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PORTARIA Nº 224, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

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

Art. 1º Designar o servidor FÁBIO DO NASCIMENTO PORTO, Administrador 
de Edifício, Matrícula SIAPE nº 1766827, para exercer a função de fiscal do 
contrato nº 72/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa Brilhante Administração 
e Serviços Eireli, e como substituto eventual o servidor DIEGO GONÇALVES 
DE ANDRADE, Assistente em Administração, Matrícula SIAPE nº 2076228.

Art. 2º A fiscal e o seu substituto eventual estão lotados no Polo de Macaé 
são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato nº 72/16 da 
unidade Polo Universitário.

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 225, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

Art. 1º Designar o servidor DANIEL VASCONCELOS DE MELLO, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 2288458, para 
exercer a função de fiscal do contrato nº 72/2016, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, e como 
substituto eventual o servidor MARIO SERGIO SCHULTZ, PROFESSOR DO 
MAGISTERIO SUPERIOR, matrícula SIAPE nº 1481844.

Art. 2º A fiscal e o seu substituto eventual estão lotados no POLO DE MACAÉ 
são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato nº 72/16 da 
unidade NUPEM.

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 227, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

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

Art. 1º Designar o servidor ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA NUNES, 
Operador de Máquina Copiadora Matrícula SIAPE nº 0366753, para exercer a 
função de fiscal do contrato n° 66/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa Service 
Itororó Eireli, e como substituto eventual o servidor THOMAZ EDSON DA SILVA 
PINTO, Servente de Limpeza ,Matrícula SIAPE nº 0366385.

Art. 2º O fiscal e sua substituta eventual estão lotados na Divisão de Residências 
Estudantis/Alojamento Estudantil da 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 228, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

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

Art. 1º Designar a servidora ROSA MARIA LUIZ PORCH, Secretária 
Executiva, Matrícula SIAPE nº 0362295 para exercer a função de fiscal do contrato 
n° 66/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa Service Itororó Eireli, e como 
substituto eventual o servidor BRUNO FABRÍCIO DE OLIVEIRA DUTRA , 
Assistente em Administração, Matrícula SIAPE nº 1749347.

Art. 2º O fiscal e sua substituta eventual estão lotados no Gabinete do Reitor 
- Prédio da Reitoria da 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 229, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

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

Art. 1º Designar o servidor PAULO MARCIUS FERRAZ DE SAN´TANA, 
Chefe de Atividades Gerenciais, Matrícula SIAPE nº 03655075 para exercer a 
função de fiscal do contrato n° 66/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa 
SERVICE ITORORÓ EIRELI, e como substituto eventual o servidor DÉCIO 
GOMES DA SILVA, Administrador da Sede , Matrícula SIAPE nº 1124422.

Art. 2º O fiscal e sua substituta eventual estão lotados no IPUB - 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.”
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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 309, DE 11 DE JANEIRO DE 2017

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

Art. 1º Designar a servidor, ALMAISA MONTEIRO DE SOUZA, Secretário 
Executivo, Matrícula SIAPE nº : 0367286, para exercer a função de fiscal do 
contrato nº 31/2014, celebrado entre a UFRJ e a empresa AT Elevadores Ltda. e 
como substituto evetual o servidor VERA LÚCIA FERREIRA GOMES, Auxiliar 
Administrativo, Matrícula SIAPE nº 1124415.

Art. 2º O fiscal está lotado no Instituto COPPEAD de Administração 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 4214 de 10 de maio de 2016, publicada no 
BUFRJ n° 19, de 12 de maio 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.

PORTARIA Nº 345, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

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, 

Resolve retirar da Comissão de bens Móveis em Uso no Galpão da Divisão de 
Patrimônio, o servidor THIAGO BRUNO VIEIRA MOREIRA, SIAPE nº 1766612, 
que foi nomeado na portaria de n°10317 de 24 de novembro de 2016, publicada no 
BUFRJ N° 48, datado de 01 de dezembro de 2016, pois o mesmo encontra-se lotado 
na Divisão de Gestão Patrimonial e, não é oportuno sua participação nesta Comissão. 

PORTARIA Nº 407, DE 16 DE JANEIRO DE 2017

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 os servidores MARLON LACERDA FRANÇA, Engenheiro 
Civil, Matrícula SIAPE nº 1958879, DANIELLE DOS SANTOS HONORATO 
TONASSI RIBEIRO, Engenheiro Civil, Matrícula SIAPE nº 2318930, 
FERNANDO DIAS DA SILVA, Matrícula SIAPE nº 2325708, para compor a 
Comissão de Fiscalização do Contrato nº 64/2016, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa Innova Rio Engenharia e Construções Ltda.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização estão lotados no Escritório Técnico / UFRJ,  
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); 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 408 , DE 16 DE JANEIRO DE 2017

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

Art. 1º Designar os servidores SERGIO RICARDO DE SOUZA E SILVA, 
Engenheiro Civil, Matrícula SIAPE nº 1903562, KELLY CRISTINA OKUMA, 
Engenheira Civil, Matrícula SIAPE nº 1969313, IGOR WENDEROSCHY DE 
MATOS, Administrador de Edifício, Matrícula SIAPE nº 1958815, para compor 
a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 64/2016, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa Green Coast Construções e Incorporações Ltda.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização estão lotados no Escritório Técnico / UFRJ,  
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); 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.

CENTRO DE CIÊNCIAS  
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

DECANIA

PORTARIA Nº 313, DE 12 DE JANEIRO DE 2017

O Decano do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, João Graciano Mendonça Filho, no uso de suas 
atribuições regimentais,

Resolve conceder afastamento no País a ISMAR DE SOUZA CARVALHO - 
SIAPE nº 0365691, Professor Titular, no período de 06/02/2017 à 17/02/2017, para 
realizar trabalho de campo com alunos, em atendimento curricular da disciplina 
Paleontologia, no Crato/Ceará. 

INSTITUTO DE FÍSICA

PORTARIA Nº 311, DE 12 DE JANEIRO DE 2017

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

Resolve conceder afastamento da Sede a KAZUYOSHI CARVALHO AKIBA, 
Professor Adjunto, Matrícula SIAPE nº 1888525, para Participar da 4ª Escola 
Internacional de Verão em Processamento Inteligente de Sinais para Pesquisa e 
Indústria de Vanguarda, na Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, no período 
de 23 de janeiro a 3 de fevereiro de 2017. 

PORTARIA Nº 312, DE 12 DE JANEIRO DE 2017

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

Resolve conceder afastamento da Sede a IRINA NASKOVA NASTEVA, 
Professora Adjunta-A, Matrícula SIAPE nº 1085797, para Participar da 4ª Escola 
Internacional de Verão em Processamento Inteligente de Sinais para Pesquisa e 
Indústria de Vanguarda, na Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, no período 
de 23 de janeiro a 29 de janeiro de 2017. 
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