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40/17, celebrado entre a UFRJ e a empresa White Martins Gases Industriais Ltda  
e como substituto eventual o servidor, TAINÁ STAUFFER DE OLIVEIRA, 
Matrícula SIAPE nº 2424637.

Art. 2º O fiscal ficará lotado no Unidade Multiusuário de Análises  
Ambientais - UMAA e será responsável pela fiscalização da execução do objeto 
Hélio Gás Pureza 5.0 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 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 739, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

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 BIANCA DE SOUZA MANHÂES VALVERDE, 
Químico, Matrícula SIAPE nº 2655509, para exercer a função de fiscal do contrato 
n° 74/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa Saniplan Engenharia e Serviços 
Ambientais Ltda, e como substituto eventual o servidor, SERVULO JOSE  
OLIVEIRA DE BARROS, Administrador de Edifícios, Matrícula SIAPE nº 1168025.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados na Escola de  
Química - EQ e serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato nº 74/16 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 acompa- 
nhado 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 741, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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° 66/17, celebrado entre a UFRJ e a empresa Lince - Segurança 
Eletrônica Ltda, e como substituto eventual o servidor, ADOLFO JOSÉ DA SILVA 
SALES, Pintor - Àrea / Chefe Substituto, Matrícula SIAPE nº 0365049.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados na Faculdade 
de Letras - FL e serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do  
contrato nº 66/17 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 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 742, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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 MARCILENE CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA, 
Assistente Administrativo, Matrícula SIAPE nº 2128975, para exercer a função de 
fiscal do contrato n° 66/17, celebrado entre a UFRJ e a empresa Lince - Segurança 
Eletrônica Ltda, e como substituto eventual o servidor, ALINE JORGE SILVA 
CRISPIM DE CARVALHO, Tècnico em Assuntos Educacionais, Matrícula SIAPE 
nº 1333471.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados na Escola de Educação 
Infantil - EEI e serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato nº 66/17 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 acom-
panhado 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 788, DE 26 DE JANEIRO DE 2018

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 4925 
de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017,

Resolve designar os servidores SILVIO LUIZ CARDOZO MARQUES, 
Assistente em Administração, SIAPE n° 2310201, Presidente, ALEXANDRE 
AUGUSTO PRADO DA SILVA, Administrador, SIAPE nº 1898568, Membro, 
RODRIGO FIGUEIREDO DA GAMA, Assistente em Administração, SIAPE n° 
1888785, membro, ZENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil, 
SIAPE nº 1765255, membro, LUIZ EDUARDO BENEVIDES PEQUENO, 
Engenheiro Eletricista, SIAPE nº 1906875, membro, LEONARDO FERNANDES 
ROCHA, Engenheiro Eletricista, SIAPE nº 17598830, membro e ANA CRISTINA 
RITO NICOLELLA, Assistente em Administração, SIAPE nº 2325867, Membro, 
para constituirem a Comissão Especial de Licitação, com atribuições de receber 
e responder pedidos de esclarecimento, impugnações, elaborar as minutas de  
editais e contratos, processar licitações, receber, examinar e julgar todos os 
documentos e procedimentos relativos à licitação realizada pela Pró-Reitoria 
de Gestão e Governança, objetivando a contratação de empresa especializada 
para elaboração de projetos básico, executivo e a execução da obra e serviços 
de engenharia destinados à Construção de subestação de entrada e medição, 
subestações abaixadoras pedestais e rede subterrânea de média tensão no futuro 
campus da UFRJ, localizado na Rod. Washington Luiz, km 105, Santa Cruz da  
Serra / Duque de Caxias - RJ, tendo como membro substituto ANDRÉIA DOS 
SANTOS DURANTE OLIVEIRA, Administradora, SIAPE n° 2554458.

O Presidente da Comissão, nos seus impedimentos, será substituído pelo 
membro ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA SILVA.

ATOS DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL  
DE PESSOAL

PORTARIA Nº 563, DE 19 DE JANEIRO DE 2018

O Superintendente Geral de Pessoal da Universidade Federal do  
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e o que consta  
no Processo nº 23079.002922/2018-81,

Evandro
Realce


