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PORTARIA N° 11131, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Cria a Comissão para apurar Ingerências Administrativas.

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 ANA CRISTINA RITO NICOLELLA, 
SIAPE 2325867, RENAN DE OLIVEIRA FONTES, SIAPE 2497532, EGILDO 
PETRUNGARO, SIAPE 0363619, para, sob a presidência do primeiro,  
comporem a Comissão para apurar Ingerências Administrativas.

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 
pelo membro EGILDO PETRUNGARO.

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

PORTARIA Nº 11164, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

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 Portarianº 
4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJnº 24 de 15 de junho de 2017 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores: ROSELI BARBOSA DA COSTA,  
Nutricionista, matrícula SIAPE nº 0374848 e MÁRCIA MAFORTE BRAGA 
TEIXEIRA FERREIRA, Nutricionista, matrícula SIAPE nº 2154326 para compor 
a Comissão de Fiscalização do Contratonº 66/2016, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa Service Itororó Eireli.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada no HUCFF – Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho e será responsável pela fiscalização 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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 e substitui 
a Portaria nª.: 8385, de 28 de agosto de 2018, publicada no BUFRJ nª 36, de  
06 de setembro de 2018.

PORTARIA Nº 11165, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

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 Portarianº 
4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJnº 24 de 15 de junho de 2017 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores: MÁRCIA MAFORTE BRAGA TEIXEIRA 
FERREIRA, Nutricionista, matrícula SIAPE nº 2154326 e NARA LIMEIRA 
HORST, Nutricionista, matrícula SIAPE nº 1449739 para compor a Comissão de 
Fiscalização do Contratonº 53/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa NTL 
Nova Tecnologia LTDA.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada no HUCFF – Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho e será responsável pela fiscalização 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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 e substitui 
a Portaria nª.: 3200, de 06 de abril de 2018, publicada no BUFRJ nª 15, de  
12 de abril de 2018.

PORTARIA Nº 11281 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018.

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 
n°.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ n°.: 24 de 15 de junho de 
2017 e no D.O.U. nº .: 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores: ZENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA, 
matrícula SIAPE nº 1765255, EVANDRO COSTA DE SOUZA, matrícula SIAPE 
nº 1958317 e BRUNO DE DEUS SILVA, matrícula SIAPE nº 2423070 para 
compor a Comissão de Fiscalização do Contrato n° 26/18, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotado no Escritório Técnico da 
Universidade – ETU/UFRJ e no futuro campus de Santa Cruz da Serra e será 
responsável pela fiscalização da execução do objeto do contrato nesta unidade e 
no local da obra.

Art. 3º A 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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

 “art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 11327, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018

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 Portarianº 
4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJnº 24 de 15 de junho de 2017 
e no D.O.U. nº 112, Seção 2, fl. 31, de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor VALQUÍRIA DE OLIVEIRA VARGAS, CHEFE 
DA SEÇÃO DE CONVÊNIOS E ESTÁGIOS, matrícula SIAPE nº 1701616 
para exercer a função de fiscal do contratonº 30/17, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., e como 
substituto eventual o servidor JOÃO MARCIO SOARES CESAR, ASSISTENTE 
EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 1959502.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual ficarão lotados na PR1 e serão 
responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato nº 30/17 nesta 
localidade.

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 fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 e substitui a 
Portaria nª.: 10991, de 20 de dezembro de 2016, publicada no BUFRJ nª 52, de 
29 de dezembro de 2016.

Talita
Realce


