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Art. 1º Designar os servidores ALMIR GUSTAVO DO NASCIMENTO 
SANTOS, Engenheiro Civil, matrícula SIAPE nº 3083151 e RENAN LOMBARDO 
FERREIRA GARRIDO, Assistente em Administração, matrícula SIAPE 
nº 2331187 para compor a Comissão de Aceite do Contrato nº 18/2018, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa TRATEC CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

Art. 2º A Comissão de Aceite está lotada no HUCFF/UFRJ.
Art. 3º O artigo 73 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos, dispõe sobre o recebimento do objeto do 
contrato, senão vejamos:

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fi scalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado;

b) defi nitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;”

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 8623, DE 27 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 
4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de junho de 2017 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl . 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidor ALEX PEDRO CAMUZZI, ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO, matrícula SIAPE nº 1254757 e como substituto eventual 
o servidor ODENEL VASCONCELLOS DA SILVA, TECNÓLOGO DA 
INFORMAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0359504 para compor a Comissão de 
Fiscalização do Contrato nº 39/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa PRIME.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotado na DIVISÃO DE FROTA 
OFICIAL e será responsável pela \fi scalização da execução do objeto do contrato 
nesta unidade.

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 8868, DE 26 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 a servidora ROSA MARIA LUIZ PORCH, SECRETARIO 
EXECUTIVO, matrícula SIAPE nº 0362295 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 IGOR SEGOVIA DE 
MELLO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 1978474.

Art. 2º A fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados no GABINETE 
DO REITOR e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 53/2016 nesta unidade.

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 e substitui 
a Portaria nº 460, de 22 de janeiro de 2019, publicada no BUFRJ nº 5, 
de 31 de janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 8869, DE 26 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 a servidora ROSA MARIA LUIZ PORCH, SECRETARIO 
EXECUTIVO, matrícula SIAPE nº 0362295 para exercer a função de fi scal do 
contrato nº 66/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa SERVICE ITORORÓ 
EIRELI, e como substituto eventual o servidor IGOR SEGOVIA DE MELLO, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 1978474.

Art. 2º A fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados no GABINETE 
DO REITOR e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 66/2016 nesta unidade.

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 acomp-
anhado 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 461, de 22 de janeiro de 2019, publicada no BUFRJ nº 5, de 31 de 
janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 8870, DE 26 DE AGOSTO DE 2019

Designa servidores para fi scalização de contrato.

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 BUFRJ nº 24, de 
15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora ROSA MARIA LUIZ PORCH, matrícula SIAPE 
nº 0362295, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 20/2015, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa Atlântica Serviços Gerais Ltda., e como substituto eventual o 
servidor Igor Segovia de Mello, matrícula SIAPE nº 1978474.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no GR.
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 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.”.
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