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Prefeito 

NOTICIÁRIO

PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BUFRJ
A atualização de informações - nome do diretor, endereço, telefones, fax e e-mail-junto ao Boletim da UFRJ deve ser realizada através de ofício 

ou e-mail encaminhado para a Seção de Publicações: publicacoes@siarq.ufrj.br - Tel 3938-1613. 

A SEÇÃO DE PUBLICAÇÕES SOLICITA ÀS UNIDADES QUE AINDA MANTÊM BOLETINS EM PAPEL QUE ENTREM EM CONTATO, 
POR TELEFONE OU E-MAIL.

ATOS DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO & GOVERNANÇA

PORTARIA Nº 260, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

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 ALESSANDRA MONTEIRO, matrícula SIAPE nº 1497333, ELISABETE ALVES CARDOSO, matrícula SIAPE nº 1802802, 
 ZENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 1765255, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 39/2020, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta o servidor JORGE EDUARDO DE CASTRO ALVES, matrícula SIAPE nº 2311972.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no CCJE.
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 adminis-

trativos, 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.

Talita
Realce
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PORTARIA Nº 261, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

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 a servidora MARIA DE FÁTIMA FERNANDES MARQUES MACHADO BARDANO, matrícula SIAPE nº 1765393, para exercer a 
função de Fiscal do Contrato nº 39/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., e como sua substituta eventual a servidora 
LARISSA GASPAR ALVES, matrícula SIAPE nº 1959090.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no CFCH.
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 262, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

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 ARTHUR BOTELHO DE ANDRADE, matrícula SIAPE nº 3135521, PRISCILLA DE SOUZA ASSIS LOPES, matrícula SIAPE 
nº 3081144, e TELMA FERNANDES BARRIONUEVO GIL, matrícula SIAPE nº 1649540, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 39/2020, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta a servidora ELIZABETE FERREIRA GARCIA 
DE MIRANDA, matrícula SIAPE nº 3072131.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na Casa da Ciência.
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 263, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

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 servidor CEZAR ROMÉRIO ARANTES CORDEIRO, matrícula SIAPE nº 3009890, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 39/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., e como seu substituto eventual o servidor CARLOS HENRIQUE VIEIRA, 
matrícula SIAPE nº 0366994.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na Subprefeitura da Praia Vermelha.
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 264, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

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 as servidoras DENISE PORTO DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 0362511, KATIA RAMOS COUTINHO, matrícula SIAPE nº 1516839, 
e ROSANNA CUPOLILLO YUNES, matrícula SIAPE nº 1154103, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 39/2020, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta a servidora SILMARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, matrícula SIAPE nº 3063217.

Talita
Realce
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Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no IG.
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 265, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

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 MARIA EFIGENIA HENRIQUES MOUTINHO, matrícula SIAPE nº 0377285, MAURÍCIO SCHIRMER, matrícula 
SIAPE nº 0377241, e NAIR FLOR DE OLIVEIRA PIRES, matrícula SIAPE nº 0377298, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 39/2020, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta o servidor CARLOS MAURY DA SILVA CANTALICE, 
matrícula SIAPE nº 0375584.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no HESFA.
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 266, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

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 JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA, matrícula SIAPE nº 2289549, SIDNEY POUBEL EICCHORN, matrícula SIAPE 
nº 1124416, e ZENON ARAÚJO GAPANOWICZ, matrícula SIAPE nº 1959150, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 39/2020, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta o servidor Rafael da Silva Santos, matrícula SIAPE nº 1912758.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no CCMN.
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 267, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

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 CAROLINA CORDEIRO CECILIANO, matrícula SIAPE nº 2076104, DANIEL BRAGA MONTEIRO, matrícula SIAPE 
nº 2839219, e VAGNER XAVIER DO VALE, matrícula SIAPE nº 0363951, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 39/2020, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta a servidora SHEILA MATOS IMAMURA, matrícula SIAPE nº 0363710.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na Residência Estudantil.
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.”.

Talita
Realce
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COMPOSTO NA GRÁFICA DA UFRJ-http://www.grafi ca.ufrj.br (grafi ca@grafi ca.ufrj.br) • Diretora: Caroline Maia do Carmo Vianna Dantas
• Chefe Produção: Almir Fucci • Chefe Editoração: Martha Dias de Sá • Chefe Off -Set: Gilson Silva de Oliveira 

• Chefe Acabamento: Agnaldo de Lima Barbosa • Chefe Manutenção: Jair Borges Filho • Chefe Plotagem: Pedro L. Bartonelli Braga 
• Digitação e Editoração Eletrônica: Allan de Morais Barbosa, Fernando Cesar Neves Moreira e Martha Dias de Sá

http://siarq.ufrj.br/index.php/boletim-ufrj/https://ufrj.br/http%3A//siarq.ufrj.br/index.php/boletim-ufrj

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 268, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

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 OSVALDO VIEIRA, matrícula SIAPE nº 0373096, RALPH SALVIA DOS REIs, matrícula SIAPE nº 2076788, 
e VLADIMIR MARQUES FIGUEIRA, matrícula SIAPE nº 2128952, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 39/2020, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa Orbenk Administração E Serviços Ltda., tendo como Presidente desta o servidor HEDES EUGÊNIO, matrícula SIAPE nº 1914084.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na 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.

Talita
Realce


