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comporem a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 63/2020, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa STUDIO G CONSTRUTORA LTDA.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no ETU/UFRJ.
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 1373, DE 3 DE MARÇO 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(as) servidores(as) THIAGO CUNHA DA SILVA, matrícula 
SIAPE n.º1100263, THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, matrícula SIAPE 
nº 1970678 e RENATO MATOS PEREIRA NOVAES, matrícula SIAPE nº 2424704 
para comporem a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 64/2020, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no ETU/UFRJ.
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 1484, DE 08 DE MARÇO 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 o servidor MARCEL GUEDES PEREIRA, matrícula SIAPE 
nº 1958748, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 57/2019, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa Fokus Informática E Microfi lmagem EIRELI, e como 
sua substituta eventual a servidora FERNANDA CAPRI RAPOSO GOMES, 
matrícula SIAPE nº 1497492.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada na PR-4.
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 1486, DE 08 DE MARÇO DE 2021

Designa servidores para fi scalização de contrato.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Senhor 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 THIAGO MOREIRA CHAGAS, matrícula SIAPE 
nº 3088720, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 59/2016, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI, 
e como substituto eventual o servidor BRUNO HAYROLDES DE 
ALBUQUERQUE, matrícula SIAPE nº 1651250.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada na FACULDADE 
NACIONAL DE DIREITO - FND. 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 e substitui 
a Portaria nº 4945, de 29 de maio de 2019, publicada no BUFRJ nº 23, 
de 6 de junho de 2019.

PORTARIA Nº 1499, DE 8 DE MARÇO DE 2021

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e 
Gerenciamento de Riscos para contratação de serviços continuados de coleta de 

resíduos extraordinários e inertes nos campi desta Universidade.
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 VERA DO CARMO RODRIGUES, SIAPE 
nº 0362389, LENIR GOMES, SIAPE nº 0364054 e MARCELO DA SILVA 
GONÇALVES, SIAPE nº 0366158 para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão de Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Gerenciamento 
de Riscos para contratação de serviços continuados de coleta de resíduos 
extraordinários e inertes nos campi desta Universidade.

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

Art. 3º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1500, DE 8 DE MARÇO DE 2021

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e 
Gerenciamento de Riscos para contratação de serviços continuados de limpeza, 

asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições 
de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes 

domissanitários, materiais e equipamentos para atender as necessidades das 
Unidades do campus da UFRJ no município de Duque de Caxias.

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:
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