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JULIANA PEDROSO BAUAB Matrícula nº 2074435 na Classe de Professor 
Assistente A do nível 1 para a classe de Professor Assistente do nível 1. Processo 
nº 23079.010753/2017-71 com efeitos financeiros a partir de 03/12/2016 e com 
efeitos acadêmicos a partir de 03/12/2016.

ROSANA BARRETO ROCHA FERREIRA Matrícula nº 2085158 na Classe 
de Professor Adjunto A do nível 2 para a classe de Professor Adjunto do nível 1. 
Processo nº 23079.014253/2017-17 com efeitos financeiros a partir de 03/02/2017 
e com efeitos acadêmicos a partir de 03/02/2017.

ALINE COURI FABIAO Matrícula nº 2523872 na Classe de Professor 
Adjunto A do nível 2 para a classe de Professor Adjunto do nível 1. Processo nº 
23079.012880/2017-13 com efeitos financeiros a partir de 13/02/2017 e com efeitos 
acadêmicos a partir de 13/02/2017.

ARIDIO MATTOS JUNIOR Matrícula nº 2893529 na Classe de Professor 
Assistente A do nível 1 para a classe de Professor Adjunto do nível 1. Processo 
nº 23079.013569/2017-83 com efeitos financeiros a partir de 04/11/2016 e com 
efeitos acadêmicos a partir de 04/11/2016.

PORTARIA Nº 2436, DE 3 DE ABRIL DE 2017

O Pró-Reitor de Pessoal, no uso da competência delegada pelo Reitor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 956 de 10 de fevereiro 
de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 13 de fevereiro de 2017, 

Resolve contratar CHARBELL MIGUEL HADDAD KURY na vaga de 
professor substituto do/a Campus Macaé, com salário correspondente à classe de 
Assistente A, em regime de 20 horas semanais de trabalho, durante o período de 
17-abril-17 à 31-julho-17, conforme processo nº. 23079.010186/17-53.

ATOS DO SUPERINTENDêNCIA GERAL 
DE PESSOAL

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSS, DE 13/02/2017

Nº 994 - ROSELENE ROCHA ARAUJO matricula SIAE nº 0365233, Copeiro 
B109, aposentada desta Universidade averba em seus assentamentos através  
da Certidão de Tempo de Contribuição do INSS os períodos emitida em  
07/04/2014 referente aos períodos de 01/08/1985 a 15/10/1985, ou seja, 76 dias, 
perfazendo um total de 2 meses e16 dias, 07/04/1986 a 31/12/1988, ou seja, 
1000 dias, perfazendo um total de 2 anos, 9 meses de acordo com o artigo 103,  
inciso V da Lei 8112/90, ou seja, 1076 dias, perfazendo um total de 2 anos,  
8 meses e 6 dias. Processo nº 23079.029161/2016-42

ATOS DA PRÓ-REITORIA  
DE GESTÃO E GOVERNANÇA

AVISO DE PENALIDADE - REATIVAÇÃO

A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio da Pró-Reitoria de 
Gestão e Governança, ratifica a aplicação da sanção de IMPEDIMENTO DE 
LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) 
MESES (até 22/11/2017), a A&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP,  
CNPJ – 13.050.599/0001-10, através do Processo Administrativo  
nº 23079.059526/2016-63, em razão de irregularidades cometidas durante a  
realização do Pregão Eletrônico nº 26/2016, por deixar de entregar documen- 
tação exigida no certame, conforme item 17 do Edital, e art. 7º da Lei 10.520/02.

PORTARIA Nº 2182, DE 27 DE MARÇO DE 2017

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições 
delegadas pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
através da Portaria nº 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ  
nº 30 de 23 de julho de 2015 resolve:

Art .  1º  Designar a  servidora JULIANA SALES DA COSTA, 
ADMINISTRADORA DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 1958821, para 
exercer a função de fiscal do contrato nº 59/16, celebrado entre a UFRJ e a  
empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e como  
substituta evetual a servidora, TAMIRIS SANTOS DE ANDRADE, 
ADMINISTRADORA DE EDIFÍCIOS, matrícula SIAPE nº 2326064.

Art. 2º O fiscal está lotado no MUSEU NACIONAL/EXPOSIÇÃO E HORTO 
e é responsável pela fiscalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que 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 Substituir a portaria nº 230 de 09 janeiro de 2017, publicada no  
BUFRJ nº 04 de 26 de janeiro de de 2017.

Art. 5º 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 2184, DE 27 DE MARÇO DE 2017

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria n° 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30 de  
23 de julho de 2015 resolve:

Art. 1º Designar a servidora CAROLINA CORDEIRO CECILIANO, 
DIRETORA DA DIVISÃO SERVIÇO, matrícula SIAPE nº 2076104, para  
exercer a função de fiscal do contrato n° 49/15, celebrado entre a UFRJ e a  
empresa TRIPS PASSAGENS E TURISMOS LTDA-EPP e como substituto 
evetual o servidor, ANDRÉ MARTINS DE MOURA, CHEFE DA DIVISÃO DE 
SERVIÇOS, matrícula SIAPE nº 2287745.

Art. 2º O fiscal está lotado no PR6 é responsável pela fiscalização da  
execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que 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 2185, DE 27 DE MARÇO DE 2017

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria n° 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30 de  
23 de julho de 2015 resolve:

Art. 1º Designar a servidora CAROLINA CORDEIRO CECILIANO, 
DIRETORA DA DIVISÃO SERVIÇO, matrícula SIAPE nº 2076104, para exercer 
a função de fiscal do contrato n° 23/13, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
APPLIICARE CURSOS EIRELI - EPP e como substituto evetual o servidor, 
ANDRÉ MARTINS DE MOURA, CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS, 
matrícula SIAPE nº 2287745.

Art. 2º O fiscal está lotado no PR6 é responsável pela fiscalização da execução 
do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que 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.

Evandro
Realce


