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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2017 - UASG 158658

Número do Contrato: 17/2015. Nº Processo: 23422011529201405.
PREGÃO SRP Nº 4/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA INTEGRACAOLATINO-AMERICANA. CNPJ Contratado:
87883807000106. Contratado : MBM SEGURADORA SA -.Objeto:
Previsao de nova sançao contratual e concessao da segunda pror-
rogaçao da vigencia contratual, com manutençao dos preços con-
tratados. Fundamento Legal: Leis Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02,
Decretos Federais nº. 2.271/97 e 7.892/13, Instruçao Normativa nº.
02/08 . Vigência: 23/03/2017 a 22/03/2018. Valor Total: R$34.200,00.
Fonte: 112000000 - 2017NE800031. Data de Assinatura:
08/03/2017.

(SICON - 09/03/2017) 158658-26267-2017NE800020

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE CONTRATO No- 8/2017

Contrato Administrativo de Locação de Serviços nº 008/2017, con-
tratante: Universidade Federal de Itajubá, contratado: DIEGO JU-
NIOR DIAS MARTINS, para prestação de serviços de Docência
Universitária, de acordo com o inciso IV do artigo 2º da Lei nº
8.745/1993, e suas alterações, pelo período de 02/03/2017 a
31/12/2017, com remuneração mensal equivalente à Classe A, com
denominação de Professor Auxiliar, nível 01, no regime de trabalho
de 40 horas semanais.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 11,
DE 9 DE MARÇO DE 2017

RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO
A Diretora de Pessoal da Universidade Federal de Itajubá, no

uso da competência que lhe foi delegada pelo CEPEAd, através da
58ª resolução, em sua 09ª reunião ordinária, de 15/04/2015, torna
público e homologa o resultado do processo seletivo para o cargo de
Professor Substituto, classe equivalente a Classe A, Professor Au-
xiliar, Nível 1, regime de trabalho 40 horas semanais, realizado con-
forme Edital nº 01/2017, publicado no Diário Oficial da União de
04/01/2017, na área de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂ-
NICA E ELEMENTOS DE MÁQUINAS, Campus de Itabira.

Candidatos aprovados:
1º lugar: Wilson Geraldo Batista - Média Global: 46,63
2º lugar: Carlos Filipe Nascimento - Média Global: 42,91

ROSANA DAS GRAÇAS PEREIRA
Diretora de Pessoal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2017 - UASG 153030 - SRP

Nº Processo: 23088002539201732 . Objeto: Pregão Eletrô-
nico - Registro de preços para eventual contratação de serviços de
empresa especializada para prestação de serviços de administração e
gerenciamento do abastecimento de combustíveis (álcool, gasolina
comum, óleo diesel comum e S10) na frota de veículos oficiais da
UNIFEI, em rede de estabelecimentos credenciados pela empresa
Contratada, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e
Distrito Federal, por meio da utilização de tecnologia de cartão com
chip magnético. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 10/03/2017
de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Bps, Nr. 1303 Pinheirinho - ITA-
JUBA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153030-
05-10-2017. Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2017 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/03/2017
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível no site:https://unifei.edu.br/licitacoes/campus_itajuba

MARCOS LUCIO MOTA
Pregoeiro

(SIDEC - 09/03/2017) 153030-15249-2017NE800039

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2017 - UASG 153290

Nº Processo: 23072003088201720 . Objeto: Pregão Eletrô-
nico - Constitui objeto desta licitação a implantação do Registro de
Preços e sua posterior implementação para aquisição parcelada de
peças e acessórios para reposição em equipamentos odontológicos da
marca GNATUS Modelos PERSUS e LANDUS LX, de acordo com
a descrição/quantitativos estabelecidos no Anexo I do Termo de Re-
ferência, neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00038.
Edital: 10/03/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. En-
dereço: Av. Antonio Carlos,6.627 - Pampulha Pampulha - BELO
HORIZONTE - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/153290-05-1-2017. Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/03/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

HENRIQUE PRETTI
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 09/03/2017) 153290-15229-2017NE800006

EDITAL Nº 203, DE 9 DE MARÇO DE 2017

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: Escola de Veterinária. DEPARTAMENTO: Me-
dicina Veterinária Preventiva. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CO-
NHECIMENTO: Epidemiologia Veterinária. TITULAÇÃO: Gradua-
ção em Medicina Veterinária com Doutorado em Ciência Animal ou
áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a partir da data
de publicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 10 (dez) dias
úteis após o encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO:
análise de "curriculum vitae" e prova didática. PRAZO DE VA-
LIDADE 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(s) Secretaria(s) do(s) De-
partamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 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.

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

EDITAL No- 204, DE 9 DE MARÇO DE 2017

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve prorrogar, pelo pe-
ríodo de 6 (seis) meses, a partir de 17/03/2017, o prazo de validade
do Concurso Público para provimento de cargo na Classe A, com a
denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 1, regime de
trabalho Dedicação Exclusiva, destinada ao DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA do INSTITUTO DE CIÊNCIA EXATAS, na área de co-
nhecimento: Química Analítica, realizado nos termos do Edital nº
152, de 04/03/2016, publicado no DOU de 07/03/2016, Seção 3,
páginas 47 a 49, e homologado pelo Edital nº 473, de 15/09/2016,
publicado no DOU de 16/09/2016, Seção 3, página 60, de acordo com
o artigo 16 do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 205, DE 9 DE MARÇO DE 2017

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias resolve: retificar, em parte, o
Edital nº 195/2017, de 06/03/2017, publicado no Diário Oficial da
União de 07/03/2017, Seção 3, página 56, Professor Substituto, Es-
cola de Música, Departamento de Instrumentos e Canto.

ONDE SE LÊ:
FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae", pro-

va prática e entrevista.
LEIA-SE:
FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae", pro-

va didática e prova prática (conforme programa entregue no ato da
inscrição).

JAIME ARTURO RAMÍREZ

ESCOLA DE ENGENHARIA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1201/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 09/03/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui
objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada em
serviço de manutenção de equipamento de Motor-Gerador e Exten-
sômetro Elétrico para o Laboratório de Conversão da Energia do DEE
e do Laboratório de Análise Experimental de Estrutura do DEES,
com fornecimento e substituição de peças e componentes, estando
incluso todos os materiais, mão de obra e manutenção corretiva para
Escola de Engenharia da UFMG.

CRISTIANO STENIO SILVA
Pregeiro.

(SIDEC - 09/03/2017) 153280-15229-2017NE800023

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 28/2015

O pregoeiro do HC-UFMG/EBSERH informa o resultado do
julgamento das propostas do pregão 28/15 para aquisição parcelada
de materiais químicos e laboratoriais, considerando os menores pre-
çospraticados no processo que atendem ao edital. Opregoeiro informa
que foram homologados 1)BH Laboratórios Ltda para os itens
25,26,39,48,50 e 54;2)Neobio Com. Prod. p/ Lab. Eireli-EPP para os
itens 36,41 e 42;3) AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda para o item
28;4) Unity Instrumentos de Teste e Medição para o item 13;5)Omega
3 Suprimentos p/ Laboratórios Ltda para os itens 55,65 e 70;6)Dsylab
Equiq e Materiais Med Hosp para os itens 5 a
10,15,30,33,34,35,38,40,43,45,46,47,49,51,52,68 e 69;7)Roma Rea-
gentes Ltda para os itens 37,53 e 63, conforme termo de julgamento
anexo ao processo.

WELLINGTON SILVA DIAS

(SIDEC - 09/03/2017) 153261-15229-2017NE802554

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017 - UASG 158515 - SRP

Nº Processo: 23204009178201609 . Objeto: Pregão Eletrô-
nico - Registro de preços para aquisição de material de consumo, com
os seguintes seguimentos: material químico, material laboratorial, fer-
ramentas, materiais de acondicionamento e embalagem, material edu-
cativo, material elétrico, material para utilização em gráfica, material
de cama, mesa e banho, material de higienização, material para ma-
nobra e patrulhamento e materiais de copa e cozinha para atender às
necessidades dessa Instituição. Total de Itens Licitados: 00070. Edital:
10/03/2017 de 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Mendonça Furtado,
Nº 2946 Fátima - SANTAREM - PA ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/158515-05-7-2017. Entrega das Propostas: a partir de
10/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 28/03/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GEANY CLEIDE CARVALHO MARTINS
Pró-reitora de Administração

(SIDEC - 09/03/2017) 158515-26441-2017NE801696
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