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Art. 1º Designar os servidores CARLA ALESSANDRA BRITO DA SILVA 
PEÇANHA, SIAPE 2340802, ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS ESTEVES, 
SIAPE 1553218, CARLOS EDUARDO BEZERRA ALMEIDA SIMÕES, 
SIAPE: 1497479, CLÁUDIA LOPES DE SOUZA, SIAPE: 1186396, JORGE 
DE AZEVEDO FREITAS, SIAPE: 0365120, LUCIANA FIGUEIREDO DA 
COSTA, SIAPE: 1518444, MARCELO DA SILVA GONÇALVES, SIAPE: 
0366158 e PAULO MARCIUS FERRAZ DE SANT ANA, SIAPE: 3665507, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Elaboração 
de Estudos Preliminares para Contratação de Pessoal para o Complexo 
Hospitalar, para suprir necessidade de mão de obra na área de saúde, decorrente 
do estado de emergência de saúde pública de importância nacional, provocada 
pela pandemia da COVID-19.

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 15 (quinze) dias a partir 
da publicação desta Portaria.

Parágrafo Único. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante 
justifi cativa da Comissão e autorização da autoridade competente.

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

PORTARIA Nº 298, DE 12 DE JANEIRO DE 2021

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

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do art. 2º, e inciso III do §2º do 
art. 10, da IN SGD/ME nº 01/2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores FÁBIO BRUNO DE OLIVEIRA, SIAPE: 
2365107, CASSIO FERRARI SOARES, SIAPE: 1888835, YGOR MOREIRA 
MEDEIROS, SIAPE 2021147 e MARCELO DA SILVA GONÇALVES, 
SIAPE: 0366158, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 
de Planejamento da Contratação de Bens e 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. Parágrafo Único. O prazo poderá ser prorrogado 
por igual período, mediante justifi cativa da comissão de planejamento e autorização 
da autoridade competente.

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

PORTARIA Nº 316, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnifífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 5058 de 28 de julho de 2011, publicada no BUFRJ nº 31 de 
04 de agosto de 20122, resolve:

Art. 1º Designar o servidor SANARA JENNIFER SANTORIO, matrícula 
SIAPE nº 3039756, para exercer a função de fi scal do contrato nº 30/2017, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa CAPEMISA SEGURADORA DE 
VIDA E PREVIDÊNCIA SA, e como como substituto eventual o servidor 
JOÃO MARCIO SOARES CESAR, matrícula SIAPE nº1959502.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) PR-1.
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. 67º: 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 344, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

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 o(a) servidor(a) ROGÉRIO MASCENA MESQUITA, 
matrícula SIAPE nº 1979855, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 
53/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS 
LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) SERGIO LEANDRO 
DA SILVA FERREIRA, matrícula SIAPE nº 1846706.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) INSTITUTO DE 
GEOCIÊNCIAS - IGEO.

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 346, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

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 o(a) servidor(a) CLAUDIA DAMIANA CASTRO DE 
SOUZA, matrícula SIAPE nº 0365198, para exercer a função de Fiscal do 
Contrato nº 31/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA 
SERVIÇOS GERAIS, e como substituto eventual o(a) servidor(a) 
KATIA RIBEIRO BOMFIM, matrícula SIAPE nº 0360662.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) PR-2.
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. 67º: 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 347, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

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 o(a) servidor(a) EDIMAR DOS SANTOS DA SILVA, 
matrícula SIAPE nº 2288254, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 
53/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS, 
e como substituto eventual o(a) servidor(a) VINICIUS DA SILVA SAMPAIO, 
matrícula SIAPE nº 1028569.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) LADETEC.
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 (…).
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