
BOLETIM Nº 49 - 8 DE DEZEMBRO DE 2016 / 19

PORTARIA Nº10470, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 5235 
de 17 de julho de 2015, publicada no D.O.U. nº 139 de 23 de julho de 2015, tendo 
em vista o que consta no Artigo 53º da Lei 8.666/93, 

Resolve designar o servidor, HARLEY FRAMBACH DE MOURA JÚNIOR, 
Assistente Administrativo, SIAPE no 0366152; Leiloeiro Administrativo da 
Pró-Reitoria de Gestão e Governança, tendo como seu auxiliar RODRIGO 
FIGUEIREDO DA GAMA, Assistente Administrativo, SIAPE no 1888785.

O Leiloeiro Administrativo, em seus impedimentos, será substituído por 
seu auxiliar.

PORTARIA Nº 10477 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016

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 n°.: 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n°.: 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar a servidora KÁTIA VERÔNICA R. DE S. BARBOSA, 
NUTRICIONISTA, matrícula SIAPE nº.: 0375102, para exercer a função de 
fiscal do contrato n°.: 66/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa SERVICE  
ITÓRORÓ EIRELI, e como substituta eventual a servidora JANETE DE  
A. BONSANTO , NUTRICIONISTA , matrícula SIAPE nº 0364244.

Art. 2º O fiscal e sua substituta eventual estão lotados no HUCFF / UFRJ e 
são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato nº 66/16.

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 10515, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

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 n° 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30 de 23 de 
julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor, JOÃO BATISTA GOMES, Matrícula SIAPE nº. 
0367001, para exercer a função de fiscal do contrato n° 69/16, celebrado entre a UFRJ  
e a empresa Soares & Bozzi, e como substituto eventual o servidor MARCOS 
ANTÔNIO DA SILVA , Matrícula SIAPE nº 0364588.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na Seção de Infraestutura 
- IPPMG , e são responsáveis 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);  
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 10516, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

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 n° 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30 de 23 de 
JULHO de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor, JOSE CARLOS PEREIRA , Matrícula SIAPE nº. 
1124407, para exercer a função de fiscal do contrato n° 69/16, celebrado entre a UFRJ  
e a empresa Soares & Bozzi Comércio de Gás e Transporte - Ltda., e como substituto 
eventual o servidor , DEYSE FRANCISCA DA CRUZ , Matrícula SIAPE nº 0365259.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na Superintendência Geral 
de Políticas Estudantis - Gabinete do Reitor , e são responsáveis 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);  
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 10531, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

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 n° 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30 de 23 de 
JULHO de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES LORDELLO, 
Matrícula SIAPE nº. 0359917, para exercer a função de fiscal do contrato n° 69/16, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa Soares & Bozzi Comércio de Gás e Transporte 
- Ltda., e como substituto eventual o servidor , FRANCISCO LUIS PARKER, 
Matrícula SIAPE nº 03655131.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no Setor de Compras - 
CT - Bloco A - 7º Andar - Instituto de Qúimica, e são responsáveis 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);  
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 10537, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016

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 n° 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30, de 23 de 
julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar a servidora MÕNICA SEEFELDER DE ASSIS ARAÚJO, 
NUTRICIONISTA, Matrícula SIAPE nº 1093259, para exercer a função de fiscal do 
contrato n° 66/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa Service Itóroró EIRELI, 
e como substituta eventual a servidora ALINE JORGE SILVA CRISPIM DE 
CARVALHO, Técnico em Assuntos Educacionais ,Matrícula SIAPE nº 1333471.

Art. 2º O fiscal e sua substituta eventual estão lotados na Escola de Educação 
Infantil / UFRJ e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato nº 66/16.
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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 10597, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016

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 n° 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30, de 23 de 
julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor EDIMAR DOS SANTOS DA SILVA, Assistente 
em Administração, Matrícula SIAPE nº 2288254, para exercer a função de fiscal 
do contrato n° 21/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa Front Serviços de 
Segurança Ltda, e como substituto eventual o servidor JOSÉ AUGUSTO MARTINS 
DA COSTA, Secretário Executivo, Matrícula SIAPE nº 2228850.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no Instituto de Química, 
e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato no seguinte 
posto: IQ - LADETEC.

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 n° 10307, de 21 de novembro de 2016, publicada 
no BUFRJ n° 48, de 01 de dezembro de 2016.

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.

CENTRO DE CIÊNCIAS  
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

INSTITUTO DE FÍSICA

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO,DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

n° 10632 - VITORIA MARIA TUPINAMBA SOUZA BARTHEM, Matrícula SIAPE 
nº 0363489, no cargo de Docente lotada e em exercício no Instituto de Física, faz 
jus a 3 meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 16/11/88 a 15/11/93, 
conforme disposto no art. 87 da Lei n° 8112/90.

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

PORTARIANº10518, DE30 DE NOVEMBRODE2016

O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições regimentais,

Resolve indicar os nomes abaixo relacionados para compor o Núcleo  
Docente Estruturante-NDE no âmbito de cada Curso de Graduação, sob a 
responsabilidade do Instituto de Geociências da UFRJ, tornando sem efeito a 
Portaria 6807, publicada no BUFRJ nº 29 de 21/7/2016.

Bacharelado em Geografia:
• ProfaCarla Bernadete Madureira Cruz (Presidente)
• Prof. Eduardo José Pereira Maia
• Prof. Frederic Jean Marie Monié
• Rebeca Steiman 
• Prof. André de Souza Avelar
• Prof. Marcelo José Lopes de Souza 
• ProfaMaria Naíse de Oliveira Peixoto
• Prof. Paulo Márcio Leal de Menezes
• Prof. Paulo Pereira de Gusmão
• Prof. Rafael Silva Barros
• Prof. Rafael Winter Ribeiro
• Prof. William Ribeiro da Silva

Licenciatura em Geografia:
• Prof. Eduardo José Pereira Maia (Presidente)
• ProfaCarla Bernadete Madureira Cruz
• Prof. Frederic Jean Marie Monié
• Rebeca Steiman 
• Prof. André de Souza Avelar
• Prof. Marcelo José Lopes de Souza 
• ProfaMaria Naíse de Oliveira Peixoto
• Prof. Paulo Márcio Leal de Menezes
• Prof. Paulo Pereira de Gusmão
• Prof. Rafael Silva Barros
• Prof. Rafael Winter Ribeiro
• Prof. William Ribeiro da Silva

Graduação em Geologia:
• Prof. Ismar de Souza Carvalho
• Prof. Claudio Limeira Mello
• Prof. Gerson Cardoso da Silva Junior
• Prof. Leonardo Fonseca Borghi de Almeida
• Prof. Julio Cezar Mendes
• Prof. Aristóteles de Moraes Rios Netto
• Prof. André Ribeiro
• Profa Cícera Neysi de Almeida 

Graduação em Meteorologia:
• Prof. Edílson Marton (Presidente)
• Profa Fernanda Cerqueira Vasconcellos
• Prof. José Ricardo de Almeida França
• Prof. Wallace Figueiredo Menezes
• Prof. Luiz Cláudio Gomes Pimentel

INSTITUTO DE MATEMÁTICA

PORTARIA Nº 10479, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016

A Diretora do Instituto de Matemática do Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Walcy Santos, 
nomeada pela Portaria nº 9.744, de 16 de outubro de 2014, publicada no D.O.U. nº 
201 - Seção 2, de 17 de outubro de 2014, no uso de suas atribuições regimentais,

Resolve designar a servidora ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA, 
Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 363260, como responsável 
pela Inscrição dos Empenhos em Restos a Pagar do Exercício de 2016, conforme 
Orientação Administrativa PR6 Nº 01/2016 - Complementar.

PORTARIA Nº 10501, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016

A Diretora do Instituto de Matemática do Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Walcy Santos, 
nomeada pela Portaria nº 9.744, de 16 de outubro de 2014, publicada no D.O.U.  
nº 201 - Seção 2, de 17 de outubro de 2014, no uso de suas atribuições regimentais, 

Resolve autorizar a Professora Adjunta CECILIA SALGADO GUIMARAES 
DA SILVA, do Departamento de Matemática, a ausentar-se da sede, no período 
de 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2016, a fim de participar de congresso 
na Unicamp, SP.

INSTITUTO DE QUÍMICA

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE 29/11/2016

N° 10502 - LOLA MARIA BRAGA GOMES, matrícula nº 0367061, Professora 
Adjunto, lotada no Departamento de Química Analítica/IQ. Averbado em seus 
Assentamentos o Tempo de Serviço do período de 01.06.1979 a 30.03.1982; 
01.04.1982 a 20.07.1984 e 21.07.1984 a 23.08.1990. O referido tempo é compu- 
tável para fins de Aposentadoria e Disponibilidade, de acordo com o Art. 103,  
inciso V da Lei n° 8112 de 11.12.1990. Processo nº 23079.028426/2014-23.
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