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ATOS DA PRÓ-REITORIA 
DE GESTÃO & GOVERNANÇA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo nº 01/2020, publicado no D.O. de 
11/09/2020, Seção 3, Pág. 79. Onde se lê: Vigência: 19/08/2020 a 14/02/2020, 
Leia-se: Vigência: 19/08/2020 a 14/02/2021.

PORTARIA Nº 7023, DE 26 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) ROBERLY SIQUEIRA DE FARIA PEREIRA, 
ENGENHEIRO MECÂNICO, matrícula SIAPE nº 2200062, para exercer a função 
de Fiscal do Contrato nº 32/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa LEGAL 
SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME, e como substituto eventual o(a) 
servidor(a) EDIMAR DOS SANTOS DA SILVA, matrícula SIAPE nº 2288254.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada no(a) BLOCO “C“ 
LADETEC – INSTITUTO DE QUÍMICA.

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 7460, DE 29 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) HIGINO GOMES DE SOUZA, matrícula 
SIAPE nº 0362804, 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) FABIANA DA SILVA DE FIGUEIREDO, 
matrícula SIAPE nº 2345631.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) Pró-Reitoria de Gestão 
e Governança - 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.”.

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 7577, DE 03 DE NOVEMBRO 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) JOÃO ROBERTO ALVES, matrícula SIAPE 
nº 0363332, 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) JONAS GONÇALVES MORO, matrícula 
SIAPE nº 0365175.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) Polo Náutico.
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 7688, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020

Designa Fiscal do Contrato de Concessão nº 02/2020.

O Pró-Reitor 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 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no DOU nº 112, seção 2, 
fl . 31, em 13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor BRUNO HAYROLDES DE ALBUQUERQUE, 
Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 1651250, lotado na Faculdade 
Nacional de Direito, para exercer a função de fi scal do Contrato de Concessão 
nº 02/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa Tudo de Papel Comércio e Serviços 
Ltda., e como substituto eventual o servidor JORGE GOMES, Armazenista, 
matrícula SIAPE nº 364726, igualmente lotado na Faculdade Nacional de Direito.

Art. 2º Os atos da fi scalização estão amparados no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, 
que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, o qual 
prevê que a execução de contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por 
representantes da Administração especialmente designados.

Art. 3º O servidor, ora designado, se responsabilizará pelo acompanhamento e 
fi scalização da execução contratual, devendo informar à Pró-Reitoria de Gestão e 
Governança sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela concessionária, propor as soluções e as sanções que entender cabíveis 
para regularização das faltas e defeitos observados, conforme o disposto na Instrução 
Normativa Nº 02/2008 – SLTI/MPOG, de 30 de abril de 2008 e pela Instrução 
Normativa Nº 05/2017 – SLTI/MPOG, de 26 de maio de 2017, naquilo que couber.

Art. 4º O Contrato de Concessão nº 02/2020 poderá ser consultado no âmbito 
do processo administrativo eletrônico nº 23079.008817/2017-74, disponível em 
https://portal.sei.ufrj.br.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 7.772, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2020.

Cria a Comissão Especial de Licitação para contratação de obra 
para reforma parcial hidráulica e impermeabilização 
de cisterna do edifício JMM e designa seus membros.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo 
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 4.925 de 
12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Criar a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, com atribuições de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à licitação 
realizada pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança, objetivando a Contratação 
de Empresa Especializada para elaboração de Projetos Executivos e “As Built” 
e execução de obra de engenharia para reforma parcial das instalações hidráulica 
de água fria da coluna 21 e impermeabilização de cisterna do edifício Jorge 

Talita
Realce


