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entre a UFRJ e a empresa MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA, tendo como 
presidente desta comissão a servidora RENATA SANTOS PEREIRA MACHADO, 
matrícula SIAPE nº 1578212 e como substituta eventual a servidora SONIA 
MARIA LIVRAMENTO DOS SANTOS BORBA, matrícula SIAPE nº 1764666.

Art. 2º Serão estes, fi scais da unidade INJC e SIA e serão responsáveis pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato nº 12/2019 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 2069, DE 18 DE MARÇO DE 2019

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 EVANDRO COSTA DE SOUZA, 
ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 1958317, 
RICHARD ELOY DE SANT’ANNA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, 
matrícula SIAPE nº 1920015,  DENILSON DE OLIVEIRA LAU, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 2270990 e 
MARCIA BATISTA DE CARVALHO, VIGILANTE, matrícula SIAPE nº 
0366948, para compor a comissão de fi scalização do contrato nº 04/2019, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa FENIXX SEGURANÇA E TRANSPORTE 
DE VALORES LTDA., tendo como presidente desta comissão o servidor 
EDMILSON SCHMITH, VIGILANTE, matrícula SIAPE nº 0365536.

Art. 2º Serão estes os fiscais das Unidades Isoladas do Município de 
DUQUE DE CAXIAS e fi carão responsáveis pela fi scalização da execução do 
objeto do contrato nº 04/2019 nessas unidades.

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.

ATOS DA PRÓ-REITORIA 
DE POLÍTICAS ESTUDANTIS

EDITAL Nº 98, DE 13 DE MARÇO DE 2019

I Semana de Saúde do(a) Estudante: 
Mostra de Práticas de Promoção e Prevenção em Saúde 

O Pró-Reitor de Políticas Estudantis, Luiz Felipe de Oliveira Cavalcanti, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 2611, de 23 de março de 2018, 
resolve tornar público o edital nº 98/2019 para a I Semana de Saúde do Estudante: 
Mostra de Práticas de Promoção e Prevenção em Saúde:

A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PR-7) por meio da sua Divisão 
de Saúde do(a) Estudante, considerando o conceito ampliado de saúde e com 

o objetivo de ampliar o escopo de ações e serviços nessa área, para além da 
assistência e da recuperação, torna público o edital da I Semana de Saúde do(a) 
Estudante: Mostra de Práticas de Promoção e Prevenção em Saúde. O evento visa 
incentivar a discussão a respeito desta temática e divulgar práticas voltadas 
para a prevenção e promoção em saúde existentes na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). A organização fi cará a cargo da PR-7 e as atividades 
acontecerão entre os dias 07 e 09 de maio, no Campus da Ilha do Fundão. 

1. COMISSÃO ORGANIZADORA
1.1. A Comissão Organizadora será composta por servidores das Divisões 
da PR-7 e representação discente. 

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
2.1. Poderão apresentar propostas para a realização atividades/ofi cinas de
prevenção e promoção em saúde discentes de graduação e pós-graduação, com 
matrícula ativa, técnicos-administrativos e docentes da UFRJ. 

2.2. Cada proposta poderá ter até 05 (cinco) coautores(as).

2.3. Cada autor(a) poderá apresentar até duas propostas.

2.4. Todos os(as) autores(as) deverão realizar individualmente o preenchimento 
online do Formulário, através do link: https://formularios.tic.ufrj.br/index.
php/625814?lang=pt-BR

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
3.1. A proposta de projeto da ofi cina a ser submetida neste edital deverá 
seguir o roteiro descrito no Formulário de Inscrição (ANEXO II). A mesma 
deverá ser entregue fi sicamente no Núcleo de Acolhimento da PR-7, localizado 
na Praça da Prefeitura Universitária (container ao lado do SINTUFRJ), com os 
seguintes documentos em anexo: 

a. Formulário de Inscrição (ANEXO II) com todos os itens preenchidos e 
assinado pelos responsáveis pelo desenvolvimento da atividade;

b. Cópia do comprovante de inscrição em disciplinas dos(as) discentes 
responsáveis pelo evento/Documento informando o número do SIAPE e 
Unidade de trabalho dos técnicos-administrativos e/ou docentes (de próprio 
punho ou digitado).

3.2. As propostas deverão ser submetidas exclusivamente de forma presencial 
e entregues impreterivelmente no local e horário divulgados no cronograma, 
item 6 deste edital. 

3.3. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco 
após o prazo fi nal estipulado para o recebimento de propostas estabelecido 
pelo cronograma. 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
4.1. A análise e o julgamento das propostas encaminhadas são de responsabi-
lidade da Comissão de Avaliação, que será composta pela equipe da DISAE. 

4.2. Serão aprovadas até 25 atividades/ofi cinas, que serão divididas em dois
turnos (manhã e tarde) e distribuídas em 03 dias de evento (7 a 9 de maio). 

4.3. O processo de avaliação dos projetos será realizado a partir de análise 
técnica, análise de viabilidade e relevância, sendo classifi cado em ordem 
decrescente pela comissão de avaliação, de acordo com as seguintes etapas: 

• Adequação a regras e objetivos descritos neste edital e em conformidade 
com os eixos descritos no Anexo I (eliminatória);

• Pontuação da relevância e viabilidade do projeto, conforme os itens 
descritos no Anexo II (classifi catória e eliminatória).

4.4. Serão avaliadas apenas as propostas que atenderem aos critérios de 
elegibilidade e forem submetidas com todos os itens descritos no item 3.1. 
O não cumprimento destes requisitos acarretará na imediata desclassifi cação 
da proposta.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
5.1. Todos os materiais de divulgação do evento serão produzidos e disponi-
bilizados pela Comissão de Organização.

5.2. A interposição de recurso para trabalho/ofi cina não aceita deverá ser feita 
de presencialmente no local da inscrição, dentro do calendário disponibilizado.

5.3. Todas as atividades desenvolvidas serão gratuitas.

5.4. Todas as ofi cinas ocorrerão no Campus da Ilha do Fundão (local a confi rmar).

5.5. A Comissão Organizadora avaliará o evento através de pesquisa de opinião 
aplicada durante a realização do mesmo.

5.6. Todos os trabalhos/ofi cinas aprovados e realizados receberão certifi cados.

5.7. O presente edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo 
ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso 
implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. A PR-7 se reserva 
o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas neste edital.

5.8. Para outras dúvidas, escrever para o e-mail: semanadesaude@pr7.ufrj.br

Talita
Realce


