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distante de outros centros empresariais e os seus usuários (servidores, alunos, 
terceirizados, visitantes etc.) precisam ter no local uma empresa que execute 
serviços bancários;

CONSIDERANDO a impossibilidade de aguardar-se a conclusão do processo 
licitatório para a outorga de cessão de uso onerosa para a exploração econômica 
do espaço, dado que a sua ocupação não pode fi car sem qualquer formalização que 
indique as regras de seu funcionamento;

CONSIDERANDO que a continuidade de exploração do espaço pela referida 
empresa, até a conclusão do processo licitatório, atende ao interesse público, uma 
vez que a execução dos serviços bancários não pode sofrer solução de continuidade;

Resolve: 
Art. 1º Fica permitido o USO ONEROSO e PRECÁRIO, pela empresa BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, 
devidamente representada pelo senhor Luis Augusto Tognotti Costa, portador 
da cédula de identidade RG de nº 35913023 SSP/SP, inscrito no CPF sob o 
nº 334.609.158-97 e pelo senhor Carlos Henrique de Castro Madureira, portador 
da cédula de identidade RG de nº 52674149 SSP/SP, inscrito no CPF sob o 
nº 990.560.977-68, doravante denominada PERMISSIONÁRIA do espaço físico 
de 267,85 m² localizado no Prédio do Centro de Tecnologia, no campus da UFRJ 
na Cidade Universitária, dos quais 140,95 m² no térreo e 126,90 m² no subsolo.

Art. 2º Pelo uso do espaço físico, a PERMISSIONÁRIA pagará mensal-
mente à UFRJ, até o décimo dia do mês subsequente, a quantia de R$31.835,96 
(trinta e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), por 
meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

§ 1º O valor de que trata o caput foi fi xado a partir de valores pagos atualmente 
pelo permissionário ou por outros estabelecimentos que exploram atividades 
similares no mesmo local, ENQUANTO A UFRJ PROVIDENCIA A AVALIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA, por profi ssional habilitado, tomando-se por base o tamanho da 
área, o objeto explorado e os valores de mercado, processo este em andamento.

§ 2º O valor de que trata o caput poderá ser corrigido, alterado ou revisado a 
qualquer momento, a fi m de adequá-lo às novas bases de mercado.

Art. 3º Além do pagamento pelo uso do espaço, a PERMISSIONÁRIA 
também pagará, a título de ressarcimento, o valor de R$ 4.432,84 (quatro mil 
quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) correspondente ao 
uso de energia, calculados a partir de levantamento de carga elaborado por esta 
universidade, acrescido da taxa de 10% sobre o valor constante no Art. 2º referente 
ao gasto de água, esgoto, coleta de lixo, e/ou rateio das despesas com manutenção, 
conservação e vigilância do prédio.

Parágrafo único. O valor de que trata o caput será recolhido por meio de GRU 
e poderá ser corrigido, alterado ou revisado a qualquer momento.

Art. 4º O funcionamento da PERMISSIONÁRIA fica condicionado à 
existência das autorizações e licenças pertinentes, a serem providenciadas junto 
aos órgãos competentes, conforme a sua atividade econômica.

Art. 5º A permissão de uso veiculada nessa Portaria é a título precário, podendo, 
assim, ser revogada a qualquer momento, inclusive antes de concluído o processo 
licitatório para a outorga da cessão de uso do referido espaço físico.

Art. 6º A inadimplência da PERMISSIONÁRIA quanto aos pagamentos e 
obrigações referidos nos artigos 2º, 3º e 4º autoriza a UFRJ a revogar a permissão 
e iniciar imediatamente o procedimento de reintegração de posse.

Art. 7º Revogada a permissão na forma dos artigos 5º e 6º, a PERMIS-
SIONÁRIA devolverá o espaço físico nas mesmas condições em que o recebeu, 
sob pena de perdas e danos.

Art. 8º Fica determinado na PR-6 a adoção do regime de prioridade ao trâmite 
do processo licitatório para a cessão de uso de bem público para a exploração 
econômica de que trata esta Portaria.

Art. 9º A PERMISSIONÁRIA será notifi cada formalmente a respeito da 
presente Portaria.

Art. 10. A edição desta Portaria não implica em perdão ou quitação de 
quaisquer dívidas e/ou obrigações que a PERMISSIONÁRIA eventualmente 
tenha com a UFRJ.

Art. 11. A Divisão de Gestão de Cessão de Uso da UFRJ deverá fi scalizar o 
correto cumprimento da presente Portaria.

Art. 12. Depois de publicada, na forma de lei, a presente Portaria será 
autuada com número único de protocolo próprio, a fi m de que a sua execução 
seja devidamente acompanhada.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 11.169, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 
15 de junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor MAURO HECK, matrícula SIAPE nº 2119339, 
para exercer a função de fi scal do contrato nº 33/19, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto eventual o servidor, 
CLEIDSON ALVES LOPES, matrícula SIAPE nº 1769642.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no REITORIA e será responsável pela fi sca-
lização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; 
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 11.170, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor MAURO HECK, matrícula SIAPE nº 2119339, 
para exercer a função de fi scal do contrato nº 80/14, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa CMA ELEVADORES e como substituto eventual o servidor,
CLEIDSON ALVES LOPES, matrícula SIAPE nº 1769642.

Art. 2º O fiscal ficará lotado no REITORIA e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser acompa-
nhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; 
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 11.171, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 
15 de junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor ADMA ANDRADE VIEGAS, matrícula SIAPE 
nº 1768299, para exercer a função de fi scal do contrato nº 33/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto eventual o 
servidor, ADRIANA SANTOS SILVA, matrícula SIAPE nº 1912794.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CRM – CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
MULHER e será responsável pela fi scalização da execução do objeto do contrato 
nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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.
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§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 www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; Instruções 
para Localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 11.172, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor ADMA ANDRADE VIEGAS, matrícula SIAPE 
nº 1768299, para exercer a função de fi scal do contrato nº 41/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto eventual o 
servidor, ADRIANA SANTOS SILVA, matrícula SIAPE nº 1912794.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CRM – CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
MULHER e será responsável pela fi scalização da execução do objeto do contrato 
nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; 
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 11184, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e Gerenciamento de 
Riscos para Contratação de Serviço de Manutenção do Software Aleph.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 21, Inciso I, Letra “d”, combinado 
ao Artigo 22 da Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, resolve: 

Art. 1º Designar os servidores MIGUEL ROMEU AMORIM NETO, SIAPE 
1904394, ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA, SIAPE 0364786 e 
MARCELO DA SILVA GONÇALVES, SIAPE 0366158, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e 
Gerenciamento de Riscos para Contratação de serviço de manutenção do Software 
Aleph, utilizado na gestão de bibliotecas e unidades de informação da UFRJ.

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 
pelo membro ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA.

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

PORTARIA Nº 11191, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

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 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor ALMAISA MONTEIRO DE SOUZA, matrícula 
SIAPE nº 0367286, para exercer a função de fi scal do contrato nº 33/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto eventual 
o servidor, WILSON DA SILVA NARCIZO, matrícula SIAPE nº 0363982.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no COPPEAD e será responsável pela fi scalização 
da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser acompanhado 
e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; Instruções 
para Localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 11250, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019

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.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ n°.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor MAURO HECK, matrícula SIAPE nº 2119339, 
para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 29/19, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. e como substituto 
eventual o servidor, CLEIDSON ALVES LOPES, matrícula SIAPE nº 1769642.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no REITORIA e será responsável pela fi scalização 
da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: 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 www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; Instruções 
para Localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 11268, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

Designa servidores para Comissão Especial de Licitação.

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 D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017, 
tendo em vista o que consta no Artigo 53 da Lei 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar o servidor Alexandre Augusto Prado da Silva, Administrador, 
SIAPE nº 1898568, Presidente, João Guilherme Alvarenga e Silva, Assistente 
em Administração, SIAPE nº 3040558, Membro, Thais de Oliveira Carvalho, 
Assistente em Administração, SIAPE nº 1748410, Membro, Daniele Mendonça 
Delgado, Administradora, SIAPE nº 2021108, Membro e Eliara Beck Souza, 
Arquiteto, SIAPE Nº 1672251, Membro, para constituírem 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 Execução 
de Obra de Engenharia e Elaboração de Projetos “As Built” para Construção de 
Subestação Elétrica Secundária e demais Serviços de Engenharia para o Prédio 
Principal do Centro Brasileiro de Altos Estudos – CBAE-UFRJ.

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 
pelo Membro Daniele Mendonça Delgado.

PORTARIA Nº 11320, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.

Designa servidores para Comissão Especial de Licitação.

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 D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017, 
tendo em vista o que consta no Artigo 53 da Lei 8.666/93, resolve:
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