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“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 1558, DE 9 DE MARÇO DE 2021

Designa servidores para recebimento do objeto 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)s servidore(a)s MAURÍCIO MARINHO DE ALVES 
CASTILHO, Arquiteto e Urbanista, matrícula SIAPE nº 2594243 e LEONARDO 
SALVADOR DA SILVA PÁDUA, Engenheiro, matrícula SIAPE nº 3133088 para 
comporem a Comissão de Aceite do Contrato nº 45/2020, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa CRM CONSTRUTORA LTDA-ME.

Art. 2º A Comissão de Aceite fi cará lotada no(a) ETU/UFRJ.
Art. 3º O artigo 73 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos, dispõe sobre o recebimento do objeto do 
contrato, senão vejamos:

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fi scalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 
dias da comunicação escrita do contratado;

b) defi nitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;”

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 1569, DE 9 DE MARÇO DE 2021

Designa servidores para fi scalização de contrato.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Senhor 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(a) servidores(a) DOUGLAS CELES FERNANDES, 
matrícula SIAPE nº 3009420 (presidente), FÁBIO DO NASCIMENTO PORTO, 
matrícula SIAPE nº 1766827 (substituto), JEFFERSON BARRETO BAPTISTA, 
matrícula SIAPE nº 3062124, ALEXANDRE DE AZEVEDO, matrícula SIAPE 
nº 1527803, MARIO SERGIO SCHULTZ, matrícula SIAPE nº 1481844, 
para comporem a função de Comissão de Fiscalização do Contrato nº 35/2019, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará responsável lotada no(a) POLO 
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. 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 1619, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Designa Fiscais do Contrato de Cessão nº 01/2021.

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 DOU nº 112, seção 2, fl . 31, 
em 13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os seguintes servidores para exercer a função de fi scal e 
substituto eventual, respectivamente, do Contrato de Cessão nº 01/2021, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa THE MACHINE AUTOMAÇÃO EM COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI:

§1º Instituto de Química (IQ): o servidor FRANCISCO DE ASSIS TAVARES 
LORDELLO, Técnico em Audiovisual, matrícula SIAPE nº 0359917 e a 
servidora MARLICE APARECIDA SÍPOLI MARQUES, Professora de 
Magistério Superior, matrícula SIAPE nº 1297188.

§2º Instituto de Geociências (IGEO): o servidor CARLOS JOSÉ DA COSTA 
QUINTAS, Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 360877 e o 
servidor SERGIO LEANDRO DA SILVA FERREIRA, Técnico de Arquivo, 
matrícula SIAPE nº 1846706.

§3º Instituto de Matemática (IM): o servidor ALAN ALVES DE OLIVEIRA, 
Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 1675765 e a servidora 
TAMIRES DE ARAÚJO CORDEIRO, Assistente em Administração, 
matrícula SIAPE nº 2128782.

§4º Prédio das Pró-Reitorias 3, 4 e 6: o servidor DIONIZIO AUGUSTO DO 
NASCIMENTO, Auxiliar em Administração, matrícula SIAPE nº 0363730 e 
a servidora NILCE COSTA DE LIRA, Auxiliar em Administração, matrícula 
SIAPE nº 1124646.

§5º Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ): o servidor 
JOÃO ROBERTO NUNES, Engenheiro, matrícula SIAPE nº 1769405 e o 
servidor RENAN LOMBARDO FERREIRA GARRIDO, Assistente em 
Administração, matrícula SIAPE nº 2331187.

§6º Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ: o servidor ARMANDO 
AUGUSTO CLEMENTE, Professor, matrícula SIAPE nº 0360980 e a 
servidora SUZANA ALVES MARINHO, Assistente em Administração, 
matrícula SIAPE nº 0362789.

§7º Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Engenharia (COPPE): o servidor EDMILSON MORAES DOS SANTOS, 
Administrador de Edifícios, matrícula SIAPE nº 2010660 e a servidora 
SUZANA ALVES MARINHO, Assistente em Administração, matrícula 
SIAPE nº 0362789.

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 cessionária, 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 Cessão nº 01/2021 poderá ser consultado no âmbito 
do processo administrativo eletrônico nº 23079.204483/2021-44, disponível em 
https://portal.sei.ufrj.br.

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

PORTARIA Nº 1687, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares para Contratação 
de Pessoal para o Complexo Hospitalar, para suprir necessidade de mão de 

obra na área de saúde, decorrente do estado de emergência de saúde pública de 
importância nacional, provocada pela pandemia da COVID-19.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio da Portaria nº 4925 
de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores CARLA ALESSANDRA BRITO DA 
SILVA PEÇANHA, SIAPE 2340802, ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS 
ESTEVES, SIAPE 1553218, CARLOS EDUARDO BEZERRA ALMEIDA 
SIMÕES, SIAPE: 1497479, CLÁUDIA LOPES DE SOUZA, SIAPE: 1186396, 
LUCIANA FIGUEIREDO DA COSTA, SIAPE: 1518444, MARCELO DA SILVA 
GONÇALVES, SIAPE: 0366158 e PAULO MARCIUS FERRAZ DE SANT'ANA, 
SIAPE: 3665507, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de 
Elaboração de Estudos Preliminares para Contratação de Pessoal para o Complexo 
Hospitalar, para suprir necessidade de mão de obra na área de saúde, decorrente do 
estado de emergência de saúde pública de importância nacional, provocada pela 
pandemia da COVID-19.
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