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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No- 64/2017

Tornamos público o resultado do Pregão
23069.078740/2017-19, cujo objeto é aquisição de reativos de ga-
sometria c/ eletrolitos, metabólicose co-oximetria, com cessão de uso
de equipamen-tos -SRP,NOVA BIOMEDICQAL DIAGNOSTICOS
MÉDICOSE BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ:18.271.934/0001-23 ,
item 01 no valor global de R$ 732.160,80. Esta publicação,para todos
os efeitos legais,equivale á publicação da Ata de Registro de Preço.

VALCINEA CARVALHO
Pregoeira

(SIDEC - 13/07/2017) 153057-15227-2017NE800158

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

E DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No- 64/2017 - UASG 150123

Nº Processo: 23069030661201777. Objeto: Apoio ao Projeto
Laboratório de Apoio Diagnóstico em Doenças Veterinárias. Custo
Operacional: R$4.270,33 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamen-
to Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Jus-
tificativa: Apoio e Gerenciamento Declaração de Dispensa em
12/07/2017. JAILTON GONCALVES FRANCISCO. Pró-reitor de
Planejamento. Ratificação em 12/07/2017. SIDNEY LUIZ DE MA-
TOS MELLO. Reitor. Valor Global: R$ 50.239,20. CNPJ CONTRA-
TADA : 03.438.229/0001-09 FUNDACAOEUCLIDES DA CUNHA
DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF.

(SIDEC - 13/07/2017) 150123-15227-2017NE000001

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

EXTRATO DE RESCISÃO

O Reitor da UFFS, Jaime Giolo, no uso de suas atribuições legais e
considerando a solicitação constante no Processo nº
23205.001647/2014-15, resolve: Atender a solicitação de Rescisão do
Convênio de concessão de Campo de Estágio Curricular Obrigatório
e Não Obrigatório para estudantes da UFFS, junto a UNIMED Cha-
pecó , a partir de 14/07/2017.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2017 - UASG 153052

Número do Contrato: 32/2017. Nº Processo: 23070005152/17-27.
DISPENSA Nº 2001/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE GOIAS -.CNPJ Contratado: 11443028000110. Contratado :
IMPACTO LIMPEZA E ALARMES -MONITORADOS EIRELI -
EPP. Objeto: Prorrogação de prazo e acréscimo de serviços de re-
cepcionista.O valor mensal do contrato passa a ser de R$99.550,05 e
valor anual deR$1.194.600,60. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 01/07/2017 a 30/06/2018. Valor Total: R$9.844,92. Fonte:
112000000 - 2017NE801557. Data de Assinatura: 28/06/2017.

(SICON - 13/07/2017) 153052-15226-2017NE800005

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 95/2017 - UASG 153052

Nº Processo: 23070008009201797. Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços visando a futura e eventual aquisição com for-
necimento parcelado de Aparelho Raio-x Intraoral e materiais quí-
micos (ácido acético, álcool etílico, cloreto de cálcio, formol, outros).
Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 14/07/2017 de 08h00 às
12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Departamento de Material e
Patrimônio - Dmp/ufg, Campus 2 - Samambaia Campus 2 - Sa-
mambaia - GOIANIA - GO ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/153052-05-95-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 14/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 28/07/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. In-
formações Gerais: Para fins de formulação daproposta de preços,
gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no su-
bitem 1.2 - Especificações Técnicas e Quantidades.

(SIDEC - 13/07/2017) 153052-15226-2017NE800005

PREGÃO No- 148/2017 UASG 153054

Nº Processo: 23070002422201748. Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preço de material para Reabilitação OPME (Kits para Es-
timulação Cerebral Profunda). Total de Itens Licitados: 00002. Edital:
14/07/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Praca Universitaria, Snr.
Setor Leste Universitario Leste Universitário - GOIANIA - GO ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153054-05-148-2017. En-
trega das Propostas: a partir de 14/07/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/07/2017 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCOS VINICIOS MIRANDA DA ROCHA
Pregoeiro

(SIDEC - 13/07/2017) 153054-02017-2017NE800096

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE PENALIDADE

No uso da competência que lhe foi delegada pelo Magnifico
Reitor, conforme portaria nº 86 de 06/01/2014, publicada no DOU de
07/01/2014 resolve:

Aplicar à empresa NOROX INFORMATICA LTDA - ME,
CNPJ: 13.938.245/0001-06, as seguintes penalidades: a) cancelamen-
to do empenho 2014ne803945, referente ao PE 020/2015, por parte
unilateral do Contratante; b) multa compensatória no valor de 10%
sobre o valor dos produtos não entregues, equivalente a R$ 2.982,00,
consoante o item 16.5, do Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2014,
com fulcro no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93; c) suspensão
temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
União, com o descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 03 meses,
conforme item 16.1 do Edital do PE 170/2014, consoante o item 17.5,
do Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2014, com fulcro no art. 7º da
Lei 10.520/02 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/05. Fica concedido,
desde já o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para interpor recurso.

CARLITO LARIUCCI
Pró-Reitor

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Conv. 181/2017. Proc. nº 10046/2017-65. Objeto: Estágio.
Convenentes: UFG e Paulo Henrique R. D. Alves. Assinatura:
13/07/2017. Validade: 13/07/2017 a 12/07/2022. Espécie: Termo de
Execução Descentralizada n.º 182/2017. Proc. nº 8030/2017-92. Ob-
jeto: Transferência, pela UFRN, dos sistemas SIG-UFRN (SIGElei-
ção) para a UFG que, como contrapartida, assegura a transferência de
recursos orçamentários e financeiros à UFRN com o objetivo de
viabilizar a execução do Projeto caracterizado no Plano de Trabalho.
Concedente: UFG; Proponente: Universidade Federal do Rio Grande
do Norte - UFRN. Assinatura: 21/06/2017. Validade: 21/06/2017 a
20/06/2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
L AT I N O - A M E R I C A N A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 19/2017 - UASG 158658

Número do Contrato: 3/2016. Nº Processo: 23422000545201626.
PREGÃO SRP Nº 21/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DA INTEGRACAOLATINO-AMERICANA. CNPJ Contratado:
22139227000155. Contratado : CCIA IMOVEIS LTDA - ME -.Ob-
jeto: Concessão do primeiro reajuste dos preços do Contrato nº.
03/2016. Fundamento Legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02, Decretos
2.271/97 e 7.892/13 e IN 02/08. Vigência: 13/07/2017 a 28/02/2018.
Valor Total: R$18.851,52. Fonte: 100000000 - 2017NE800047. Data
de Assinatura: 13/07/2017.

(SICON - 13/07/2017) 158658-26267-2017NE800020

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE RESCISÃO

Termo de rescisão do Contrato de Locação de Serviços nº 002/2016,
contratante: Universidade Federal de Itajubá, contratada: GABRIELA
CARDOSO DE FARIA para prestação de serviços de Docência Uni-
versitária, de acordo com a Lei 8.745/93, de 10/12/1993 e suas al-
terações. Por conveniência administrativa, o contrato fica rescindido a
partir de 17/07/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 52/2017 UASG 153030

Nº Processo: 23088011173201792. Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para eventual contratação de serviços de filmagem
(captação audiovisual) de provas de concursos públicos e processos
seletivos da UNIFEI Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
14/07/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Bps, Nr. 1303 Pi-
nheirinho - ITAJUBA - MG ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/153030-05-52-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 14/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 27/07/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. In-
formações Gerais: Edital disponível nos sítios: www.comprasgover-
namentais.gov.br e www.unifei.edu.br, link licitação.

HENRIQUE JOSE DE OLIVEIRA MATOS
Pregoeiro

(SIDEC - 13/07/2017) 153030-15249-2017NE800039

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL No- 25, DE 13 DE JULHO DE 2017
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

PARA O CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

A Pró-Reitora Substituta de Gestão de Pessoas da Univer-
sidade Federal de Itajubá, no uso da competência que lhe foi delegada
pelo Reitor, através das Portarias nº 806, de 10/05/2017, publicada no

DOU de 11/05/2017 e nº 1.097, de 22/06/2017, publicada no DOU de
26/06/2017, torna público e homologa o resultado do processo se-
letivo para o cargo de Professor Substituto, classe equivalente a Clas-
se A, Professor Assistente, Nível 1, regime de trabalho 40 horas
semanais, realizado conforme Edital nº 10/2017, publicado no Diário
Oficial da União de 09/06/2017, na área de GESTÃO DE OPE-
RAÇÕES E MANUTENÇÃO, Campus de Itajubá.

Candidatos aprovados:
1º lugar: João Paulo Barbieri - Média Global: 61,07
2º lugar: Renato Pontes Rodrigues - Média Global: 52,67

ALINY CRISTINA DOS SANTOS

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL

E D I TA L
PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A Chefe de Recrutamento e Seleção de Pessoal da Uni-
versidade Federal de Itajubá, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo Reitor da UNIFEI, através da Portaria nº 1.709 de
17/11/2015, publicada no DOU de 18/11/2015 e conforme Memo-
rando Eletrônico nº 169/2017 - DAI, resolve:

Prorrogar por doze meses, a partir de 19/07/2017, a validade
do concurso público do Edital nº 06/2016, destinado ao provimento
para o cargo efetivo de Professor de Magistério Superior, na área de
Tecnologia de Conformação de Materiais, Campus de Itabira, con-
forme Edital de Homologação nº 20, de 18/07/2017, publicado no
DOU de 19/07/2016, seção 3, página 59.

ALINY CRISTINA DOS SANTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2017 - UASG 153032

Número do Contrato: 26/2013. Nº Processo: 23090004590201730.
INEXIGIBILIDADE Nº 43/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE LAVRAS -.CNPJ Contratado: 13406686000167. Con-
tratado : SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM -TECNOLOGIA
DA INFORMACAO. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato; alteração do quantitativo dos serviços dos SIG a serem
implantados; alteração dos itens que compôe os preços dos serviços
contratados; retificação das cláusulas sexta e sétima do contrato e
atualização do cronograma de desembolso para pagamento dos ser-
viços e da garantia contratual; inclusão de cláusula antinepotismo;
renumeração das cláusulas contratuais subsequentes à cláusula in-
serta. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e nas demais legislações per-
tinentes à matéria. Vigência: 07/03/2017 a 07/03/2018. Data de As-
sinatura: 07/03/2017.

(SICON - 13/07/2017) 153032-15251-2017NE800017

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 437, DE 13 DE JULHO DE 2017
PROCESSO SELETIVO/PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições
de candidatos ao(s) processo(s) seletivo(s) para preenchimento de
vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s) nesta
Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Instituto de Ciências Agrárias. VAGA(S): 01
(uma). ÁREAS DE CONHECIMENTO: Microbiologia de Alimentos
e Higiene em Indústria de Alimentos. TITULAÇÃO: Graduação ou
Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Engenharia de Ali-
mentos, Farmácia, Ciências Biológicas, Ciências de Alimentos ou
áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15 (quinze) dias a partir da
data de publicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 20 (vinte)
dias úteis após o encerramento das inscrições. FORMA DE SE-
LEÇÃO: análise de "curriculum vitae"e prova didática. PRAZO DE
VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do
dia subsequente à publicação do Edital de Homologação do resultado
final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do órgão
interessado no certame.

1. As inscrições serão feitas na Secretaria do Instituto de
Ciências Agrárias, no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00,
nos dias úteis, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro,
deverá comprovar ser portador do visto pertinente (original e cópia);
II) CPF (original e cópia); III) prova de quitação com a justiça
eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no
ato da assinatura do contrato; V) três exemplares do "curriculum
vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de
cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em ins-
tituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por univer-
sidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, téc-
nica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) pu-
blicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade in-
telectual relevante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum
vitae" apresentados em via única; VII) declaração de não possuir
participação em gerência ou administração de empresa privada ou de
sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acio-
nista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei
nº 8.112/1990.
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1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso
público com cédula de identidade com visto temporário, entretanto,
por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade com
visto permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de
validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30
(trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do
protocolo do pedido de transformação do visto temporário em per-
manente, sob pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do concurso público. A permanência do
estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à
apresentação de Cédula de Identidade com visto permanente.

2. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

2.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado para esse fim a data de realização das provas;

2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos
Examinadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013;

2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração
final do resultado do Concurso.

3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a com-
patibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento do contrato anterior.

5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s)
seletivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 20 (vinte) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título de Graduação será de R$ 2.236,29 (dois mil duzentos
e trinta e seis reais e vinte e nove centavos). Caso o candidato
aprovado possua título de Especialista, a remuneração será de R$
2.408,18 (dois mil quatrocentos e oito reais e dezoito centavos); título
de Mestre, será de R$ 2.768,02 (dois mil setecentos e sessenta e oito
reais e dois centavos) e título de Doutor, será de R$ 3.305,07 (três mil
trezentos e cinco reais e sete centavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAIS DE 13 DE JULHO DE 2017
HOMOLOGAÇÃO/RESULTADO FINAL

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para a
Carreira de Magistério Superior, abaixo discriminado:

Nº 438 - Unidade: Faculdade de Letras
Área de Conhecimento: Linguística: Sintaxe, Variação e Mudança
Edital: nº 462 de 01/09/2016, publicado no DOU de 02/09/2016
Vagas: 01 (uma)
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Mayara Nicolau de Paula
2º lugar: Janayna Maria da Rocha Carvalho
3º lugar: Elaine Alves Santos Melo
Data de Homologação Interna: 07/07/2017

Nº 439 - Unidade: Escola de Engenharia
Departamento: Engenharia Nuclear
Área de Conhecimento: Instrumentação Nuclear, Detecção das Ra-
diações e Radioproteção
Edital: nº 102 de 06/01/2017, publicado no DOU de 09/01/2017
Vagas: 01 (uma)
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Telma Cristina Ferreira Fonseca
2º lugar: Patrícia de Lara Antônio
3º lugar: Mário Roberto Martins de Souza Braga
Data de Homologação Interna: 13/06/2017

Nº 440 - Unidade: Faculdade de Direito
Departamento: Direito Público
Área de Conhecimento: Direito Constitucional
Edital: nº 119 de 20/01/2017, publicado no DOU de 24/01/2017
Vagas: 01 (uma)
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Adamo Dias Alves
2º lugar: Francisco Castilho Prates
3º lugar: Tayara Talita Lemos
Data de Homologação Interna: 19/06/2017

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL Nº 441, DE 13 DE JULHO DE 2017
PROCESSO SELETIVO/PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições
de candidatos ao(s) processo(s) seletivo(s) para preenchimento de
vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s) nesta
Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Faculdade de Letras. VAGA(S): 01 (uma).
ÁREA DE CONHECIMENTO: Literatura e Teatro. TITULAÇÃO:
Doutorado em Letras ou Teatro ou Artes Cênicas. PRAZO DE INS-
CRIÇÃO: 15 (quinze) dias a partir da data de publicação deste Edital.
DATA DA SELEÇÃO: até 15 (quinze) dias úteis após o encerramento
das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae"
e prova didática. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis)
meses, contados a partir do dia subsequente à publicação do Edital de
Homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério do órgão interessado no certame.

1. As inscrições serão feitas na Secretaria da Faculdade de
Letras, no horário de 09:00 às 12:00 e de 13:30 às 16:30, nos dias
úteis, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro,
deverá comprovar ser portador do visto pertinente (original e cópia);
II) CPF (original e cópia); III) prova de quitação com a justiça
eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no
ato da assinatura do contrato; V) três exemplares do "curriculum
vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de
cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em ins-
tituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por univer-
sidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, téc-
nica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) pu-
blicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade in-
telectual relevante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum
vitae" apresentados em via única; VII) declaração de não possuir
participação em gerência ou administração de empresa privada ou de
sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acio-
nista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei
nº 8.112/1990.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso
público com cédula de identidade com visto temporário, entretanto,
por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade com
visto permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de
validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30
(trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do
protocolo do pedido de transformação do visto temporário em per-
manente, sob pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do concurso público. A permanência do
estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à
apresentação de Cédula de Identidade com visto permanente.

2. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

2.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado para esse fim a data de realização das provas;

2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos
Examinadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013;

2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração
final do resultado do Concurso.

3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a com-
patibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento do contrato anterior.

5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s)
seletivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título de Doutor será de R$ 5.697,61 (cinco mil seiscentos e
noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

AVISO DE PENALIDADE

O Diretor do Departamento de Apoio Administrativo -
PRA/UFMG - NOTIFICA a empresa FJ Comércio de Materiais Elé-
tricos Eireli, processo nº 23072.057127/2014-66, PE 38/2014, a efe-
tuar o pagamento da multa no valor de R$ 511,16 (quinhentos e onze
reais e dezesseis centavos) aplicada em face da inexecução do objeto.
Desta forma fica a empresa intimada, a efetuar o pagamento, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar desta publicação, ou em
05 (cinco) dias requerer o parcelamento, sob pena de sua inscrição
nos cadastros de inadimplentes cabíveis.

Em 13 de julho de 2017.
AGUINALDO JOSÉ TITO

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No- 4/2017

O pregoeiro do DEMAI/UFMG informa o resultado do jul-
gamento da proposta do pregão nº 004/2017 para a escolha da pro-
posta mais vantajosa para a aquisição de gases industriais, consi-
derando ser a única proponente e que a mesma atende ao solicitado
no edital. O pregoeiro informa que foi homologado para a empresa
Stock Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda os itens 01 a 05,
conforme parecer técnico anexo ao processo.

LEANDRO RIBEIRO MAIA

(SIDEC - 13/07/2017) 153267-15229-2017NE800013

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
E PROFISSIONAL

CENTRO PEDAGÓGICO
ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 55/2017 - UASG 153294

Nº Processo: 23072026940201737. Objeto: Apoio ao Projeto de Ex-
tensão "Museu Itinerante Ponto: Nova exposição e novos experi-
mentos interativos". Total de Itens Licitados: 00015. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Jus-
tificativa: Art. 1º, da Lei nº 8.958, combinado com o inciso XIII, do
art. 24 da Lei 8.666/93. Declaração de Dispensa em 11/07/2017.
SANTER ALVARES DE MATOS. Diretor. Ratificação em
11/07/2017. TANIA MARGARIDA LIMA COSTA. Diretora Geral.
Valor Global: R$ 215.000,00. CNPJ CONTRATADA :
18.720.938/0001-41 FUNDACAODE DESENVOLVIMENTO DA
PESQUISA.

(SIDEC - 13/07/2017) 153294-15229-2017NE800058

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 59/2016 - UASG 153261

Nº Processo: 23072039949201627. Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição parcelada de Gás Helio Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
14/07/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av.
Alfredo Balena, 110 - Santa Efigenia BELO HORIZONTE - MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153261-05-59-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 14/07/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/07/2017 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: OBRI-
GATORIAMENTE, o Editale seus anexos deverão ser retirados no
site Comprasnet, a fim de garantir ao licitante, o pleno conhecimento
da descrição detalhada do objeto licitado, de acordo com o Termo de
Referência (ANEXO N° 02 DO EDITAL).

VICTORIA HELENA MOREIRA DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 13/07/2017) 153261-15229-2017NE802554


