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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 35/2019. Objeto: 
registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos de tecnologia da 
informação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital 
e seus anexos. Validade da Ata: 12 meses, compreendendo o seguinte período: 
19/12/2019 a 19/12/2020. Ata nº 72/2019: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM 
INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 07.766.048/0001-54. Valor global: R$ 41.727,84. 
Data da assinatura: 19/12/2019. A Ata de Registro de Preços poderá ser consultada, 
em sua íntegra, no sítio www.gestao.ufrj.br. 

PORTARIA Nº 13372, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019

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 
Portarianº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJnº 24, de 15 de 
Junho de 2017, resolve:
Art. 1.º Designar os servidores André Luiz do Nascimento Maximiano, matrícula 
SIAPEnº 3009555, Guilherme da Silva Rodrigues, matrícula SIAPEnº 3084741, 
Ijapoan Monteiro Pereira, matrícula SIAPEnº 0152524, Lenir Gomes, matrícula 
SIAPEnº 0364054, e Leonardo Fernandes Rodrigues Caetano, matrícula SIAPEnº 
1962093, para compor a Comissão de Fiscalização do Contratonº 13/2017, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa Operação Resgate — Transportes Ltda, tendo como 
Presidente desta a servidora Vera do Carmo Rodrigues, matrícula SIAPEnº 0362389.
Art. 2.º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na PU.
Art. 3.º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 da Leinº 
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. 4.º Estão disponibilizados, no sítio https://gestao.ufrj.br/index.php, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.
Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 13790, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares 
e Gerenciamento de Riscos para Contratação de serviços terceirizado 
de Auxiliar de Processamento de Dados para atender às necessidades 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

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 MARCELO DA SILVA GONÇALVES, SIAPE 
nº 0366158, RENATA RIFFAN PESSANHA MAIA BELMONT, SIAPE nº 
2076205, e ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA SILVA, SIAPE nº 1898568 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Elaboração de 
Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos para Contratação de serviços de 
Auxiliar de Processamento de Dados para atender às necessidades da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 
pelo membro RENATA RIFFAN PESSANHA MAIA BELMONT.

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

PORTARIA Nº 14081, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 106, Inciso II, §3º, da Lei nº 4.320/1964 
combinado à Lei Complementar nº 101/2000 e às Normas Brasileiras de 
Contabilidade NBC T 16.1 a 16.11, Resolve: 
Art. 1º Prorrogar por 90 dias o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de 
Reavaliação de Bens Móveis da Universidade Federal constituída pela Portaria nº 
8600, de 21 de agosto de 2019, publicada no BUFRJ nº 35, de 29/08/2019. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 14116, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

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 D.O.U. nº 112, Seção 2, fl . 31, de 
13 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Designar o servidor FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ASSISTENTE 
EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 1497060 para exercer a função de 
fi scal do contrato nº 59/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa SOLUÇÕES 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI, e como substituta eventual a servidora 
RENATA MENDES DE SOUSA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, 
matrícula SIAPE nº 3135600.
Art. 2º O fi scal e sua substituta eventual fi carão lotados no COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 59/2016 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

 “art. 67: 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 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 nº 
8.387, de 13 de setembro de 2016, publicada no BUFRJ nº 38, de 22 de setembro de 2016.

PORTARIA Nº 14117, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

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 D.O.U. nº 112, Seção 2, fl . 31, de 
13 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Designar o servidor EDMILSON PEREIRA, ASSISTENTE DE ALUNO, 
matrícula SIAPE nº 0359911 para exercer a função de fi scal do contrato nº 53/2016, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA., e como 
substituta eventual a servidora RENATA MENDES DE SOUSA, ASSISTENTE 
EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 3135600.
Art. 2º O fi scal e a sua substituta eventual fi carão lotados no COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 53/2016 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 fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

 “art. 67: 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 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 nº 
7.705, de 10 de agosto de 2016, publicada no BUFRJ nº 33, de 18 de agosto de 2016.

PORTARIA Nº 14134, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

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.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Talita
Realce


