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PORTARIA Nº 8122, DE 5 DE SETEMBRO 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 a servidora LEILA MÁRCIA PINTO COELHO, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0362810, para 
exercer a função de fi scal do contrato nº 34/2016, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, e como substituto 
eventual o servidor SÔNIA MARIA DA SILVA RODRIGUES, ASSISTENTE 
EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0373951.

Art. 2º O fi scal e seu substituto eventual estão lotados na ESCOLA DE 
ENFERMAGEM ANNA NERY, 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 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 8125, DE 5 DE SETEMBRO 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 CLARISSA VIANA DEMÉZIO DA SILVA, 
NUTRICIONISTA, matrícula SIAPE nº 1449752, para exercer a função 
de fi scal do contrato nº 53/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa NTL 
- NOVA TECNOLOGIA LTDA, e como substituto eventual a servidora 
CAROLINA FERRAZ FIGUEIREDO MOREIRA, NUTRICIONISTA, 
matrícula SIAPE nº 1958368.

Art. 2º O fi scal e seu substituto eventual estão lotados no INSTITUTO DE 
GINECOLOGIA, e são responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 53/16.

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 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 8126, DE 5 DE SETEMBRO 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 LUÍS CLAUDIO NEGREIROS PONTES, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0364184, para 
exercer a função de fi scal do contrato nº 53/2016, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa NTL - NOVA TECNOLOGIA LTDA, e como substituto eventual 
o servidor, JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA, ADMINISTRADOR DE 
EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 2289549.

OBJETO: Alteração da redação da cláusula 1.1, item 1.1.1.1, e cláusula 6.1.17, 
além da inserção do item 6.1.17.1 e das cláusulas 6.2 e 6.3
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 64 do Decreto-lei 9.760/46 e Lei 8666/93.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá validade durante todo o prazo de 
vigência do Contrato de Concessão de Uso número 07/2011
DATA DA ASSINATURA: 25 de julho de 2016.
ASSINAM: Pela Concessionária –Alexandre de Campos Lyra e Julio Marcio 
Silveira e Silva. Pela Concedente – Ivan Ferreira Carmo - Pró-Reitor de Gestão e 
Governança da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

PORTARIA Nº 7901, DE 26 DE AGOSTO 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 CLÁUDIA CRISTINA BATISTA MIGUEL, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, matrícula SIAPE nº 1154102, para exercer a 
função de fi scal do contrato nº 24/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa SM21 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, e como substituto eventual o servidor 
SEBASTIÃO PEDRO DOS SANTOS, VIGILANTE, matrícula SIAPE nº 0361865.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual estão lotados no INSTITUTO DE 
GINECOLOGIA, e são responsáveis pela fi scalização 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 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 7902, DE 26 DE AGOSTO 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 MAURÍCIO SCHIRMER, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, matrícula SIAPE nº 0377241, para exercer a função de fi scal do 
contrato nº 24/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa SM21 ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA, e como substituto eventual o servidor CARLOS 
MAURY DA SILVA CANTALICE, AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, 
matrícula SIAPE nº 0375584.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual estão lotados na DIREÇÃO 
GERAL HESFA, e são responsáveis pela fi scalização 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 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.
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