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PORTARIA Nº 6126, DE 8 DE SETEMBRO DE 2020

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 servidor CARLOS EDUARDO BEZERRA ALMEIDA 
SIMÕES, matrícula SIAPE nº 1497479, para exercer a função de Fiscal do 
Contrato nº 22/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa MEDPRIME 
CLÍNICA, GESTÃO E SAÚDE S/A, e como substituto eventual o(a) servidor 
DANILO MARQUES DE CARVALHO, matrícula SIAPE nº 1124404.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no HUCFF.
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 6170, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

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) SILMARA MARIA DO NASCIMENTO 
SILVA, matrícula SIAPE nº 3063217, para exercer a função de Fiscal do 
Contrato nº 18/2015, celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA 
SERVIÇOS GERAIS LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) DENISE 
PORTO DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 0362511.

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

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 6252, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO, 
matrícula SIAPE nº 0364395, MARCELO JACQUES DE MORAES, 
matrícula SIAPE nº 6377623, e WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA, 
matrícula SIAPE nº 2402394, para compor a Comissão de Fiscalização do 
Contrato nº 30/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração 
E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta o servidor JULIO CESAR DE 
SOUZA DIAS, matrícula SIAPE nº 0356161.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na Editora.
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 6253, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 Igor Segóvia de Mello, matrícula SIAPE nº 
1978474, Luiz Carlos Rodrigues da Silva Junior, matrícula SIAPE nº 3159235, 
e Raquel Carneiro de Assumpção, matrícula SIAPE nº 3170698, para compor a 
Comissão de Fiscalização do Contrato nº 30/2020, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta a 
servidora Rosa Maria Luiz Porch, matrícula SIAPE nº 0362295.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no Gabinete do Reitor.
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 6254, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores HIGINO GOMES DE SOUZA, matrícula SIAPE 
nº 0362804, MARCELO BASTOS BRAGA, matrícula SIAPE nº 1769228, e 
ROBSON CORREA CHAVES, matrícula SIAPE nº 3015981, para compor a 
Comissão de Fiscalização do Contrato nº 30/2020, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta a 
servidora FABIANA DA SILVA DE FIGUEIREDO, matrícula SIAPE nº 2345631.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na PR-6.
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.”.
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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 6255, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores ADEÍLSON DIAS BASTOS, matrícula SIAPE 
nº 1497057, MARCELO VASCONCELOS D’ALMEIDA, matrícula SIAPE 
nº 1495675, e MÁRCIO ALEXANDRE DE AGUIAR FERREIRA, matrícula 
SIAPE nº 1858554, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato 
nº 30/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços 
Ltda., tendo como Presidente desta o servidor FÁBIO BARROS DA SILVA, 
matrícula SIAPE nº 1591439.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no Arquivo Central.
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 Adminis-
tração 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 6256, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores JOSÉ MARCOS DE BARROS, matrícula 
SIAPE nº 1865154, KATYA GADELHA KELLY, matrícula SIAPE nº 1904048, 
e MONICA MARQUES DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 0366173, 
para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 30/2020, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como 
Presidente desta o servidor AMIL JOSÉ BAPTISTA, matrícula SIAPE nº 0362067.

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 Adminis-
tração 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 6257, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores CLAUDIA DENISE ALVES LEITE, matrícula 
SIAPE nº 1124785, GUILHERME PICHININE DE CARVALHO, matrícula 
SIAPE nº 1786483, e VALQUÍRIA DE OLIVEIRA VARGAS, matrícula SIAPE 
nº 1701616, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 30/2020, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., 
tendo como Presidente desta a servidora DANIELA DE SOUZA NEGREIROS, 
matrícula SIAPE nº 1914019.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na DRE.
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 Adminis-
tração 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 6258, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores ALEX PEDRO CAMUZZI, matrícula SIAPE 
nº 1254757, CLAUDIO MARCIO LEONARDO DA SILVA, matrícula SIAPE 
nº 2326336, e EDILSON DA SILVA RAMOS, matrícula SIAPE nº 2342471, para 
compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 30/2020, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta 
o servidor ODENEL VASCONCELLOS DA SILVA, matrícula SIAPE nº 0359504.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na PU.
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 Adminis-
tração 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 6259, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 as servidoras JANAÍNA APARECIDA DE MEDEIROS 
LEUNG, matrícula SIAPE nº 1219888, ROBERTA MARQUES DE AGUIAR, 
matrícula SIAPE nº 1445164, e SIMONE VASCONCELOS DE AZEVEDO, 
matrícula SIAPE nº 1154388, para compor a Comissão de Fiscalização do 
Contrato nº 30/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração 
E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta o servidor ROGER TEIXEIRA 
DO NASCIMENTO, matrícula SIAPE nº 1154382.
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Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no IDT.
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 6260, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores MARIA EFIGENIA HENRIQUES 
MOUTINHO, matrícula SIAPE nº 0377285, MAURÍCIO SCHIRMER, matrícula 
SIAPE nº 0377241, e NAIR FLOR DE OLIVEIRA PIRES, matrícula SIAPE 
nº 0377298, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 30/2020, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo 
como Presidente desta o servidor CARLOS MAURY DA SILVA CANTALICE, 
matrícula SIAPE nº 0375584.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no HESFA.
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 6261, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores CLAUDIA VALERIA NEGREIROS 
PONTES, matrícula SIAPE nº 0362826, HELITON CARAU DA CUNHA 
JUNIOR, matrícula SIAPE nº 1124691, e MARIA DE LURDES PEREIRA SILVA,
 matrícula SIAPE nº 0363130, para compor a Comissão de Fiscalização do 
Contrato nº 30/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Adminis-
tração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta o servidor PAULO 
MARCIUS FERRAZ DE SANT’ANA, matrícula SIAPE nº 0365507.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no IPUB.
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 6262, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores AMANDA CILENE CRUZ AGUIAR 
CASTILHO DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1441644, ANDREIA DA GAMA 
JANOT, matrícula SIAPE nº 0363843, e MÁRIO JOSÉ VENTURA MARQUES, 
matrícula SIAPE nº 0363003, para compor a Comissão de Fiscalização 
do Contrato nº 30/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk 
Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta a servidora MÁRCIA 
CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 0361775.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no IPPMG.
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 Adminis-
tração 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 6263, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

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 os servidores DENISE PORTO DE ALMEIDA, 
matrícula SIAPE nº 0362511, KATIA RAMOS COUTINHO, matrícula SIAPE 
nº 1516839, e ROSANNA CUPOLILLO YUNES, matrícula SIAPE nº 1154103, 
para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 30/2020, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como 
Presidente desta a servidora SILMARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, 
matrícula SIAPE nº 3063217.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no IG.
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 Adminis-
tração 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.
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