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Santa Lucia Comèrcio de Produtos de Limpeza e Serviços, e como substituto 
eventual o servidor JORGE LUIZ IGNACIO, Assistente em Administração, 
Matrícula SIAPE nº 000363870.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na Divisão de Frota 
Oficial/PU, e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato 
na esta 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 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 392, DE 14 DE JANEIRO DE 2016

A 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 5085 de 28 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de 23 julho de 2015 
resolve:

Art. 1º Designar o servidor OSVALDO VIEIRA, ALMOXARIFE, Matrícula 
SIAPE nº 0373096, para exercer a função de fiscal do contrato nº 63/2015,  
celebrado entre a UFRJ e a empresa MACROSOLUTION COMERCIO 
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, e como substituto 
eventual o servidor HEDES EUGÊNIO DE OLIVEIRA,ASSISTENTE  
EM ADMINISTRAÇÃO, Matrícula SIAPE nº 1914084.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no ALMOXA- 
RIFADO CENTRAL DA UFRJ/PR6, 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 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 432, DE 15 DE JANEIRO DE 2016

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria n°  5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n°  30 de 23 de 
julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor WAGNER MORGADO FERNANDES, Assistente 
em Administração, Matrícula SIAPE nº 2856091, para exercer a função de fiscal do 
contrato n°  53/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa Obra Prima Construção 
e Manutenção Eireli e como substituto evetual a servidora MARIA CRISTINA 
MARINHO, Auxiliar em Administração, Matricula SIAPE nº  0366775.

Art. 2º O fiscal está lotado no EBA 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°  9032, de 26 de novembro 2015, publicada no 
BUFRJ n° 49, de 03 de dezembro 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 451, DE 18 DE JANEIRO DE 2016

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 5235 
de 17 de julho de 2015, publicada no D.O.U. nº 139 de 23 de julho de 2015,

Resolve designar os servidores WLADIMIR JOSE DA SILVA, SIAPE  
nº 1125096, Técnico em Administrativo em Educação,WALLACE DE SOUZA 
COUTINHO, SIAPE nº 1995056, Técnico em Contabilidade, MARCIA LÚCIA 
AFFONSO, SIAPE nº 01124803, Auxiliar Administrativo, sob a presidência 
do primeiro, para constituírem Comissão Permanente para Processos Adminis- 
trativos de Responsabilização, da Pró-Reitoria de Gestão e Governança, relativo 
ao Processo nº 23079.029458/2015-27

Art. 2º O prazo para conclusão da Comissão de 30 DIAS, será o previsto por 
força § único do Art. 145, da Lei 8.112/90, alterada pela Lei nº 9.527/97 de 10.12.97.

Art. 3º A nomeação do secretário fica a critério do Presidente da Comissão, 
conforme estabelece o § 1º do Art. 149, da referida Lei alterada.

Art. 4º A Comissão deverá instalar os trabalhos em até 05 (cinco) dias, contados 
da publicação desta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 534, DE 21 DE JANEIRO 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 a servidora ANA MARIA DANIEL, Administrador de 
Edifícios, Matrícula SIAPE nº 0360428, para exercer a função de fiscal do contrato 
nº48/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa Arauna Serviços e Construções 
Ltda. e como substituto evetual o servidor LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA, 
Administrador de Edifícios, Matricula SIAPE nº 1971963.

Art. 2º O fiscal e seu substituto estão lotados no CFCH 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 6.127, de 28 de agosto de 2015, publicada no 
BUFRJ nº 36, de 03 de setembro 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 572, DE 22 DE JANEIRO 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 n° 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30 de 23 de 
julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar a servidora CLAUDIA VALERIA PONTES, Técnico em 
Secretariado, Matrícula SIAPE nº 0362826, para exercer a função de fiscal do 
contrato n° 24/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa SM 21 Engenharia e 
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Realce


