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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho Curador

ATA da 65ª Reunião Ordinária do Conselho Curador

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dez horas e sete minutos, reuniu-se o Conselho
Curador para a realização de sua sexagésima quinta Reunião Ordinária, excepcionalmente, através da
plataforma RNP, tendo em vista a necessidade de manter a suspensão das atividades acadêmicas e
administrativas não essenciais, atendendo às medidas de prevenção e controle da COVID-19, conforme o
Decreto Estadual nº 47.250, de 04 de setembro de 2020, que dispões sobre medidas de enfrentamento da
propagação do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de emergência em saúde, e dá
outras providências. Sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Maria Cristina de Assis. Estavam
presentes: os Representantes indicados pela UEZO, o Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos e Nirmo
Antônio Araújo Filho; o Representante indicado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
– SECTI, Conselheira Andréia Gonçalves Machado; os Representantes indicados pela Secretaria de Estado de
Fazenda, Conselheira Maria Regina Correa Castanheira e Raphael Zuza Nieto. Presentes também: o Auditor
Chefe da UEZO, Hugo Freire Lopes Moreira, o Gestor de Contratos da UEZO, Vinícius Murat do Carmo e a
Secretária dos Conselhos, Bianca Moreira Santos de Brum. Havendo quórum, a PRESIDENTE deu início à
reunião. 1º Assunto: Aprovação da Ata da 64ª R.O realizada em 30/06/2020 e da 7ª R.E realizada em
19/08/2020. A PRESIDENTE colocou a Ata da reunião de 30 de junho de 2020 em discussão e expôs que
tinha apenas pequenas correções ortográficas que não alteravam o conteúdo do documento e posteriormente
encaminharia à Secretária dos Conselhos. Não houve considerações dos demais Conselheiros quanto a Ata. A
PRESIDENTE colocou a Ata em votação. Aprovada por unanimidade, mediante as alterações propostas pela
Presidente. A PRESIDENTE colocou a Ata da reunião de 19 de agosto de 2020 em discussão. Não houve
considerações dos Conselheiros quanto a Ata. A PRESIDENTE colocou a Ata em votação. Aprovada por
unanimidade. 2º Assunto: Informações referentes ao Art. 35 do Regimento Interno do Conselho Curador
(Relação de contratos vigentes, Relação de contratações por licitação, dispensa de licitação e por
inexigibilidade e Relação de adiantamentos concedidos no trimestre). RELATORA: PRESIDENTE.
Apresentou a relação dos contratos vigentes e questionou se os Conselheiros tinham alguma solicitação de
informação ou algo a acrescentar sobre a relação de contratos apresentada. O CONSELHEIRO RAPHAEL
ZUZA NIETO apresentou dúvida quanto ao contrato da UEZO com a empresa Claro S/A referente ao serviço
de comunicação multimídia, que já estava no primeiro Termo Aditivo, cujo término era em 17 de setembro de
2020, e trazia a informação de “Planejamento de despesa” na coluna “Renovação Contratual”. O GESTOR
DE CONTRATOS VINÍCIUS MURAT DO CARMO informou que o estágio de planejamento de despesa já
havia avançado e que já haviam sido concluídas todas as etapas da renovação. Informou que o processo
passou por análise jurídica e faria a inclusão do Termo Aditivo no Sistema SEI – RJ para assinatura por parte
da UEZO e da empresa Claro S/A. Explicou que a etapa de planejamento da despesa referia-se ao momento
em que se questiona a Assessoria de Planejamento e Gestão da UEZO – ASSEPLAG sobre a disponibilidade
orçamentária para a renovação contratual e que no caso do contrato com a empresa Claro S/A, a resposta foi
positiva e o processo seguiu seu trâmite. O CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO solicitou informações
sobre o contrato com empresa de coleta de lixo. O GESTOR DE CONTRATOS VINÍCIUS MURAT DO
CARMO respondeu que o contrato da UEZO com a empresa de coleta de lixo já estava no período
excepcional. Explicou que o período ordinário era de 60 (sessenta) meses e poderia ser renovado por mais 12
(doze) meses em caráter excepcional e a UEZO já estava na segunda renovação de 06 (seis) meses, ou seja,
finalizando esse período, não havia mais possibilidade de renovação, sendo necessária a abertura de novo
processo licitatório. O GESTOR DE CONTRATOS VINÍCIUS MURAT DO CARMO informou aos
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Conselheiros que o contrato com a empresa Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda, antiga Atrio-Rio
Service Tecnologia e Serviços Ltda, foi encerrado no dia 04 de setembro de 2020 por opção da UEZO, que
decidiu por não renovar. A PRESIDENTE esclareceu que embora fosse uma adesão à Ata, optou por não
renovar o contrato referente aos condutores de veículos. Disse que estava tentando resolver de forma
provisória e posteriormente seria aberto novo processo licitatório. Não houve mais considerações sobre a
relação de contratos vigentes. A PRESIDENTE passou para a apresentação da relação de contratações por
licitação, dispensa de licitação e por inexigibilidade. Não houve questionamentos ou considerações sobre a
relação apresentada. A PRESIDENTE apresentou a relação de adiantamentos e demonstrou que não houve
adiantamentos concedidos no 3º trimestre. Informou que estava finalizando o documento referente ao SIDES-
UEZO, que seria encaminhado para análise jurídica e posteriormente traria ao Conselho para aprovação. Disse
que o SIDES iria auxiliar na movimentação interna das aquisições, principalmente da Prefeitura e da Pró-
reitoria de Pesquisa. 3º Assunto: Assuntos Gerais. A PRESIDENTE comunicou que o Professor Dario
Nepomuceno da Silva Neto, representante suplente da UEZO no Conselho Curador, estava afastado das
reuniões para participar do Processo Eleitoral 2020 para escolha de Reitor e Vice-reitor da UEZO. Nada mais
havendo a tratar, a PRESIDENTE deu por encerrados os trabalhos. Eu, Bianca Moreira Santos de Brum,
Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos.
 

Maria Cristina de Assis
                 

 
      Andréia Gonçalves Machado

 
 

Raphael Zuza Nieto
 
 

Maria Regina Correa Castanheira
 
 

Carlos Alberto Alves Lemos
 
 

     Nirmo Antônio Araújo Filho
 
 

Bianca Moreira Santos de Brum
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Raphael Zuza Nieto, Conselheiro, em 14/10/2020, às 10:36,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
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Documento assinado eletronicamente por Nirmo Antônio Araújo Filho, Conselheiro, em 14/10/2020, às
10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de
9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cris�na de Assis, Reitora, em 14/10/2020, às 11:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Alves Lemos, Professor, em 14/10/2020, às
11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de
9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Gonçalves Machado, Conselheira, em 14/10/2020,
às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Maria Regina Correa Castanheira, Conselheira, em
09/12/2020, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Bianca Moreira Santos de Brum, Coordenadora, em
07/01/2021, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 9222343 e o
código CRC C481BD83.

Referência: Processo nº SEI-260002/000253/2020 SEI nº 9222343

Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, - Bairro Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23070-200 
Telefone: - www.uezo.rj.gov.br  

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

