
BOLETIM Nº 4 - 28 DE JANEIRO DE 2021 / 11

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO 
UASG 153115 

Processo nº 23079.062664/2017-19 – 
Acordo de Cooperação, 
Partícipes: ASSOCIAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE (ITV), 
CNPJ: 12.308.301/0001-66, VALE S.A. (VALE S.A.), CNPJ: 33.592.510/
0001-54, e UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), 
CNPJ 33.663.683/0001-16;
Interveniente: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E 
ESTUDOS TECNOLÓGICOS (COPPETEC), CNPJ: 72.060.999/0001-75. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 11 meses, alteração de aporte 
fi nanceiro e substituição de anexos. 
Fundamento Legal: Lei 10.973/2004, Art. 9º. 
Data de Assinatura: 26/11/2020. 
Substituto Eventual da Diretora de Contratos Fundacionais: LUÃ BRAGA DE 
OLIVEIRA

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO UASG 153115

Processo nº 23079.007721/2020-94.
Termo de Cooperação. Partícipes: ISPG – Centro Tecnológico, s.a, CNPJ/MF sob o 
n° 15.441.928/0001-89 com sede na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, Petrogal Brasil 
S.A., CNPJ/MF sob o n° 03.571.723/0001-39 e UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), CNPJ 33.663.683/0001-16; 
Interveniente: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO (FUJB), 
CNPJ: 42.429.480/0001-50. 
Objeto: combinação de esforços entre os partícipes para implementação de 
cooperação acadêmica e técnica para desenvolvimento do projeto intitulado 
“Simulador de Escoamento Estratifi cado (ESTER)”.
 Fundamento Legal: Lei 10.973/2004, Art. 9º. 
Data de Assinatura: 17/12/2020.

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. 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 364, DE 15 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) MARCELO RAMOS, matrícula SIAPE 
nº 01154399, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 41/2020, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS 
E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e como substituto eventual o(a) 
servidor(a) AROLDO DE JESUS, matrícula SIAPE nº 365605.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) INDC.
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 412, DE 18 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 Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada noBUFRJ nº 24, de 15 de 
Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o(a) servidor(a) JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA, 
matrícula SIAPE nº 2289549, 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) LUIZ CARLOS LIMA 
RODRIGUES, matrícula SIAPE nº 0362057.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no Centro de Ciências da 
Matemática e da Natureza - CCMN.

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 417, DE 18 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 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 o(a) servidor(a) RONALDO DE CARVALHO COSTA, 
matrícula SIAPE nº 0373585, 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) SEBASTIÃO BRAZ LUIZ, 
matrícula SIAPE nº 0360506.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) NCE - NÚCLEO DE 
COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA.

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. 

Talita
Realce


