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Interveniente: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E 

ESTUDOS TECNOLÓGICOS (COPPETEC), CNPJ: 72.060.999/0001-75. 

Objeto: Transferência de recursos fi nanceiros para a execução do projeto intitulado 
“Estudo Clínico para avaliação de Segurança e Efi cácia do Uso de Globulina 
Hiperimune Equina Anti-SARS-CoV-2 em Pacientes com COVID-19”, 

Fundamento Legal: Lei 10.973/2004, Art. 9º. 

Data de Assinatura: 16/12/2020. 

Substituto Eventual da Diretora de Contratos Fundacionais: Luã Braga de Oliveira

PORTARIA Nº 227, DE 8 DE JANEIRO DE 2021

Designa servidores para fi scalização de contrato.

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 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 

de 15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor ODENEL VASCONCELOS DA SILVA, 

matrícula SIAPE nº 0359504, para exercer a função de Fiscal do Contrato 

nº 61/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa ADMINISTRADORA IPIRANGA 

EIRELI, e como substituto eventual o servidor VALDEIR ALVES NOGUEIRA, 

matrícula SIAPE nº 0362866.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada no CAMPUS 

CIDADE UNIVERSITÁRIA.

Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 

da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 

especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67º: 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 https://gestao.ufrj.br, os seguintes 

documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 

Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

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

a Portaria nº 8624, de 21 de agosto de 2019, publicada no BUFRJ nº 35, 

de 29 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 228, DE 8 DE JANEIRO DE 2021

Designa servidores para fi scalização de contrato.

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 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 

de 15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor GEREMIAS JANUARIO DOS REIS, matrícula 

SIAPE nº 0375097, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 04/2018, 

celebrado entre a UFRJ e a empresa LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA 

LTDA., e como substituto eventual o servidor CELSO CARNEIRO DO 

NASCIMENTO, matrícula SIAPE nº 0374605.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no CAMPUS CIDADE 
UNIVERSITÁRIA.

Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 

da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 

especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67º: 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 https://gestao.ufrj.br, os seguintes 

documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 

Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

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

a Portaria nº 8622, de 21 de agosto de 2019, publicada no BUFRJ nº 35, 

de 29 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 271, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares 

e Gerenciamento de Riscos para contratação de serviços continuados de 

transporte de passageiros, mediante fornecimento de veículos tipo ônibus, com 

condutores devidamente habilitados e combustível, 

para os Campi da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 21, Inciso I, Letra “d”, combinado 

ao Artigo 22 da Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, resolve:

Art. 1º Designar os servidores MARCO ANTONIO ALMEIDA PAIVA, 

SIAPE nº 0362386, EDUARDO CEZAR COELHO, SIAPE nº 1767877 e 

MARCELO DA SILVA GONÇALVES, SIAPE nº 0366158 para, sob a presidência 

do primeiro, comporem a Comissão de Elaboração de Estudos Técnicos 

Preliminares e Gerenciamento de Riscos para contratação de serviços continuados de 

transporte de passageiros para os Campi da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 

pelo membro EDUARDO CEZAR COELHO.

Art. 3º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 

publicação desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 282, DE 12 DE JANEIRO DE 2021

Cria a Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP).

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 

pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

através da Portaria nº 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no DOU nº 112, 

seção 2, fl . 31, em 13 de junho de 2017, e com o objetivo de aprimorar as atividades 
relacionadas à administração patrimonial, em apoio institucional às diversas 

unidades administrativas da UFRJ, resolve:

Art. 1º Fica criada, no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão e Governança 

(PR6), a Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) com as 

seguintes atribuições:

I. propor diretrizes e orientações para nortear a gestão e o cadastro dos bens 

móveis e imóveis utilizados pelos diversos órgãos da UFRJ, e elaborar 

normas e procedimentos, buscando, sempre que possível, a padronização 

da gestão do acervo patrimonial;

II. mapear e descrever os processos relativos à área de gestão patrimonial de 

bens móveis e imóveis, incluindo a gestão de outorgas de uso de imóveis e 

a utilização de imóveis de terceiros;

III. acompanhar o processo de planejamento quando este envolver atividades 

que se relacionam ao patrimônio móvel e imóvel da UFRJ;

IV. estabelecer políticas de gestão relativas ao cadastro e ao tombamento de 

bens móveis, controle, movimentação e desfazimento, em apoio às unidades 

da UFRJ;

V. propor modelos de avaliação para o desempenho da área de patrimônio, 

aplicá-los e apresentá-los aos órgãos superiores;

VI. propor modelos de relatórios de gestão e formas de coleta dos dados 

gerenciais; e VII. propor temas para capacitação da área.

Art. 2º A Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) contará 

com a participação de:

I. Superintendente-Geral de Patrimônio e seus Substituto-Eventual e Assessor; 

II. Diretor(a) da Divisão de Gestão Patrimonial e/ou seu Substituto-Eventual;

III. Diretor(a) da Divisão de Gestão de Cessão de Uso e/ou seu Substituto-

Eventual; e

IV. Demais convidados, representando a Administração Central e unidades 

administrativas da UFRJ (agentes/representantes de setores de patrimônio, 

diretores/gerentes administrativos, diretores de unidades e outros).

Art. 3º A Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) está 

tecnicamente vinculada à Superintendência-Geral de Patrimônio da PR6, que 

passa a ter a atribuição de comandar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos 

no âmbito deste grupo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 297, DE 12 DE JANEIRO DE 2021

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares para Contratação 

de Pessoalpara o Complexo Hospitalar, para suprir necessidade de mão de 

obra na área de saúde, decorrente do estado de emergência de saúde pública de 

importância nacional, provocada pela pandemia da COVID-19.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, delegadas 

pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio da Portaria nº 4925 

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