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Art. 1º Designar os servidores LUCIANA BARBOSA DE CARVALHO 
- SIAPE 2218341, SILVIA BARREIROS DOS REIS - SIAPE 1888845 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 empresa para prestação de serviços 
de apoio à equipes de resgate do acervo do Museu Nacional.

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 
pelo membro SILVIA BARREIROS DOS REIS.

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

PORTARIA Nº 8077, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

Designa Fiscal do Contrato de Cessão nº 03/2020.
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 o servidor ROBSON NASCIMENTO DA SILVA NOGUEIRA, 
Administrador de Edifícios, matrícula SIAPE nº 1497118, lotado no Campus de 
Duque de Caxias, para exercer a função de fi scal do Contrato de Cessão nº 03/2020, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa Quatro Amigos Alimentação e Cia. Ltda., e 
como substituto eventual o servidor ANDRÉ OLIVEIRA DE LIMA, Assistente 
em Administração, matrícula SIAPE nº 1912226, igualmente lotado no Campus 
de Duque de Caxias.

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 03/2020 poderá ser consultado no âmbito 
do processo administrativo eletrônico nº 23079.216626/2020-80, disponível em 
https://portal.sei.ufrj.br.

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

PORTARIA Nº 8078, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

Designa Fiscal do Contrato de Cessão nº 04/2020.
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 o servidor ROBSON NASCIMENTO DA SILVA 
NOGUEIRA, Administrador de Edifícios, matrícula SIAPE nº 1497118, lotado 
no Campus de Duque de Caxias, para exercer a função de fi scal do Contrato 
de Cessão nº 04/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa Quatro Amigos 
Alimentação e Cia. Ltda., e como substituto eventual o servidor ANDRÉ 
OLIVEIRA DE LIMA, Assistente em Administração, matrícula SIAPE 
nº 1912226, igualmente lotado no Campus de Duque de Caxias.

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 04/2020 poderá ser consultado no âmbito 
do processo administrativo eletrônico nº 23079.216759/2020-56, disponível em 
https://portal.sei.ufrj.br.

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

PORTARIA Nº 8122, DE 19 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) CARLOS MAURY DA SILVA CANTALICE, 
matrícula SIAPE nº 0375584, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 41/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL SERVICE 
RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e 
como substituto eventual o(a) servidor(a) MARIA EFIGENIA HENRIQUES 
MOUTINHO, matrícula SIAPE nº 0377285.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) 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 8123, DE 19 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) CARLOS EDUARDO BEZERRA 
ALMEIDA SIMÕES, matrícula SIAPE nº 1497479, para exercer a função de 
Fiscal do Contrato nº 41/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL 
SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) LEANDRO COSTA LIMA 
MENEZES, matrícula SIAPE nº 3040624.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) 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 8124, DE 19 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) EDIMAR SOBREIRA DA CUNHA, 
matrícula SIAPE nº 0360803, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 41/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL SERVICE 
RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e como 
substituto eventual o(a) servidor(a) ROBERTO ANTONIO GAMBINE 
MOREIRA, matrícula SIAPE nº 0362698.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) IDT.
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 (…).

Talita
Realce
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§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 8125, DE 19 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) DENISE PORTO DE ALMEIDA, matrícula 
SIAPE nº 0362511, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 41/2020, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS 
HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e como substituto
eventual o(a) servidor(a) SILMARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, 
matrícula SIAPE nº 3063217. 

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) 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 8126, DE 19 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) MARCELO RAMOS, matrícula SIAPE 
nº 01154399, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 41/2020, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS 
E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e como substituto eventual o(a) 
servidor(a) ELAINE BARROS DE SOUZA, matrícula SIAPE nº 1929832.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) INDC.
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 8127, DE 19 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) VERA LUCIA TELES JERÔNIMO DOS 
SANTOS, matrícula SIAPE nº 0364157, para exercer a função de Fiscal do 
Contrato nº 41/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL SERVICE 
RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e como 
substituto eventual o(a) servidor(a) LETICIA FAUSTINO COSTA, matrícula 
SIAPE nº 245849.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) IPPMG.
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 8128, DE 19 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) CARLOS EDUARDO BEZERRA 
ALMEIDA SIMÕES, matrícula SIAPE nº 1497479, para exercer a função de 
Fiscal do Contrato nº 40/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL 
SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) LEANDRO COSTA LIMA 
MENEZES, matrícula SIAPE nº 3040624. 

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) 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 8129, DE 19 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) VERA LUCIA TELES JERÔNIMO 
DOS SANTOS, matrícula SIAPE nº 0364157, para exercer a função de Fiscal 
do Contrato nº 40/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PERSONAL 
SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 
e como substituto eventual o(a) servidor(a) LETICIA FAUSTINO COSTA, 
matrícula SIAPE nº 245849.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) IPPMG. 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:

Talita
Realce

Talita
Realce


