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Art. 4º Estão disponibilizados, no sítio https://gestao.ufrj.br/index.php, 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 8871, DE 26 DE AGOSTO DE 2019

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 ROSA MARIA LUIZ PORCH, matrícula SIAPE 
nº 0362295, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 24/2016, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa Atlântica Serviços Gerais Ltda., e como substituto eventual 
o servidor Igor Segovia de Mello, matrícula SIAPE nº 1978474.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no GR.
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 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/index.php, 
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 8872, DE 26 DE AGOSTO DE 2019

Designa servidores para fi scalização de contrato.

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 BUFRJ nº 24, de 15 de 
Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora KATYA GADELHA KELLY, matrícula SIAPE 
nº 1904048, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 20/2015, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa Atlântica Serviços Gerais Ltda., e como substituta eventual a 
servidora Mônica Marques de Oliveira, matrícula SIAPE nº 0366173.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na PR-4.
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 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/index.php, 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 8873, DE 26 DE AGOSTO DE 2019.

Designa servidores para fi scalização de contrato.

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 BUFRJ nº 24, de 15 de 
Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores Alexandra Araujo Freitas da Luz Moraes, 
matrícula SIAPE nº 3040479, Caren Silva Campos, matrícula SIAPE nº 1960431, 
Carlos Eduardo Marins, matrícula SIAPE nº 0363657, Caroline Maia do Carmo 
Vianna Dantas, matrícula SIAPE nº 1968730, Claudia Meireles da Costa e Silva, 
matrícula SIAPE nº 0362286, Claudio Virgínio de Souza, matrícula SIAPE nº 
0364387, Daniel Franco Mesquita Gallo, matrícula SIAPE nº 1968540, Flávia Sessa 
Paes, matrícula SIAPE nº 1903541, Helena Souza Carvalho Leite, matrícula SIAPE 
nº 2109338, Henrique de Almeida Sá, matrícula SIAPE nº 1968986, Igor Segovia 
de Mello, matrícula SIAPE nº 1978474, Italo Barreto Poty, matrícula SIAPE nº 
2110292, Jorge Luis Fernandes, matrícula SIAPE nº 0364086, José Luiz da Silva, 
matrícula SIAPE nº 0360844, Katya Gadelha Kelly, matrícula SIAPE nº 1904048, 
Moacir Juliano da Silva, matrícula SIAPE nº 0366463, Mônica Marques de Oliveira, 
matrícula SIAPE nº 0366173, Pedro Leonardo Bartonelli Braga, matrícula SIAPE 
nº 1769973, Ronaldo Gonçalves Martins Corrêa, matrícula SIAPE nº 3039668, 
Rosa Maria Luiz Porch, matrícula SIAPE nº 0362295, e Walter Cardozo de Paiva 
Filho, matrícula SIAPE nº 0365197, para compor a Comissão de Fiscalização do 
Contrato nº 11/2018, celebrado entre a UFRJ e a empresa Simpress Comércio 
Locação E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta a servidora Renata 
Riffan Pessanha Maia Belmont, matrícula SIAPE nº 2076205.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará responsável por toda a Administração 
Central desta Universidade Federal localizada na CIDUNI.

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 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/index.php, 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 8889, DE 27 DE AGOSTO 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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor RIVERA LISANDRO GUIANZE, matrícula SIAPE 
nº 1914153, para exercer a função de fi scal do contrato nº 23/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa GOLDTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI EPP e 
como substituto eventual o servidor, MICHEL DOS SANTOS CORREA, matrícula 
SIAPE nº 3081121.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no ESS – ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 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 8893, DE 27 DE AGOSTO 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 
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