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BASTOS BRAGA, SIAPE 1769228, Administrador, para, sob a coordenação do 
primeiro, constituírem o Grupo de Trabalho.

Art. 3º O prazo de duração desta Comissão será de 60 (sessenta) dias a partir 
da publicação desta Portaria.

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

PORTARIA Nº 5581, DE 12 DE AGOSTO DE 2020

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 DECIO GOMES DA SILVA, matrícula SIAPE 
nº 1124422, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 33/2018, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa GUARD ANGEL VIGILÂNCIA EIRELI, e como 
substituto eventual o servidor LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, matrícula 
SIAPE nº 0366838.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na PRAIA VERMELHA - IPUB.
Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 

67 da Lei nº8.666/93, 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 2874, de 17 de abril de 2020, publicada no BUFRJ nº 17, de 23 de 
abril de 2020.

PORTARIA Nº 5582, DE 12 DE AGOSTO DE 2020

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 a servidora DAIANA FERNANDES DE FARIA, matrícula 
SIAPE nº 2288574, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 48/2015, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA., e como substituto eventual o servidor LEONARDO VASCONCELLOS 
BRAGANÇA E OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº1497210.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO - FE.

Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 
67 da Lei nº8.666/93, 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 805, de 4 de fevereiro de 2019, publicada no BUFRJ nº 7, de 
14 de fevereiro de 2019.

PORTARIA Nº 5281, DE 13 DE AGOSTO DE 2020. 

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: 

Art. 1º Criar Grupo de Trabalho com objetivo de normatizar a execução do 
serviço de transporte terrestre de servidores e colaboradores a trabalho da UFRJ 
através do TáxiGov, bem como a indicação das primeiras unidades que deverão 
utilizar o serviço.

Art. 2º Designar os servidores EDUARDO CEZAR COELHO, SIAPE 
1767877, Engenheiro, ODENEL VASCONCELLOS DA SILVA, SIAPE 
0359504, Técnico de Tecnologia da Informação, HEZÓZEMO MOREIRA 
CANDIDO, SIAPE 1932514, Técnico em Contabilidade e MARCELO BASTOS 
BRAGA, SIAPE 1769228, Administrador, para, sob a coordenação do primeiro, 
constituírem o Grupo de Trabalho.

Art. 3º O prazo de duração desta Comissão será de 60 (sessenta) dias a partir 
da publicação desta Portaria.

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

PORTARIA Nº 5593, DE 13 DE AGOSTO DE 2020

Designa servidores para fi scalização
 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 nº4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 
de 15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o(a) servidor(a) SAMUEL MELO MASCARENHAS, 
matrícula SIAPE nº 0053973, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 
03/2019, celebrado entre a UFRJ e a empresa ANGEL’S SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) LEONARDO 
MARINHO PEREIRA PANZA, matrícula SIAPE nº1651148.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) IFCS.
Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 

67 da Lei nº8.666/93, 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 h ttps://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.

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

PORTARIA Nº 5620, DE 14/08/2020

Tempo de Serviço UFRJ

DEMARCOS JOSE DA SILVA, SIAPE nº 0366416, SERVENTE DE OBRAS, 
lotado e em exercício nesta Prefeitura Universitária. Autorizada averbação de tempo 
de serviço prestado à UFRJ, no período de 01/04/89 A 19/03/90, perfazendo um 
total de 351 (trezentos e cinquenta e um) dias, de acordo com o Art. 100 da Lei 
8.112/90. Processo nº 23079.212488/2020-60

PORTARIA Nº 5621, DE 14/08/2020

Tempo de Serviço INSS

DEMARCOS JOSE DA SILVA, SIAPE 0366416, SERVENTE DE OBRAS, lotado 
na PREFEITURA UNIVERSITÁRIA, averbado em seus assentamentos, o tempo 
de contribuição conforme Certidão expedida em 11/04/2020 pelo INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL: PAUL NATHAN ARTES GRAFICAS 
LTDA, de 13/09/79 a 21/01/80, ou seja, 04 meses e 09 dias; RIBEIRO DE ABREU 
COMERCIO E INDUSTRIA S A, de 08/03/82 a 16/03/82, ou seja, 09 dias; 
EXAPLAS RESINTA PRODUTOS PLASTICOS LTDA, de 24/05/82 a 28/07/82, 
ou seja, 02 meses e 05 dias; COTASA COMERCIO E INDUSTRIA DE TUBOS 
E ACO SOC ANONIMA, de 20/09/82 a 31/10/82, ou seja, 01 mês e 11 dias; STE 
SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S A, de 26/04/83 a 02/03/84, ou 
seja, 10 meses e 07 dias; ALDEBARAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
de 01/11/84 a 31/12/84, ou seja, 02 meses; STE SERVICOS TECNICOS DE 
ENGENHARIA S A, de 08/07/85 a 31/12/85, ou seja, 05 meses e 23 dias; LANGER 
MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, de 06/02/86 a 08/05/86, ou seja, 
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