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SERVIDOR: CLAUDIO MAURICIO GALLO
CARGO: MEDICO-AREA
LOTAÇÃO: 928 - Serv Administracao de Pessoal DRH HU
ADICIONAL: INSALUBRIDADE GRAU: MEDIO
INÍCIO CONCESSÃO: 14/01/2020

PORTARIA Nº 1213, de 14 de fevereiro de 2020

A Pró-Reitora de Pessoal, no uso da competência delegada pela Reitora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 6909 de 08 de julho 
de 2019, publicada no Diário Ofi cial da União de 09 de julho de 2019, amparada 
pelo§ 4º do art. 13 da Lei nº 8.112/90 

Resolve tornar sem efeito a prorrogação do contrato do Professor Substituto 
DANIEL LOPES DE CASTRO, do Colégio de Aplicação, incluído(a) na portaria 
nº 14099, de 18 de dezembro 2019, publicada no DOU nº 245, de 19 de dezembro 
2019, conforme consta no processo 23079. 205677/19-42.

PORTARIA Nº 1219, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

A Pró-Reitora de Pessoal, no uso da competência delegada pela Reitora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 6909 de 08 de julho 
de 2019, publicada no Diário Ofi cial da União de 09 de julho de 2019, 

Resolve rescindir o contrato de HOSANA SHEILA DA SILVA ROSA XAVIER 
como Professor Substituto do(a) Faculdade de Letras a partir de 10-fevereiro-2020, 
conforme processo nº. 23079. 033828/18-73.

ATOS DA SUPERINTENDÊNCIA 
GERAL DE PESSOAL

PORTARIA Nº 899, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020

A Superintendente Geral de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições, resolve conceder alteração de carga horária semanal 
ao (à) servidor(a):

MARIO PICCAGLIA NETO, Matrícula SIAPE nº 1443884, ocupante do cargo 
de Farmacêutico, lotado(a) no(a) Instituto de Neurologia Deolindo Couto, de 40 
horas para 20 horas, a partir do dia 01/03/2020. (Processo 23079.215765/2019-52)

PORTARIA Nº 1093, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

A Superintendente Geral de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e de acordo com o que consta no 
processo nº 23079.2020474/2020-38, 

Resolve conceder Progressão por Mérito Profi ssional, de acordo com o 
Parágrafo Único do Artigo 10 da Lei n.º 11.091 de 12 de Janeiro de 2005, ao 
servidor GABRIEL MOREIRA TAVARES, SIAPE: 1495887, Cargo: Técnico em 
Assuntos Educacionais:

Progressão por Mérito - Classifi cação E, Padrão 09, a partir de 09/11/2017.

PORTARIA Nº 1177, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

A Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Promoção de acordo com o artigo 12 da Lei nº 12.772 de 
28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• ANTONIO ROBERTO RAMOS NOGUEIRA Matrícula nº 0361600 
na Classe de Professor Associado do nível 4 para a classe de Professor 
Titular do nível Único. Processo nº 23079.042141/2019-18 com efeitos 
fi nanceiros a partir de 25/05/2019 e com efeitos acadêmicos a partir de 
25/05/2019.

• ANDREA DAMAS TEDESCO Matrícula nº 1735496 na Classe de 
Professor Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do 
nível 1 . Processo nº 23079.000463/2020-15 com efeitos fi nanceiros a 
partir de 06/10/2018 e com efeitos acadêmicos a partir de 06/10/2018.

• PAULA CASTRO PIRES DE SOUZA CHIMENTI Matrícula nº 
1898321 na Classe de Professor Adjunto do nível 4 para a classe de 
Professor Associado do nível 1 . Processo nº 23079.043461/2019-87 
com efeitos fi nanceiros a partir de 08/11/2019 e com efeitos acadêmicos 
a partir de 08/11/2019.

• BEATRIZ SANCOVSCHI Matrícula nº 2581937 na Classe de Professor 
Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do nível 1 . 
Processo nº 23079.041169/2019-20 com efeitos fi nanceiros a partir de 
14/12/2019 e com efeitos acadêmicos a partir de 14/12/2019.

• ELAINE MARIA TAVARES RODRIGUES Matrícula nº 2904551 

na Classe de Professor Adjunto do nível 4 para a classe de Professor 
Associado do nível 1 . Processo nº 23079.043314/2019-15 com efeitos 
fi nanceiros a partir de 09/12/2019 e com efeitos acadêmicos a partir 
de 09/12/2019.

PORTARIA Nº 1186, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

A Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da Lei 
nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

Na classe de Professor Adjunto
• LEONARDO ROCCHETTO COELHO Matrícula nº 2707813 do 

nível 3 para o nível 4 . Processo nº 23079.043057/2019-11 com efeitos 
fi nanceiros a partir de 06/12/2019 e com efeitos acadêmicos a partir 
de 06/12/2019.

Na classe de Professor Adjunto
• MICHELLE GONCALVES MOTHE Matrícula nº 2890543 do nível 

1 para o nível 2 . Processo nº 23079.038088/2019-42 com efeitos 
fi nanceiros a partir de 23/10/2019 e com efeitos acadêmicos a partir 
de 23/10/2019.

Na classe de Professor Associado
• REGINA MARIA CAVALCANTI PILOTTO DOMINGUES Matrícula 

nº 6363066 do nível 3 para o nível 4 . Processo nº 23079.042068/2019-76 
com efeitos fi nanceiros a partir de 17/11/2019 e com efeitos acadêmicos 
a partir de 17/11/2019.

PORTARIA Nº 1199, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

A Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Aceleração de Promoção de acordo com o artigo 13 da Lei 
nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

JOAO MIGUEL BELLARD FREIRE Matrícula nº 3448900 na Classe de 
Professor Adjunto A do nível 1 para a classe de Professor Adjunto do nível 1 . 
Processo nº 23079.212708/2019-11 com efeitos fi nanceiros a partir de 15/06/2019 
e com efeitos acadêmicos a partir de 15/06/2019.

PORTARIA Nº 1229, de 17 de fevereiro de 2020
A Pró-Reitora de Pessoal, no uso da competência delegada pela Reitora da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 6909 de 08 de julho 
de 2019, publicada no Diário Ofi cial da União de 09 de julho de 2019, 

Resolve prorrogar até 17-fevereiro-2021 o contrato de CARLOS JORGE 
LOGULLO DE OLIVEIRA como Professor Visitante do Instituto de Bioquímica 
Médica com salário correspondente a classe de Professor Titular, conforme processo 
nº. 23079. 043937/18-07

PORTARIA Nº 1230, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

A Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da Lei 
nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

Na classe de Professor Adjunto
ANA ALICE AMARAL IBIAPINA PARENTE Matrícula nº 2224349 do nível 

2 para o nível 3 . Processo nº 23079.043056/2019-69 com efeitos fi nanceiros a partir 
de 01/08/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 11/09/2012.

ATOS DA PRÓ-REITORIA 
DE GESTÃO & GOVERNANÇA 

PORTARIA Nº 1048, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor FERNANDO SALLES VIEIRA, matrícula SIAPE 
n.º 1881977, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 03/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e como 
substituto eventual o servidor, LUIZ CLAUDIO SANTOS VIEIRA, matrícula 
SIAPE n.º 2135875.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na MATERNIDADE ESCOLA e será responsável 
pela fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Talita
Realce
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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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1049, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor VALTERNEI LIMA DE ALMEIDA, 
ADMINISTRADOR, matrícula SIAPE n.º 0374170, para exercer a função de 
fi scal do contrato nº.: 03/19, celebrado entre a UFRJ e a empresa ANGEL´S 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e como substituto eventual o servidor, 
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, ADMINISTRADOR, matrícula 
SIAPE n.º 2133956.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na CBAE e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1050, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, matrícula SIAPE 
n.º 1497060, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 03/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e 
como substituto eventual o servidor, EDMILSON PEREIRA, matrícula SIAPE 
n.º 0359911.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na CAP e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1051, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo 
Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria 
nº. 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº. 112, Seção 2, fl . 31, de 
13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores JEFISON RIBEIRO SIMPLICIO, AGENTE DE 
VIGILÂNCIA FEDERAL, matrícula SIAPE n.º 0377085, JULIANA SALES DA 
COSTA, ADMINISTRADORA DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE n.º 1958821, 
PAULO CESAR NEVES RAVIZZINI, matrícula SIAPE n.º 360534 E EDUARDO 
MARTINS DE BARROS, AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE 
n.º 1124789, para compor a comissão de fi scalização do contrato nº. 03/2019, 
celebrado entre a UFRJ e a ANGEL´S SERVIÇO DE SEGURANÇA LTDA.

Art. 2º Serão estes os fi scais do LOTE 2 e fi carão responsáveis pela fi scalização 
da execução do objeto do contrato nº 03/2019 nas unidades: MUSEU NACIONAL 
E HORTO BOTÂNICO

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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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, em substituição à portaria de nº2213, na 
data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1052, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor LEILA MÁRCIA PINTO COELHO, matrícula 
SIAPE n.º 0362810, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 03/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e 
como substituto eventual o servidor, MARISA MARUM PINTO MOREIRA, 
matrícula SIAPE nº 1124935.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na HESFA e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1053, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo 
Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº.: 4897 
de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de junho de 2017 resolve:

Talita
Realce

Talita
Realce
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Art. 1º Designar a servidor MARCOS TENÓRIO GUIMARÃES, matrícula 
SIAPE n.º 0363938, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 03/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e 
como substituto eventual o servidor, CARLOS ALBERTO DA SILVA VIEIRA, 
matrícula SIAPE n.º 0366862.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na ESCOLA DE MUSICA e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1056, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor SAMUEL MELO MASCARENHAS, matrícula 
SIAPE n.º 0053973, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 03/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e 
como substituto eventual o servidor, GENILSON NAVEGA QUEIROZ, matrícula 
SIAPE n.º 0362545.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na IFCS e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1057, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor SEBASTIÃO PEDRO DOS SANTOS, matrícula 
SIAPE n.º 0361865, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 03/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e como 
substituto eventual o servidor, FERNANDA CAROLINE DA SILVA, matrícula 
SIAPE n.º 2422811.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na IG e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1058, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor ELIAS DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE n.º 
0359503, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 03/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e como 
substituto eventual o servidor, JORGE LUÍS DOS SANTOS, matrícula SIAPE 
n.º 2118437.

Art. 2º O fiscal ficará lotado na OBSERVATÓRIO VALONGO e será 
responsável pela fi scalização da execução do objeto do contrato 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1054, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 O Pró-Reitor de 

Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo Magnífi co Reitor 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº.: 4897 de 09 
de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor BRUNO HAYROLDES DE ALBUQUERQUE, 
matrícula SIAPE n.º 1651250, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 03/19, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
LTDA 

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na FND e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1055, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo 
Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº.: 4897 
de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor CARLOS ALBERTO REI SOARES, matrícula 
SIAPE nº 1766146, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 03/19, celebrado 

Talita
Realce

Talita
Realce



BOLETIM Nº 8  - 20 DE FEVEREIRO DE 2020 / 41

entre a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e 
como substituto eventual o servidor, CARLOS MAURY DA SILVA CANTALICE 
matrícula SIAPE nº 0375584.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na HESFA e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 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 1109, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação de Bens 
de Tecnologia da Informação para digitalização 

de acervo acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação - PR1.

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 Designar os servidores JOSÉ LUIZ DA SILVA, SIAPE 0360844, 
ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA, SIAPE 0364786 e MARCELO 
DA SILVA GONÇALVES, SIAPE 0366158, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a Comissão de Planejamento da Contratação de Bens de Tecnologia da 
Informação para digitalização de acervo acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação 
- PR1.

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1110, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação de Bens de Tecnologia da 
Informação para o Escritório Técnico da Universidade - ETU.

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 Designar os servidores FÁBIO BRUNO DE OLIVEIRA, SIAPE 
2365107, CASSIO FERRARI SOARES, SIAPE 1888835 e MARCELO DA SILVA 
GONÇALVES, SIAPE 0366158, para, sob a presidência do primeiro, comporem a 
Comissão de Planejamento da Contratação de Bens de Tecnologia da Informação 
para o Escritório Técnico da Universidade - ETU.

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1122, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidora ALMAISA MONTEIRO SOUZA, SECRETÁRIA 
EXECUTIVO, matrícula SIAPE nº 0367286, para exercer a função de fi scal do 
contrato nº.: 15/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA SERVIÇOS 
GERAIS LTDA, e como substituto eventual o servidor, WILSON DA SILVA 
NARCISO, CONTRA-MESTRE / OFÍCIO, matrícula SIAPE nº 0363982.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados na COPPEAD e serão 
responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do contrato nº 15/16 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 Substituir a portaria nº.: 66 de 08 de janeiro de 2019, publicada no 
BUFRJ nº 03, de 17 de janeiro de 2019.

Art. 5º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Acordo de Níveis de Serviço; Instruções para Localização da Portaria 
no BUFRJ.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1163, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e Gerenciamento de 
Riscos para Contratação de Prestação de Serviços de Empresa de Medição 

quantitativa de riscos físicos e químicos para CPST/PR4.

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 Designar os servidores ALEXANDRE PEÇANHA DA SILVA, SIAPE 
3064929, NATÁLIA ORNELLAS LOBO RODRIGUES, SIAPE 2198510, 
NATÂNY MARTGRAF FERNANDES, SIAPE: 2200415 e RAQUEL MARIA 
GALDINO DE SOUZA, SIAPE 1497483, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e Gerenciamento 
de Riscos para Contratação de Prestação de Serviços de Empresa de Medição 
quantitativa de riscos físicos e químicos para CPST/PR4.

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1169, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar o servidor LUIS CLAUDIO NEGREIROS PONTES, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0364184, para exercer 
a função de fi scal do contrato nº.: 66/17, celebrado entre a UFRJ e a empresa LINCE 
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, e como substituto eventual o servidor, 
JORGE LUIZ FERNANDES BARBOSA, matrícula SIAPE nº 0362807.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados na FACULDADE 
DE LETRAS e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 66/17 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 Substituir a portaria nº.: 1359 de 19 de fevereiro de 2019, publicada no 
BUFRJ nº 09, de 28 de fevereiro de 2019.

Art. 5º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Acordo de Níveis de Serviço; Instruções para Localização da Portaria 
no BUFRJ.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1247, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
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