAUDIO NEGREIROS PONTES, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0364184, para 
exercer a função de fiscal do contrato nº 37/2013, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa FRONT SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, e como substituto 
eventual o servidor JOSÉ CLAUDIO GOMES DA SILVA, ADMINISTRADOR 
DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 2289549.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual estão lotados na DECANIA  
CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA, e são respon- 
sáveis 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, que 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 Substituir a portaria nº 7100, de 14 de outubro de 2015, publicada no 
BUFRJ nº 44, de 29 de outubro de 2015.

Art. 5º 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.

PORTARIA Nº 3779, DE 29 DE ABRIL DE 2016

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 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor LUIS CLAUDIO NEGREIROS PONTES, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0364184, para 
exercer a função de fiscal do contrato nº 37/2013, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa FRONT SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, e como substituto 
eventual o servidor JOSÉ CLAUDIO GOMES DA SILVA, ADMINISTRADOR 
DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 2289549.

Art. 2º O fiscal e sua substituta eventual estão lotados na DECANIA  
CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA, e são responsáveis 
pela fiscalização da execução do objeto do contrato no seguinte posto: INSTITUTO 
DE MATEMÁTICA (PRÉDIO NOVO).

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que 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 Substituir a portaria nº 7085, de 14 de agosto de 2014, publicada no 
BUFRJ nº 36, de 04 de setembro de 2014.

Art. 5º 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

CENTRO DE CIÊNCIAS  
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

INSTITUTO DE MATEMÁTICA

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, DE 26/04/2016

Nº 3612 - DANI GAMERMAN, Professor Titular, matrícula Siape nº 6361824, 
lotado no Instituto de Matemática. Averbado, para fins do artigo 103, inciso V, da 
Lei 8.112/90, o tempo de serviço prestado ao INSS, no período de 13/03/1981 a 
01/09/1983. Para fins do artigo 100, da Lei 8.112/90, o tempo de serviço prestado ao 
Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, no período de 23/02/1976 a 16/12/1980, 
conforme a determinação da SEDD/SL/PR4, às fls. 11, do processo nº 054615/15-
32. Para fins de direito do artigo 70, da ON/MPS/SPS nº 03, de 04/05/2009, de 
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