
BOLETIM Nº 41 - 8 DE OUTUBRO DE 2020 / 21

Art. 1º Designar os servidores IGOR SEGÓVIA DE MELLO, SIAPE: 1978474, 
THIAGO VIEIRA DE AGUIAR, SIAPE: 2272585, GRAHAM ANDREW CRAIG 
SMITH, SIAPE: 2000038, JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS BORGES, SIAPE: 
0370473 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 15 (quinze) 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 revoga a Portaria n° 6360 de 16/09/2020, publicada no 
BUFRJ nº 39, de 24/09/2020.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 6655, DE 29 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 ALEKSANDRA MENEZES DE OLIVEIRA, 
matrícula SIAPE nº 2631965, CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS VARGEM, 
matrícula SIAPE nº 1968644, e LILIAN MARIA GARCIA BAHIA DE OLIVEIRA, 
matrícula SIAPE nº 2144776, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato 
nº 28/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa EDR Soluções Empresariais Ltda, 
tendo como Presidente desta o servidor MARCOS VIEIRA FERREIRA matrícula 
SIAPE nº 3154322. 

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no Campus de 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 6797, 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) RONALDO DA SILVA MOHANA 
BORGES, matrícula SIAPE nº 1361216, 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) 
EDUARDO DE SOUZA MATOS, matrícula SIAPE nº 1944898, o(a) servidor(a) 
LIVIA CARVALHO BARBOSA, matrícula SIAPE nº 3081210 e o(a) servidor(a) 
ISADORA DE ARAUJO OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 3070084.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) IBCCF/CEMBIO.
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.

ATOS DA PRÓ-REITORIA 
DE GESTÃO & GOVERNANÇA

PORTARIA Nº 6598, DE 28 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 PLÍNIO MACHADO ALVES BIFARELLI, 
engenheiro civil, matrícula SIAPE nº 3415692, THIAGO CUNHA DA SILVA, 
engenheiro civil, matrícula SIAPE nº 1100263 e RENATO MATOS PEREIRA 
NOVAES, mestre de infraestrutura, matrícula SIAPE nº 2424704 para integrarem 
a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 21/2020, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa ENGEPOWER CONSTRUÇÕES EIRELI, sob a presidência do primeiro.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no ETU/UFRJ.
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 6604, DE 28 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 PLÍNIO MACHADO ALVES BIFARELLI, 
engenheiro civil, matrícula SIAPE nº 3415692, THIAGO CUNHA DA SILVA, 
engenheiro civil, matrícula SIAPE nº 1100263 e RENATO MATOS PEREIRA 
NOVAES, mestre de infraestrutura, matrícula SIAPE nº 2424704 para integrarem 
a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 20/2020, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa NANO BITS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, sob a 
presidência do primeiro.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no ETU/UFRJ.
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 6639, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento paraeventualcontratação de 
empresapara fornecimento de soluçãode videoconferência com gravação 
ilimitada e transmissão ao vivo para realização de tarefas acadêmicas e 

administrativas remotas da 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:

Talita
Realce
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PORTARIA Nº 6798, 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 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) ANSELMO JOSÉ LINO BARBOSA, 
matrícula SIAPE nº 0221589, 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) JOÃO 
ROBERTO NUNES, matrícula SIAPE nº 1769405.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada no(a) HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - 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 6799, 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) KAREN STEPHANIE DOS SANTOS, 
matrícula SIAPE nº 1765087, 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) ADELIA 
MARA BELEM LIMA, matrícula SIAPE nº 2151406.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) CENTRO NACIONAL 
DE BIOLOGIA ESTRUTURAL E BIOIMAGEM - CENABIO.

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 6800, 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) EDUARDO MIGUEZ BASTOS DA 
SILVA, matrícula SIAPE nº 0362895, 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)
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS, matrícula SIAPE nº 0364739.

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

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 6801, 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) RICARDO JOSÉ SOARES, matrícula 
SIAPE nº 0365328, 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) LUIZ ANTÔNIO DA SILVA, 
matrícula SIAPE nº 0365774.

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

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 6802, 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) LUZINEIDE W. TINOCO, matrícula SIAPE 
nº 2142333, 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) CAMILA BARROS DE OLIVEIRA 
MANSUR, matrícula SIAPE nº 1515465 e o(a) servidor(a) FRANCISCO DE 
ASSIS V. DOS SANTOS, matrícula SIAPE nº 0362917..

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) INSTITUTO DE 
PESQUISAS DE PRODUTOS NATURAIS - IPPN.

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
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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 

Talita
Realce

Talita
Realce


