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Art. 1º Designar o(a) servidor(a) DEIVE FONTES LIMA, matrícula 
SIAPE nº 3009822, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 31/2020, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS, e como 
substituto eventual o(a) servidor(a) ODENEL VASCONCELLOS DA SILVA, 
matrícula SIAPE nº 0359504.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) DIVISÃO DE FROTA.
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 6918, DE 5 DE OUTUBRO 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) MARCIA DAS NEVES MELLO MENDES, 
matrícula SIAPE nº 1677357, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 31/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA SERVIÇOS 
GERAIS LTDA, e como substituto eventual o(a) servidor(a) GERONIMO DA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, matrícula SIAPE nº 0361513.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) SIBI.
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 7074, DE 13 DE OUTUBRO 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 a servidora LUCY ANTUNES GRISOLIA RIMES, 
matrícula SIAPE nº 1767678, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 19/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa RODOCON CONSTRUÇÕES 
RODOVIÁRIAS LTDA., e como substituto eventual o servidor LUCAS 
RODRIGUES FERNANDES, matrícula SIAPE nº 3186798.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no CAMPUS CIDADE 
UNIVERSITÁRIA.

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 7075, DE 13 DE OUTUBRO 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 a servidora VIVIANE SAILE DO NASCIMENTO PEREIRA, 
matrícula SIAPE nº 3062736, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 53/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa NTL NOVA TECNOLOGIA 
LTDA., e como substituto eventual a servidora ALEXANDRA GONÇALVES 
DA SILVA RODRIGUES, matrícula SIAPE nº 1348239.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada na MATERNIDADE 
ESCOLA - ME.

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 e substitui 
a Portaria nº 11948, de 4 de novembro de 2019, publicada no BUFRJ nº 45, 
de 7 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 7077, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação 
para aquisição de solução de Tecnologia da Informação 

para a gestão dos programas de pós-graduação, 
para atender à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2).

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do art. 2º, e inciso III do §2º do 
art. 10, da IN SGD/ME nº 01/2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ LUIS LOPES DA SILVEIRA, SIAPE: 
1124266, ADRIANO NEVES DE SOUZA, SIAPE: 1783722 e MARCELO 
DA SILVA GONÇALVES, SIAPE: 0366158, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Planejamento da Contratação.

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

Parágrafo Único. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante 
justifi cativa da Comissão de Planejamento e autorização da autoridade competente.

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

PORTARIA Nº 7118, DE 15 DE OUTUBRO 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 servidor GUILHERME DA SILVA RODRIGUES, 
matrícula SIAPE nº 3084741, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 19/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa RODOCON CONSTRUÇÕES 
RODOVIÁRIAS LTDA. ,  e  como substi tuto eventual  o servidor
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA GUIMARAES, matrícula SIAPE nº 1888801.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada no CAMPUS 
PRAIA VERMELHA.
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