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

PORTARIA Nº 6380, DE 25 DE JULHO DE 2017

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 4897 
de 09 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 111 de 12 de junho de 2017, 

Resolve designar os servidores ALEXANDRE AUGUSTO PRADO 
DA SILVA, Administrador, SIAPE nº 1898568, Presidente, ANDERSON  
RODRIGUES VILELA, Engenheiro, SIAPE nº 1903813, membro, ANDRÉIA  
DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA, Administradora, SIAPE nº 2554458, 
Membro e SILVIO LUIZ CARDOZO MARQUES, Assistente em Administração, 
SIAPE nº 2310201, para constituirem a Comissão Especial de Licitação, com 
atribuições de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos à licitação realizada pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança, objeti-
vando a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução 
da obra de reforma parcial das instalações hidráulicas de água fria do prédio Jorge 
Machado Moreira (Reitoria da UFRJ), tendo como membro substituto RODRIGO 
FIGUEIREDO DA GAMA, Assistente em Administração, SIAPE nº 1888785.

O Presidente da Comissão, nos seus impedimentos, será substituído pelo 
membro ANDRÉIA DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA.

PORTARIA Nº 6381, DE 25 DE JULHO DE 2017.

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 4897 
de 09 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 111 de 12 de junho de 2017, 

Resolve designar os servidores ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA 
SILVA, Administrador, SIAPE nº 1898568, Presidente, FELIPE SIQUEIRA 
COPLE COSTA, Engenheiro Elétrico, SIAPE nº 2201406, membro, ANDRÉIA 
DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA, Administradora, SIAPE nº 2554458,  
Membro e SILVIO LUIZ CARDOZO MARQUES, Assistente em Administração, 
SIAPE nº 2310201, para constituirem a Comissão Especial de Licitação, com 
atribuições de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedi- 
mentos relativos à licitação realizada pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança, 
objetivando a contratação de empresa para Elaboração de Projeto Executivo e 
execução da obra de reforma parcial das instalações elétricas do prédio Jorge 
Machado Moreira (Reitoria da UFRJ), tendo como membro substituto RODRIGO 
FIGUEIREDO DA GAMA, Assistente em Administração, SIAPE nº 1888785.

O Presidente da Comissão, nos seus impedimentos, será substituído pelo 
membro ANDRÉIA DOS SANTOS DURANTE OLIVEIRA.

PORTARIA Nº 6402, DE 26 DE JULHO DE 2017

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 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 RICARDO WAGNER E SILVA JÚNIOR, 
ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 1764522,  
e, como seu substituto eventual, JURANDIR COELHO DOS SANTOS, 
CARPINTEIRO, matrícula SIAPE nº 0366888, para compor a Comissão de 
Fiscalização do Contrato nº 48/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa  
Araúna Serviços Especializados LTDA.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada na Subprefeitura da Praia 
Vermelha – UFRJ.

Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no artigo 67 
da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, 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. 5 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 6432, DE 27 DE JULHO DE 2017

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°.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ n° 24 de 15 de 
junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora ALINE JORGE SILVA CRISPIM DE 
CARVALHO, TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, matrícula SIAPE 
nº 1333471, para exercer a função de fiscal do contrato n° 22/17, celebrado entre a 
UFRJ e a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, e como 
substituta eventual a servidora, MARCILENE CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA, 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, matrícula SIAPE nº 2128975.

Art. 2º A fiscal e a sua substituta eventual ficarão lotadas na ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - EEI e serão responsáveis pela fiscalização da execução 
do objeto do contrato nº 22/17 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); 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 6532, DE 28 DE JULHO DE 2017

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° 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ n° 24 de  
15 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor VICTOR HUGO VAZ DE C. DOS SANTOS, 
ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 1766493, para exercer 
a função de fiscal do contrato n° 22/17, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, e como substituta  
eventual a servidora, JORGE LUIZ FERNANDES BARBOSA, ASSISTENTE 
EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0362807.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados na FACULDADE 
DE LETRAS e serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato nº 22/17 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); 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 6533, DE 28 DE JULHO DE 2017.

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 4897 
de 09 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 111 de 12 de junho de 2017, 

Talita
Realce


