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PORTARIA Nº 8102, DE 02 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 servidor ANTONIO CARLOS MONTEIRO PEREZ, 
matrícula SIAPE nº 1960207 para exercer a função de fiscal do contrato  
nº 63/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa BRAYNER INFORMÁTICA 
LTDA, e como substituto o eventual servidor, MÁRCIO MARZZITELLI  
COELHO, matrícula SIAPE nº: 1968980.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual estão lotados no INFRATIC/
GABINETE DO REITOR, 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 8206, 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 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 servidor MARCO ANTÔNIO ALMEIDA PAIVA, 
DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, matrícula SIAPE  
nº 0362386, para exercer a função de fiscal do contrato nº 45/2015, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa TRANSPORTES IRMÃOS SILVA LTDA. e como substituto 
evetual o servidor EDUARDO CEZAR COELHO, DIRETOR SUBSTITUTO DA  
DIVISÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, matricula SIAPE nº 1767877.

Art. 2º O fiscal está lotado no PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 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 nº 3148, de 08 de ABRIL DE 2016, publicada no 
BUFRJ n° 16, de 21 de ABRIL de 2016.

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 8385, DE 13 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 o servidor MARCOS TENÓRIO GUIMARÃES, 
BRIGADISTA DE INCÊNDIO, matrícula SIAPE nº 0363938, para exercer a  
função de fiscal do contrato nº 16/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e como substituto  
evetual a servidor, CARLOS ALBERTO DA SILVA VIEIRA, ASCENSORISTA, 
matrícula SIAPE nº 0366862.

Art. 2º O fiscal está lotado na ESCOLA DE MÚSICA 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 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 8386, DE 13 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 o servidor MARCOS TENÓRIO GUIMARÃES, 
BRIGADISTA DE INCÊNDIO, matrícula SIAPE nº 0363938, para exercer  
a função de fiscal do contrato nº 59/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e como substituto  
evetual a servidor, CARLOS ALBERTO DA SILVA VIEIRA, ASCENSORISTA, 
matrícula SIAPE nº 0366862.

Art. 2º O fiscal está lotado na ESCOLA DE MÚSICA 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 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 8387, DE 13 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 o servidor FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ASSISTENTE 
EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 1497060, para exercer a 
função de fiscal do contrato nº 59/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa  
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e como substituto  
evetual a servidor, EDMILSON PEREIRA, ASSISTENTE DE ALUNOS,  
matrícula SIAPE nº 0359911.

Art. 2º O fiscal está lotado no COLÉGIO DE APLICAÇÃO 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.”
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