
  UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROVIMENTO Nº 001/2009

Altera  a  redação  do  art.  9º,  do  art.11  e 
revoga o art. 13 do Provimento nº 001/2001.

O CONSELHO DE CURADORES, no uso de suas atribuições previstas no parágrafo 4º do 
artigo  20,  do Estatuto  na Universidade  do Estado do Rio de Janeiro,  aprovado pelo  Decreto 
nº 6.465, de 29 de dezembro de 1982,

Considerando a necessidade de dinamizar os procedimentos destinados à utilização dos 
bens imóveis  próprios  da UERJ,  bem como aqueles  que  integram as  heranças jacentes  sob 
administração da UERJ para fins de locação e outros;

Considerando  que  as  diversas  formas  de  ocupação  dos  imóveis  devem  atender  as 
legislações específicas, em especial à Lei nº 8.666/93; à Lei nº 8.245/91 e à Lei Complementar 
nº 8/77; de acordo com a situação específica de cada imóvel;

Considerando que a Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 8/77 
não vedam a participação nos processos licitatórios de quem atender às exigências legais;

Aprovou e eu promulgo o seguinte Provimento:

Art. 1º - O art. 9º do Provimento nº 001/2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º - É vedada a participação no certame licitatório de cidadão que possua qualquer 
tipo de restrição junto aos órgãos cadastrais financeiros competentes.

Parágrafo  único  –  A vedação  a  que  este  artigo  se  refere  é  extensiva  aos  servidores 
efetivos  do  quadro  de  pessoal  da  UERJ;  aos  ocupantes  de  cargo  em comissão  do  mesmo 
quadro; aos seus cônjuges, companheiros e familiares até o segundo grau (parentes e afins)".

Art. 2º - O art. 11 do Provimento nº 001/2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11 – As licitações serão sempre realizadas de acordo com o que dispõe a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 2003, suas respectivas alterações e demais legislações aplicáveis à 
matéria".

Art. 3º - Revoga o art. 13 do Provimento nº 001/2001 e, consequentemente; renumera os 
demais artigos do citado provimento.

Art.  4º  -  Este provimento entra em vigor  na data de sua publicação,  revogando-se as 
demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2009.

RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO
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