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PORTARIA Nº 5121, DE 23 DE JULHO DE 2020

A Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições,

Resolve retifi car a portaria nº 7589, de 24 de julho de 2019, publicada no 
BUFRJ nº 31, de 1 de agosto de 2019.

Referente à progressão funcional do(a) servidor(a) BERNARDO 
CARVALHO OLIVEIRA, Matrícula SIAPE nº 2067683, onde se lê: “Processo 
nº 23079.057197/2018-88”, leia-se: “Processo nº 23079.024586/2019-16”, 
fi cando ratifi cados os demais termos. (Processo 23079.024586/2019-16)

PORTARIA Nº 5122, DE 23 DE JULHO DE 2020

A Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições,

Resolve retifi car a portaria nº 1664, de 3 de março de 2020, publicada no 
BUFRJ nº 11, de 12 de março de 2020.

Referente à progressão funcional do(a) servidor(a) BERNARDO 
CARVALHO OLIVEIRA, Matrícula SIAPE nº 2067683, onde se lê: “Processo 
nº 23079.000059/2020-41”, leia-se: “Processo nº 23079.036058/2019-00”, 
fi cando ratifi cados os demais termos. (Processo 23079.036058/2019-00)

PORTARIA Nº 5186, DE 27 DE JULHO DE 2020

A Superintendente de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 13 da Lei nº 12.772 
de 28 de dezembro de 2012, 

Resolve conceder aceleração de promoção, ao(à) servidor(a): BRUSS 
REBOUÇAS COELHO LIMA, Matrícula SIAPE nº 2408177, ocupante do cargo 
de Professor do Magistério Superior, da classe de Professor Adjunto A, nível 2, para 
a classe Professor Adjunto, nível 1, com efeitos fi nanceiros a partir de 19/07/2020 
e efeitos acadêmicos a partir de 19/07/2020. (Processo 23079.211690/2020-74)

PORTARIA Nº 5195, DE 27 DE JULHO DE 2020

A Superintendente de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 13 da Lei nº 12.772 
de 28 de dezembro de 2012, 

Resolve conceder aceleração de promoção, ao(à) servidor(a): FABIO 
FRANCISCO DE ARAÚJO, Matrícula SIAPE nº 2596876, ocupante do cargo de 
Professor do Magistério Superior, da classe de Professor Adjunto A, nível 2, para 
a classe Professor Adjunto, nível 1, com efeitos fi nanceiros a partir de 16/02/2019 
e efeitos acadêmicos a partir de 16/02/2019. (Processo 23079.211679/2020-12)

PORTARIA Nº 5197, DE 27 DE JULHO DE 2020

A Superintendente de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 12 da Lei nº 12.772 
de 28 de dezembro de 2012, 

Resolve conceder progressão, ao(à) servidor(a): DANIELLA LOPEZ VALE, 
Matrícula SIAPE nº 2965335, ocupante do cargo de Professor do Magistério 
Superior, na classe de Professor Adjunto, do nível 1 para o nível 2, com efeitos 
fi nanceiros a partir de 26/04/2020 e efeitos acadêmicos a partir de 26/04/2020. 
(Processo 23079.209080/2020-19)

ATOS DA PRÓ-REITORIA 
DE GESTÃO & GOVERNANÇA

AVISO DE INTIMAÇÃO

O Pró-Reitor de Gestão e Governança vem, através do presente, intimar a 
empresa QUALITÉCNICA EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.437.161/0001-06, domiciliada em endereço 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 26, § 4º da Lei 9.784/99, a comparecer, 
no dia 10 de agosto de 2020 às 11 horas, na Divisão de Fiscalização de Contratos 
– PR6, situada à Rua Aloísio Teixeira, nº 278, Prédio 5, Parque Tecnológico, 
Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941- 850, se fazendo representar 
por representante legal, devidamente autorizado, para tomar ciência do Ofício 
nº 23079.30/2020 - PR6/GSGES/CGCL/DFISC/SCEXE, decorrente de apuração 
de inexecução contratual no processo 23079.210758/2020-06. O processo 
administrativo em questão se encontra com vista franqueada, disponível 
para consulta na área da Pesquisa Pública do Portal do Sistema Eletrônico 
de Informações da UFRJ (https://portal.sei.ufrj.br/) e a ausência de 
comparecimento não resultará em paralisação do mesmo.

AVISO DE INTIMAÇÃO

O Pró-Reitor de Gestão e Governança vem, através do presente, intimar a 
empresa QUALITÉCNICA EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.437.161/0001-06, domiciliada em endereço 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 26, § 4º da Lei 9.784/99, a comparecer, 
no dia 10 de agosto de 2020 às 11 horas, na Divisão de Fiscalização de Contratos 
– PR6, situada à Rua Aloísio Teixeira, nº 278, Prédio 5, Parque Tecnológico, 
Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941- 850, se fazendo representar 
por representante legal, devidamente autorizado, para tomar ciência do Ofício 
nº 23079.31/2020 - PR6/GSGES/CGCL/DFISC/SCEXE, decorrente de 
apuração de inexecução contratual no processo 23079.210771/2020-57. 
O processo administrativo em questão se encontra com vista franqueada, 
disponível para consulta na área da Pesquisa Pública do Portal do Sistema 
Eletrônico de Informações da UFRJ (https://portal.sei.ufrj.br/) e a ausência de 
comparecimento não resultará em paralisação do mesmo.

AVISO DE INTIMAÇÃO

O Pró-Reitor de Gestão e Governança vem, através do presente, intimar a 
empresa QUALITÉCNICA EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.437.161/0001-06, domiciliada em endereço 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 26, § 4º da Lei 9.784/99, a comparecer, 
no dia 10 de agosto de 2020 às 11 horas, na Divisão de Fiscalização de Contratos 
– PR6, situada à Rua Aloísio Teixeira, nº 278, Prédio 5, Parque Tecnológico, 
Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941- 850, se fazendo representar 
por representante legal, devidamente autorizado, para tomar ciência do 
Ofício nº 23079.32/2020 - PR6/GSGES/CGCL/DFISC/SCEXE, decorrente 
de apuração de inexecução contratual no processo 23079.210809/2020-91. 
O processo administrativo em questão se encontra com vista franqueada, 
disponível para consulta na área da Pesquisa Pública do Portal do Sistema 
Eletrônico de Informações da UFRJ (https://portal.sei.ufrj.br/) e a ausência de 
comparecimento não resultará em paralisação do mesmo.

PORTARIA Nº 5105, DE 21 DE JULHO 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 SAMUEL MELO MASCARENHAS, matrícula 
SIAPE nº 0053973, 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 LEONARDO MARINHO 
PEREIRA PANZA, matrícula SIAPE nº 1651148.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização ficará lotada no INSTITUTO DE 
FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (IFCS).

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 8996, de 28 de agosto de 2019, publicada no BUFRJ nº 36, 
de 5 de setembro de 2019.

PORTARIA Nº 5134, DE 23 DE JULHO 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) GABRIEL BOTELHO NEVES DA ROSA, 
Arquiteto e Urbanista, matrícula SIAPE nº 1787165, para exercer a função 
de Fiscal do Contrato nº 03/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa PGE – 
Projetos, Gerenciamentos e Empreendimentos Ltda., e como substituto eventual 
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