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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 258, 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 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 os servidores Denise Cruz, matrícula SIAPE nº 0365272, 
Luis Andre dos Santos, matrícula SIAPE nº 0367037, e Marcelo Soares Ramos, 
matrícula SIAPE nº 1154399, 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 Aroldo de Jesus, matrícula 
SIAPE nº 0365605.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no 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. 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 medidasconvenientes.”.

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 259, 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 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 os servidores Heliton Carau da Cunha Junior, matrícula 
SIAPE nº 1124691, Maria de Lurdes Pereira Silva, matrícula SIAPE nº 0363130, 
e Paulo Marcius Ferraz de Sant'Ana, matrícula SIAPE nº 0365507, 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 Claudia Valeria Negreiros Pontes, matrícula SIAPE nº 0362826.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no IPUB.
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 269, 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 Fernanda de Siqueira Lece Aragão, matrícula 
SIAPE nº 1970156, Fernanda Gadini Finelli, matrícula SIAPE nº 1975518, 
e Luzineide Wanderley Tinoco, matrícula SIAPE nº 2142333, 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 Guedes, matrícula SIAPE nº 3135589.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no IPPN.
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 medidasconvenientes.”.

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 270, 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 Claudia Fátima Morais Martins, matrícula 
SIAPE nº 1270469, Eduardo Gomes Brasil, matrícula SIAPE nº 3040000, e Ricardo 
Gomes Caus Amorim, matrícula SIAPE nº 1000509, para compor a Comissão de 
Fiscalização do Contrato nº 54/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa EDR 
Soluções Empresariais Ltda, tendo como Presidente desta a servidora Amelia 
Abigail Rosauro de Almeida, matrícula SIAPE nº 0361558.

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

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

PORTARIA Nº 218, DE 08/01/2021

Tempo de Serviço INSS

LUIS CLAUDIO ESTEVES, SIAPE 0364824, ELETRICISTA, lotado na 
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA, averbado em seus assentamentos, o 
tempo de contribuição conforme Certidão expedida em 19/11/2020 pelo 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL: NORDON INDUSTRIAS 
METALURGICAS S A, de 10/01/83 a 16/11/83, ou seja, 10 meses e 07 dias; 
NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S A, de 07/04/86 a 20/06/86, ou 
seja, 02 meses e 14 dias; MONTEVERDE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 

Talita
Realce


