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§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 186, DE 06 DE JANEIRO DE 2017

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 DIONÍSIO HENRIQUE CARVALHO DE SÁ SÓ 
MARTINS, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 1651962, 
para exercer a função de fiscal do contrato nº 72/2016, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa SANIPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, e 
como substituto eventual o servidor DANIEL FRANCO MESQUITA GALLO, 
TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS, matrícula SIAPE nº 1968540.

Art. 2º A fiscal e o seu substituto eventual estão lotados na DIVISÃO GRÀFICA 
e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato nº 74/16.

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 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 191, DE 06 DE JANEIRO DE 2017

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 servidora ROSANE MARA DETOMMAZO MUNIZ, 
ENGENHEIRA QUÌMICA, matrícula SIAPE nº 0361850, para exercer a 
função de fiscal do contrato nº 74/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa  
SANIPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, e como 
substituto eventual o servidor RODOLFO CARNEIRO DE SÁ, ENGENHEIRO 
FLORESTAL, matrícula SIAPE nº 0366371.

Art. 2º A fiscal e o seu substituto eventual estão lotados na COPPE e são 
responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato nº 74/16.

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 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 194, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

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 n° 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar a servidora BIANCA ORTIZ DA SILVA, PROFESSORA  
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, matrícula SIAPE nº 2089287, para exercer 
a função de fiscal do contrato nº 74/2016, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa SANIPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA,  
e como substituto eventual o servidor ANDRÉ LUIS DE ALCÂNTARA 
GUIMARÃES, PROFESSOR DO MAGISTÈRIO SUPERIOR, matrícula  
SIAPE nº 2866515.

Art. 2º A fiscal e o seu substituto eventual estão lotados no CCS e são 
responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato nº 74/16.

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 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 203, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

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 n° 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor ALINE FARIA LIMA, ENGENHEIRO  
QUÍMICO, matrícula SIAPE nº 1968736, para exercer a função de fiscal do  
contrato nº  74/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa SANIPLAN 
ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, e como substituto  
eventual o servidor SANDRA REGINA ALBINANTE, TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO, matrícula SIAPE nº. 1658461.

Art. 2º A fiscal e o seu substituto eventual estão lotados no INSTITUTO DE 
MACROMOLÉCULAS - IMA e são responsáveis pela fiscalização da execução 
do objeto do contrato nº 74/16.

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 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.

ATOS DA SupERINTENDÊNCIA  
DE GESTÃO E CONTROLE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 27/2016.  
Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais para Microfilmagem 
solicitados pela Divisão de Arquivos/PR-6, conforme condições, quantidades  
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Data da Assinatura: 30/12/2016. 
Validade da Ata: 12 meses, compreendendo o seguinte período: 30/12/2016 
a 29/12/2017. Ata nº 48/2016: Fornecedor: NAVISYSTEM IMPORTACAO  
LTDA – EPP, CNPJ: 08.395.059/0001-38, Valor Global: R$ 57.712,00. A Ata de 
Registro de Preços poderá ser consultada em sua íntegra no sítio www.pr6.ufrj.br.
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