
18 / BOLETIM Nº 9 -  1º DE MARÇO DE 2018

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e substitui a 
Portaria nº 8655/2017, de 27 de setembro de 2017, publicada no BUFRJ nª 40, de 
05 de outubro de 2017.

PORTARIA Nº 1284, DE 21 DE FEVEREIRO 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 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores: REGINA HELENA DANTAS CARDOSO, 
Bibliotecária, matrícula SIAPE nº 1632550 e JAIRO DE MELO AMARO,  
Auxiliar em administração em biblioteca, matrícula SIAPE nº 1904363 para  
compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 65/2017, celebrado entre a 
UFRJ e a empresa Livraria ÊXITO. 

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotado na Central de Memória 
Acadêmica e será 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, 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 1310, DE 22 DE FEVEREIRO 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 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora VERA LUCIA TELES JERONIMO SANTOS, 
CHEFE DO TRANSPORTE, matrícula SIAPE nº 0364157 para exercer a função 
de fiscal do contrato n° 83/17, celebrado entre a UFRJ e a empresa LINCE - 
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., e como substituta eventual a servidora 
REGINA TIRRE CARNEVALE MERCADANTE, CHEFE DA DIVISÃO DA 
HOTELARIA HOSPITALAR, matrícula SIAPE nº 0361742.

Art. 2º A fiscal e a sua substituta eventual ficarão lotadas no INSTITUTO  
DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA - IPPMG e 
serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato nº 83/17 
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), 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 1312, DE 22 DE FEVEREIRO 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 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora FABIANA PATRICIA GONZAGA  
MARQUES, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, matrícula SIAPE nº 2079290 
para exercer a função de fiscal do contrato n° 82/17, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa LIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA., e como substituto eventual o servidor 
MURILLO ANTUNES JUNIOR, CONTADOR, matrícula SIAPE nº 2494754.

Art. 2º A fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados no INSTITUTO  
DE GINECOLOGIA - IG e serão responsáveis pela fiscalização da execução do 
objeto do contrato nº 82/17 nesta unidade.

Art. 3º A 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 1314, DE 22 DE FEVEREIRO 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 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora ALINE DA COSTA LAMENÇA, ADMINIS-
TRADORA DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 1969448 para exercer a 
função de fiscal do contrato n° 48/15, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
ARAÚNA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, e como substituto 
eventual o servidor MURILO FERREIRA QUINTÃO, ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 2110433.

Art. 2º A fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados na CASA DA 
CIÊNCIA - CC e serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato nº 48/15 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 e substitui a 
Portaria nº 2393 de 31 de março de 2017, publicada no BUFRJ nº 14, de 06 de 
abril de 2017.

PORTARIA Nº 1338, DE 22 DE FEVEREIRO 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 e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora DEBORA MARIA BARBOSA RANGEL  
DOS PASSOS, ENFERMEIRA, matrícula SIAPE nº 1291914 para exercer 
a função de fiscal do contrato n° 83/17, celebrado entre a UFRJ e a empresa  
LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., e como substituta eventual a 
servidora ANA LUCIA HELM LIBERTO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
matrícula SIAPE nº 0375553.

Art. 2º A fiscal e a sua substituta eventual ficarão lotadas na MATERNI- 
DADE ESCOLA - ME e serão responsáveis pela fiscalização da execução  
do objeto do contrato nº 83/17 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:
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