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Art. 2º O fi scal e seu substituto eventual estão lotados no CCMN/DECANIA, 
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 8132, DE 5 DE SETEMBRO 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 nº 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30 de 
23 de julho de 2015 resolve:

Art. 1º Designar a servidora LEILA MARCIA PINTO COELHO, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0362810, para 
exercer a função de fiscal do contrato nº 59/16, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e como 
substituta evetual a servidora SÕNIA MARIA DA SILVA RODRIGUES, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0373951.

Art. 2º O fi scal está lotado no EEAN e é responsável 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 8154, 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 SÉRGIO RICARDO DE SOUZA E SILVA, 
ENGENHEIRO CIVIL, matrícula SIAPE nº 1903562, o servidor JOÃO ROBERTO 
NUNES, ENGENHEIRO CIVIL, matrícula SIAPE nº 1769405, KELLY CRISTINA 
OKUMA, ENGENHEIRO CIVIL, matrícula SIAPE nº 1969313 sob a presidência 
do primeiro, para constituírem a COMISSÃO DE ACEITE do contrato nº 14/16, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa ENGENEW ENGENHARIA LTDA.

Art. 2º A Comissão de Aceite constituída será responsável pela Execução 
da 5ª Etapa das obras para construção do Laboratório de Apoio ao desenvol-
vimento Tecnológico - LADETEC/UFRJ, visando atender às necessidades 
da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

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 8201, DE 06 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 Portarianº 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJnº 30, 
de 23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor MAURÍCIO MARINHO, ARQUITETO E 
URBANISTA, matrícula SIAPE nº.:2594243, o servidor AGENOR FERREIRA 
DE SOUSA, ENGENHEIRO CIVIL, matrícula SIAPE N° 1768286, BRUNO 
CESAR DOS SANTOS, ARQUITETO E URBANISTA, matrícula SIAPE 
n° 2289857, para constituírem a COMISSÃO DE ACEITE do contrato nº 90/14, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa STUDIO G CONSTRUTORA LTDA. 

Art. 2º A Comissão de Aceite constituída será responsável pela Execução de 
Mapeamento de Danos e Desenvolvimento de Projeto Executivo de Restauração 
de Esquadrias e Ferragens, assim como Execução de Obras de Restauração dos 
Telhados e Fachadas do Pavilhão de Aulas e Prédio principal da ESCOLA DE 
MÚSICA/UFRJ, Situada na Rua do Passeio, nº 98 Centro-RJ.

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 8236, DE 08 DE SETEMBRO DE 2016

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portarianº 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJnº 30 de 23 de julho 
de 2015 resolve:

Art. 1º Designar o servidor ZENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA, 
ENGENHEIRO CIVIL, matrícula SIAPE nº 1765255, para exercer a função de 
fi scal do contratonº 56/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa METALURGICA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e como substituto evetual o servidor 
IGOR WENDEROSCHY DE MATOS, ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS, 
matrícula SIAPE nº 1958815.

Art. 2º O fi scal está lotado na PREFEITURA/UFRJ e é responsável 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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