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como substituto eventual o servidor DANIEL BRAGA MONTEIRO, matrícula 
SIAPE nº 2839219. E designar como fi scais técnicos os servidores CELSO DE 
OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, matrícula SIAPE nº 3081118 e DOUGLAS 
PINTO DE MEDEIROS, matrícula SIAPE nº 1765947.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização será responsável pelo cumprimento na 
unidade PR-7.

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. 67.º: 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.

PORTARIA Nº 2.431, DE 6 DE ABRIL DE 2021

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições 
delegadas pelo Senhor 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 CAROLINA CORDEIRO CECILIANO, 
matrícula SIAPE nº 2076104, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 07/2021, celebrado entre a UFRJ e a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A, 
e como substituto eventual o servidor DANIEL BRAGA MONTEIRO, matrícula 
SIAPE nº 2839219. E designar como fi scais técnicos os servidores CELSO 
DE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, matrícula SIAPE nº 3081118 e 
DOUGLAS PINTO DE MEDEIROS, matrícula SIAPE nº 1765947.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização será responsável pelo cumprimento na 
unidade PR-7.

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. 67.º: 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.

PORTARIA Nº 2.432, DE 6 DE ABRIL DE 2021

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Senhor 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 CAROLINA CORDEIRO CECILIANO, 
matrícula SIAPE nº 2076104, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 
08/2021, celebrado entre a UFRJ e a empresa POSITIVO TECNOLOGIA 
S.A, e como substituto eventual o servidor DANIEL BRAGA MONTEIRO, 
matrícula SIAPE nº 2839219. E designar como fi scais técnicos os servidores 
CELSO DE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, matrícula SIAPE nº 3081118 e 
DOUGLAS PINTO DE MEDEIROS, matrícula SIAPE nº 1765947.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização será responsável pelo cumprimento na 
unidade PR-7.

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. 67.º: 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.

ESCRITÓRIO TÉCNICO 
DA UNIVERSIDADE

PORTARIA Nº 2.391, DE 5 DE ABRIL DE 2021

Averbação de Tempo de Serviço

CERIX SOARES DE AZEVEDO, matrícula SIAPE nº 1765227, cargo Engenheiro/
Área, lotado(a) no Escritório Técnico da Universidade, tem averbado, em seus 
assentamentos funcionais, o tempo de serviço prestado, conforme certidão 
emitida pelo(a) Instituto Nacional de Seguro Social – INSS – em 08/07/2019, o(s) 
período(s) de 15/06/1977 a 19/12/1977, de 17/05/1978 a 31/07/1978, de 16/03/1979 
a 06/06/1979, de 01/05/1983 a 09/09/1987, de 10/09/1987 a 25/08/1995, de 
26/08/1995 a 31/01/1999, de 01/03/1999 a 31/01/2000, de 01/03/2000 a 09/06/2001 
e de 11/06/2001 a 06/02/2007, perfazendo um total de 8972 dias, ou seja, 24 anos, 
7 meses e 2 dias. O referido tempo é computável para fi ns de aposentadoria e 
disponibilidade, de acordo com o art. 103, inciso V, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990. 
Processo nº 23079.209546/2019-34.

PORTARIA Nº 2.537, DE 9 DE ABRIL DE 2021

Averbação de Tempo de Serviço

HARLEY ALVES DA MATA BACELAR, matrícula SIAPE nº 1789669, cargo 
Engenheiro/área, lotado(a) no Escritório Técnico da Universidade, tem averbado, 
em seus assentamentos funcionais, o tempo de serviço prestado, conforme 
certidão emitida pelo(a) Instituto Nacional de Seguro Social – INSS – em 13/03/2018, 
o(s) período(s) de 27/05/1997 a 30/01/1998, de 14/08/2002 a 28/02/2006, de 
08/09/1998 a 01/08/2001, de 03/12/2001 a 31/12/2001, de 02/03/1995 a 18/10/1996, 
de 02/02/1991 a 28/12/1994, de 01/08/2008 a 30/11/2008 e de 01/01/2002 
a 13/08/2002, perfazendo um total de 4699 dias, ou seja, 12 anos, 10 meses 
e 19 dias. O referido tempo é computável para fins de aposentadoria e 
disponibilidade, de acordo com o art. 103, inciso V, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990. 
Processo nº 23079.022347/2018-32.

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

PORTARIA N° 2.636, DE 12 ABRIL DE 2021

O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Professor Edson Farias Mello, no uso de suas atribuições regimentais,

Resolve designar a Produtora Cultural ADRIANA VICENTE DA SILVA 
DE SOUZA (SIAPE 1676778) Diretora Adjunta de Extensão do Instituto de 
Geociências e o Professor GUILHERME HISSA VILLAS BOAS (SIAPE 
3062339), seu Substituto Eventual.

CENTRO DE LETRAS E ARTES

FACULDADE 
DE ARQUITETURA E URBANISMO

EDITAL Nº 192, DE 9 DE ABRIL DE 2021.

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Profª Andrea Queiroz 
da Silva Fonseca Rego, após aprovação pela Congregação da FAU em sessão do 
dia 03/03/2021, 

Evandro
Realce


