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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) RICARDO CESAR GONÇALVES 
POLLERY, matrícula SIAPE nº 2200400, para exercer a função de Fiscal do 
Contrato nº 34/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a)
TAINÁ STAUFFER DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 2424637.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada no(a) UNIDADE 
MULTIUSUÁRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS - UMAA.

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 6806, DE 30 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) MARCOS VINICIUS TOLEDO E SILVA, 
matrícula SIAPE nº 2201072, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 34/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) 
ALINE SOARES DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1958548.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) FACULDADE DE 
FARMÁCIA - FF.

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 6836, DE 1º DE OUTUBRO 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 o(a) servidor(a) ALMAISA MONTEIRO DE SOUZA, 
matrícula SIAPE nº 0367286, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 31/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA SERVIÇOS 
GERAIS LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) WILSON DA SILVA 
NARCISO, matrícula SIAPE nº 0363982.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) COPPEAD.
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:

§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 6803, DE 30 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) CARLOS ROLAND KAISER, matrícula 
SIAPE nº 1153993, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 34/2020, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) MARLICE SÍPOLI 
MARQUES, matrícula SIAPE nº 1297188..

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

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 6804, DE 30 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) THIAGO BARTH, matrícula SIAPE 
nº 1563478, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 34/2020, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, e 
como substituto eventual o(a) servidor(a) SHAFT CORRÊA PINTO, matrícula 
SIAPE nº 1763523.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) PRODBIO (MACAÉ).
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 6805, DE 30 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 
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“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 N° 6846, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020. 

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – necessárias à manutenção de 

infraestrutura mínima para o SEI/UFRJ.
O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 10, §2º, III da Instrução Normativa 01/2019 
do Ministério da Economia, resolve: 

Art. 1º Designar os servidores ADEILSON DIAS BASTOS, SIAPE 
1497057, CELSO DE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, SIAPE 3081118 e 
MARCELO DA SILVA GONÇALVES, SIAPE 0366158, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão de Planejamento da Contratação 
de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – necessárias à 
manutenção de infraestrutura mínima para o SEI/UFRJ.

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 6847, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação para elaboração de 
Estudos Técnicos Preliminares - ETP Digital para aquisição de ferramentas e 

equipamentos para serviços de instalações elétricas para o Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza/UFRJ.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, CONSI-
DERANDO o disposto na Instrução Normativa Seges/ME nº 40/2020, resolve:

Art. 1º Designar os servidores CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA, SIAPE 
2136892, ALAN THOMAZ SOBRINHO, SIAPE 2415158, GABRIEL BASTOS 
DE OLIVEIRA LIMA, SIAPE: 3041008 e NILCE COSTA DE LIRA, SIAPE 
1124646, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de 
Planejamento da Contratação.

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 6874, DE 2 DE OUTUBRO 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) CARLOS AUGUSTO RODRIGUES, 
matrícula SIAPE nº 0363225, 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) MARIA CRISTINA MARINHO, 
matrícula SIAPE nº 0366775.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) EBA.
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 6893, DE 2 DE OUTUBRO 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) ALLAN DE MORAIS BARBOSA, 
matrícula SIAPE nº 3061584, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 31/2020 celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA SERVIÇOS 
GERAIS LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) PEDRO 
LEONARDO BARTONELLI BRAGA, matrícula SIAPE nº 1769973.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) DIVISÃO GRÁFICA.
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 6913, DE 5 DE OUTUBRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação para aquisição de 
um Nobreak novo, de primeiro uso, de 30KVA para proteger os servidores e 

switches de nosso Centro de Processamento de Dados (Data Center), localizado 
na sala 111 do Bloco B – Polo Universitário – Campus UFRJ – Macaé.

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 EMANUEL VICTOR NOGUEIRA GOTARDO, 
SIAPE: 2271011, RENATO SILVA DA ROSA, SIAPE: 1767588 e MARCELO 
DA SILVA GONÇALVES, SIAPE: 0366158, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Planejamento da Contratação. 

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 6914, DE 5 DE OUTUBRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação para aquisição de um 
servidor de rack para Universidade Federal do Rio de Janeiro.

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 DANIEL LEONARDO DE OLIVEIRA,
SIAPE: 2970775, RODOLPHO RODRIGUES CAMARA NUNES, SIAPE: 
2764491 e MARCELO DA SILVA GONÇALVES, SIAPE: 0366158, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão de Planejamento da Contratação.

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 justificativa da Comissão de Planejamento 
e autorização da autoridade competente.

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