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uma vez que a execução dos serviços de instalação e manutenção em  
refrigeração não pode sofrer solução de continuidade;

RESOLVE: 
Art. 1º Fica permitido o USO ONEROSO e PRECÁRIO pela empresa 

LEONARDO DAVID DA SILVA PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.835.044/0001-46, devidamente representada por seu sócio gerente, senhor 
Leonardo David da Silva Pereira, portador da cédula de identidade RG de  
nº 28.032.264-5 e inscrito no CPF sob o nº 145.543.327-64, doravante  
denominada PERMISSIONÁRIA do espaço físico de 14,40 m² localizado no bloco 
E do Centro de Tecnologia - CT, no Campus da UFRJ na Cidade Universitária.

Art. 2º Pelo uso do espaço físico, a PERMISSIONÁRIA pagará mensal- 
mente à UFRJ, até o décimo dia do mês subsequente, a quantia de R$ 385,52 
(trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), por meio de Guia 
de Recolhimento da União – GRU.

§ 1º O valor de que trata o caput foi fixado a partir de valores pagos atualmente 
pelo permissionário ou por outros estabelecimentos que exploram atividades 
similares no mesmo local, ENQUANTO A UFRJ PROVIDENCIA A AVALIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA, por profissional habilitado, tomando-se por base o tamanho da 
área, o objeto explorado e os valores de mercado, processo este em andamento.

§ 2º O valor de que trata o caput poderá ser corrigido, alterado ou revisado a 
qualquer momento, a fim de adequá-lo às novas bases de mercado.

Art. 3º Além do pagamento pelo uso do espaço, a PERMISSIONÁRIA também 
pagará, a título de ressarcimento, o valor de R$ 51,82 (cinquenta e um reais e 
oitenta e dois centavos) correspondente ao uso de energia, calculado a partir de 
levantamento de carga elaborado por esta universidade e a taxa de 10% sobre o valor 
constante no Art. 2º referente ao gasto de água e custeio das despesas incorridas 
para conservação e manutenção do Campus da Cidade Universitária.

Parágrafo único. O valor de que trata o caput será recolhido por meio de GRU 
e poderá ser corrigido, alterado ou revisado a qualquer momento.

Art. 4º O funcionamento da PERMISSIONÁRIA fica condicionado à 
existência das autorizações e licenças pertinentes, a serem providenciadas junto 
aos órgãos competentes, conforme a sua atividade econômica.

Art. 5º A permissão de uso veiculada nessa Portaria é a título precário, podendo, 
assim, ser revogada a qualquer momento, inclusive antes de concluído o processo 
licitatório para a outorga da cessão de uso do referido espaço físico.

Art. 6º A inadimplência da PERMISSIONÁRIA quanto aos pagamentos e 
obrigações referidos nos artigos 2º. 3º e 4º autoriza a UFRJ a revogar a permissão 
e iniciar imediatamente o procedimento de reintegração de posse.

Art. 7º Revogada a permissão na forma dos artigos 5º e 6º, a PERMISSIONÁRIA 
devolverá o espaço físico nas mesmas condições em que o recebeu, sob pena de 
perdas e danos.

Art. 8º Fica determinado na PR6 a adoção do regime de prioridade ao trâmite 
do processo licitatório para a cessão de uso de bem público para a exploração 
econômica de que trata esta Portaria.

Art. 9º A PERMISSIONÁRIA será notificada formalmente a respeito da 
presente Portaria.

Art. 10. A edição desta Portaria não implica em perdão ou quitação de  
quaisquer dívidas e/ou obrigações que a PERMISSIONÁRIA eventualmente  
tenha com a UFRJ.

Art. 11. A DIVISÃO DE GESTÃO DE CESSÃO DE USO da UFRJ deverá 
fiscalizar o correto cumprimento da presente Portaria.

Art. 12. Depois de publicada, na forma de lei, a presente Portaria será 
autuada com número único de protocolo próprio, a fim de que a sua execução seja 
devidamente acompanhada.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 12059, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Designa a Comissão de Fiscalização do Contrato de Concessão de Uso 
 nº 01/2018.

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 D. O. U. nº 112, Seção 2, fls. 31, 
de 13 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores ANDRÉ LUIS CARVALHO FERRAZ, matrícula 
SIAPE nº 2011164, ELIANE GOMES PEREIRA, SIAPE nº 0362126, HUASCAR 
DA COSTA FILHO, SIAPE nº 0366430, GABRIEL BASTOS DE OLIVEIRA 
LIMA, SIAPE nº 3041008, ROBSON CORREA CHAVES, SIAPE nº 3015981 
e LARA DE ARAÚJO E SILVA, SIAPE nº 3071524, para, sob a presidência do 
primeiro, compor a Comissão de Fiscalização do Contrato de Concessão de Uso 
nº 01/2018 celebrado entre a UFRJ e a empresa VIAMIL EIRELI ME.

Art. 2º O Presidente da Comissão de Fiscalização, em seus impedimentos, será 
substituído pelo membro ELIANE GOMES PEREIRA.

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, a qual prevê que a execuçao de contrato deverá ser acompanhada 
e fiscalizada por representantes da Administração especialmente designados:

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 à 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 Os servidores, ora designados, se responsabilizarão pelo acompanhamento 
e a fiscalização da execução contratual, devendo informar a Administração sobre 
eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados 
pela contratada, propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para  
regularização das faltas e defeitos observados, conforme o disposto na Instrução 
Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG, de 30 de abril de 2008 e pela Instrução 
Normativa nº 05/2017 – SLTI/MPOG, de 26 de maio de 2017, no que couber.

Art. 5º Estão disponibilizados no sítio https://gestao.ufrj.br/os documentos 
referentes ao presente Contrato, tais como Termo de Referência e Termo de Contrato.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
até o vencimento do contrato.

PORTARIA Nº 12.333, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar o servidor CELSO DE CARVALHO GODOI, ASSISTENTE 
DE ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 1871458, para exercer a função 
de fiscal do contrato nº 18/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa SOLUÇÕES 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, e como substituto eventual o servidor, 
EVANDRO COSTA DE SOUZA, ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS, matrícula 
SIAPE nº 1958319.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados na CAMPUS DE 
CAXIAS e serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato 
nº 18/16 no POLO DE XERÉM.

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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 2869 de 17 de abril de 2017, publicada no BUFRJ 
n° 16, de 20 de abril de 2017.

Art. 5º Estão disponibdos no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes documentos: 
Termo de Referência; Termo de Contrato; Terilizamo 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 12.346, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018.

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar o servidor RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA, 
ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 1959556, para exercer 
a função de fiscal do contrato nº 18/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, e como substituto eventual 
o servidor, SEBASTIÃO AMARO COELHO, SERVENTE DE OBRAS, matrícula 
SIAPE nº 0364923.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados no CENTRO DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE-CCS e serão responsáveis pela fiscalização da execução 
do objeto do contrato nº 18/16 no CCS.

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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:
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“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 3524 de 20 de abril de 2016, publicada no BUFRJ 
n° 16, de 20 de abril de 2016.

Art. 5º Estão disponibdos no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes documentos: 
Termo de Referência; Termo de Contrato; Terilizamo 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 12.367, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar o servidor MARCELO DA SILVA MONTEIRO, TÉCNICO 
EM ARTES GRÁFICAS, matrícula SIAPE nº 1768674, para exercer a função 
de fiscal do contrato nº 74/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa SANIPLAN 
ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, e como substituto eventual o 
servidor, LUIZ GUILHERME GOMES DOS SANTOS, DESENHISTA TÉCNICO, 
matrícula SIAPE nº 3039547.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual ficarão lotados na DIVISÃO 
GRÁFICA e serão responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato 
nº 74/16 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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 186 de 06 de janeiro de 2017, publicada no 
BUFRJ n° 02, de 12 de janeiro de 2017.

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.

ATOS DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL  
DE POLÍTICAS ESTUDANTIS

EDITAL Nº 971

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 813/2018 RENOVAÇÃO  
DO AUXÍLIO AO ESTUDANTE, PUBLICADO EM BOLETIM Nº 38,  
DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - EXTRAORDINÁRIO - 5ª PARTE

A Superintendente Geral de Políticas Estudantis – PR7, Camila Garcia Baz, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 3443, de 13 de abril de 2018, 

Resolve tornar público o Edital nº 971/2018 de retificação do Cronograma de 
Atividades do Edital nº 813/2018 para renovação do auxílio ao estudante.

1) Onde se lê:
ANEXO I 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Etapas Datas

Convocação dos estudantes 
através do e-mail SIGA 

01 de outubro de 2018 a 
5 de outubro de 2018

Avaliação das condições 
socioeconômicas

01 de outubro de 2018 
a 14 de novembro de 2018

Preenchimento do formulário on-line 
pelas COAAs das unidades acadêmicas

08 de outubro de 2018
a 31 de outubro de 2018

Divulgação do resultado da renovação 30 de novembro de 2018

Prazo para recurso na COAA 
e/ou na DAE

03 de dezembro de 2018 
a 07 de dezembro de 2018

Apresentação do comprovante 
de recursos da COAA na 
Divisão de Apoio ao Estudante 

10 de dezembro de 2018 
a 12 de dezembro de 2018

Prazo para COAA encaminhar 
os processos de recurso ao CEG Até 18 de janeiro de 2019

2) Leia-se:
ANEXO I 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Etapas Datas

Convocação dos estudantes 
através do e-mail SIGA 

01 de outubro de 2018 a 
5 de outubro de 2018

Avaliação das condições 
socioeconômicas

01 de outubro de 2018 a 
14 de novembro de 2018

Preenchimento do formulário on-line 
pelas COAAs das unidades acadêmicas

08 de outubro de 2018 a 
03 de dezembro de 2018

Divulgação do resultado da renovação 07 de dezembro de 2018

Prazo para recurso na COAA 
e/ou na DAE

10 de dezembro de 2018 a 
14 de dezembro de 2018

Apresentação do comprovante
de recursos da COAA na 
Divisão de Apoio ao Estudante 

Até 19 de dezembro de 2018

Prazo para COAA encaminhar 
os processos de recurso ao CEG Até 18 de janeiro de 2019

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

TEMPO DE SERVIÇO DO INSS, DE 30/11/2018

Nº 12223- DAVID GENTIL SILVA, SIAPE 0364787, AUXILIAR DE 
ENCANADOR, lotado na PREFEITURA UNIVERSITÁRIA, averbado em 
seus assentamentos, o tempo de contribuição conforme Certidão expedida em 
13/12/2017 pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL: AUTO 
VIACAO VERA CRUZ LTDA, de 08/01/77 a 18/05/77, ou seja, 4 meses e 11 
dias; AUTO VIACAO VERA CRUZ LTDA, de 07/01/78 a 20/01/78, ou seja, 14 
dias; JOMART CONSERVADORA LTDA, de 16/11/78 a 08/04/80, ou seja, 1 ano,  
4 meses e 23 dias; NUTRICIA S A PRODUTOS DIETETICOS E NUTRICIONAIS, 
de 08/11/82 a 01/06/83, ou seja, 6 meses e 24 dias; REVEN EMPREITEIRA LTDA, 
de 01/02/85 a 01/04/86, ou seja, 2 meses e 1 dia; ESTOQUE ESTOCAGEM 
E INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA, de 02/05/85 a 05/09/85, ou seja, 4 
meses e 4 dias; GRANDE MERCADO AVES ABATIDAS LIMITADA, de 
01/04/86 a 14/07/86, ou seja, 3 meses e 14 dias; MAGLIA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ROUPAS LTDA, de 01/08/86 a 10/09/86, ou seja, 1 mês e 10 
dias; METALVINIL COMERCIO DE METAIS E PLASTICOS LTDA – ME, de 
20/10/86 a 22/12/87, ou seja, 01 ano, 02 meses e 03 dias; VIACAO VERDUN 
S/A, de 04/11/87 a 20/06/88, ou seja, 05 meses e 28 dias; perfazendo um total de 
1802 dias (4 anos, 11 meses e 12 dias). O referido tempo é computável para fins de  
aposentadoria e disponibilidade, de acordo com o Art. 109, Item V,  
da Lei 8.112/90. Processo 23079.000965/2018-21

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AERONAUTICA, DE 30/11/2018

Nº 12229 - SERGIO SANTOS VIRGINIO, SIAPE nº 0366975, VIGILANTE, 
lotado na PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. Averbado em seus assentamentos, 
o tempo de serviço Militar, de acordo com o Certificado de Reservista  
de 1ª Categoria expedido pelo Ministério da Aeronautica, para fins de aposen- 
tadoria e disponibilidade, de acordo com a Lei 8.112 de 11/12/90 (art 100); 
referente ao período de 01/08/83 a 28/02/87, correspondendo a 1308 dias  
(hum mil trezentos e oito), perfazendo um total de 3 (tres) anos, 7 (sete) meses e 
3 (tres) dias. Processo 23079.031486/2018-57

TEMPO DE SERVIÇO DA UFRJ, DE 30/11/2018

Nº 12231 - SONIA MARIA CARDOSO, SIAPE nº 0364941, SERVENTE DE 
LIMPEZA, lotado e em exercício nesta Prefeitura Universitária. Autorizada 
averbação de tempo de serviço prestado à UFRJ, no período de 01/11/88 

Talita
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