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“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: 9409, DE 09 DE SETEMBRO 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 resolve:

Art. 1º Designar a servidor Pedro Leonardo Bartonelli Braga, matrícula SIAPE 
nº 1769973, para exercer a função de fi scal do contrato  nº  59/14, celebrado entre a 
UFRJ e a empresa Soluções Manutenção e Reparação LTDA ME e como substituto 
eventual o servidor, Dionísio henrique Carvalho de Sá Só Martins, matrícula 
SIAPE nº 1651962.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no Divisão Gráfi ca – DG 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 9448, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 
15 de junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar o servidor ALEXANDRE DE CASTRO LEIRAS GOMES, 
PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, matrícula SIAPE nº 1125195, para 
exercer a função de fi scal do contrato nº 17/16, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, e como substituto 
eventual o servidor, ADAILTON JOSÉ DA CUNHA, ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 2109872.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados na ESCOLA DE 
QUÍMICA e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 17/16 nas unidades ESCOLA DE QUÍMICA e ESCOLA 
DE QUÍMICA – NÚCLEO DE BIOCOMBUSTÍVEL.

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 Substituir a portaria nº 7038 de 14 de agosto de 2017, publicada no 
BUFRJ n° 34, de 24 de agosto de 2017.

Art. 5º Estão disponibdos no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes documentos: 
Termo de Referência; Termo de Contrato; Terilizamo Aditivo (quando houver); 
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 9522, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 
15 de junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar o servidor LEANDRO LARA DE CARVALHO, PROFESSOR 
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, matrícula SIAPE nº 1818115, para exercer a função 
de fi scal do contrato nº 74/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa SANIPLAN 
ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, e como substituto eventual 
a servidora, RAFAELA ERASMI DE SOUZA PEREIRA RODRIGUES, 
TÉCNICA EM QUÍMICA, matrícula SIAPE nº 2198760.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados no POLO DE 
MACAÉ e serão responsáveis pela fi scalização 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 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 Substituir a portaria nº 10893 de 16 de dezembro de 2016, publicada 
no BUFRJ n° 02, de 12 de janeiro de 2017.

Art. 5º 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 9556, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019

Instaura processo administrativo para apurar a responsabilidade
 da empresa DELTA X COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO

 E SERVIÇOS LTDA. e dá outras providências

O Diretor Geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/
UFRJ, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais,

Considerando que o HUCFF fi gura como participante no Pregão Eletrônico 
nº 103/2018 do Hospital Universitário Antônio Pedro (UASG 153057) no item 
13 – EQUIPO ESPECIAL – PONTA DE YANKAUER p/ aspiração cirúrgica – c/ 
extensão de 3m – descartável – estéril, marca Walter Sal;

Considerando que o fornecimento de 1.366 (mil trezentas e sessenta e seis) 
unidades do referido item 13 foi compromisso assumido pela empresa DELTA X 
COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 40.223.695/0001–95, conforme consta do processo 23079.062207/2018–05;

Considerando que a referida empresa, mesmo após receber as comunicações 
devidas, deixou de regularizar sua situação perante o SICAF, impedindo a emissão 
de empenho para aquisição do material objeto do referido pregão, causando 
transtornos diversos ao funcionamento do HUCFF;

Considerando que tal prática implica, uma vez constatada, em grave falta 
contratual e administrativa, devendo a Administração, por meio do agente público 
competente, exercer o seu poder–dever de apurar a situação e, sendo o caso, aplicar 
as penalidades administrativas cabíveis à empresa, na forma da Lei nº 10.520/2002;

Considerando o disposto no art. 6º, §1º do Decreto nº 7.892/2013:
“Art. 6º (…)
§1º Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata 
de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.”

Considerando, por fi m, a necessidade de se oportunizar à empresa o exercício 
pleno do seu direito ao contraditório e à ampla defesa sobre os fatos acima relatados,

Resolve:
Art. 1° Determinar a instauração de processo administrativo para apurar 

eventual responsabilidade da empresa DELTA X COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO 

Evandro
Realce


