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7.7.1.1. A Comissão Examinadora poderá agrupar os can-
didatos, a seu critério, para fins de sorteio de ponto e de realização da
Prova Didática.

7.7.1.2. O agrupamento previsto no parágrafo 1º do artigo 34
da Resolução Complementar nº 02/2013 deverá garantir a todos os
candidatos, pelo menos, o tempo previsto no caput deste artigo, para
preparo da Prova Didática.

7.7.1.3. O agrupamento previsto no parágrafo 2º do artigo 34
da Resolução Complementar nº 02/2013 deverá garantir que todos os
candidatos estejam no local das provas no horário indicado da pri-
meira aula.

7.7.1.4. A ordem de apresentação será feita mediante sorteio
na presença de todos os candidatos, comprovado por assinatura em
lista de presença, no horário indicado para o início da primeira au-
la.

7.7.2. Na Prova Didática serão garantidos ao candidato cin-
quenta minutos para a exposição do tema.

7.7.2.1. Após a exposição oral do tema, a Comissão Exa-
minadora arguirá o candidato pelo tempo estabelecido no cronogra-
ma.

7.7.2.2. O descumprimento dos prazos previstos no caput e
no parágrafo 1º do artigo 35 da Resolução Complementar nº 02/2013
não acarretará, por si só, a anulação da Prova nem a desclassificação
do candidato.

7.7.2.3. A Comissão Examinadora avaliará na Prova Didá-
tica, tanto o domínio pelo candidato do tema sorteado quanto sua
capacidade de organização e exposição de ideias, no espaço de tempo
garantido.

7.7.2.4. A Prova Didática será avaliada de acordo com os
critérios definidos pela Comissão Examinadora.

8. DA ATRIBUIÇÃO DAS NOTAS
8.1. Cada Examinador, individualmente, atribuirá a cada um

dos candidatos, em cada prova do Concurso, uma nota em número
inteiro, numa escala de zero a cem pontos.

8.2. Sempre que julgar necessário, a Comissão Examinadora
poderá reunir-se, para estabelecer critérios de uniformização do jul-
gamento e de atribuição de notas.

8.3. Após a atribuição de notas aos candidatos, em todas as
provas previstas para o Concurso, cada um dos Examinadores de-
verá:

I- dar peso um às notas de todas as provas realizadas;
II- calcular a nota final de cada um dos candidatos, mediante

a extração das médias das notas atribuídas a cada um deles;
III- classificar os candidatos pela sequência decrescente das

médias apuradas;
IV- colocar em envelopes individuais, que deverão ser la-

crados e rubricados, as tabelas que contenham as notas, as médias e
lista contendo a classificação de cada um dos candidatos, como pre-
visto nos incisos anteriores.

8.4. As médias serão calculadas até a casa dos centésimos,
desprezando-se o algarismo de ordem centesimal, caso ele seja in-
ferior a cinco, e aumentando-o para o número subsequente, se for
igual ou superior a cinco.

8.5. Ocorrendo empate, o desempate se dará, sucessivamen-
te, pela nota atribuída pelos Examinadores, em cada prova, conforme
o caso, nesta ordem:

a) Prova Didática ou Apresentação de Seminário ou Prova
Prática ou Arguição de Memorial;

b) Prova de Títulos;
c) Prova Escrita.
9. DA APURAÇÃO DO RESULTADO
9.1. A apuração do resultado do Concurso será realizada em

sessão pública.
9.2. Os envelopes lacrados, contendo as notas de cada um

dos Examinadores, serão abertos, um a um, pelo Presidente da Co-
missão Examinadora, que lerá, em voz alta, o nome do Examinador,
o nome do candidato, a identificação da prova, a nota atribuída, e a
classificação obtida pelo candidato.

9.3. O Secretário da Comissão Examinadora anotará, em
local visível a todos os presentes, as notas lidas pelo Presidente.

9.4. Concluída a leitura das notas, o Presidente da Comissão
Examinadora verificará quais candidatos obtiveram, de três ou mais
Examinadores, a média igual ou superior a setenta pontos, que serão
considerados aprovados, enquanto os demais serão considerados re-
provados.

9.5. Os candidatos aprovados serão classificados da seguinte
forma:

I- cada Examinador fará uma lista dos candidatos aprovados,
em ordem decrescente de suas respectivas médias, considerados os
critérios de desempate de acordo com o parágrafo 2º do artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013, quando for o caso;

II- para cada Examinador, será considerado indicado aquele
candidato que constar do topo de sua lista;

III- ficará classificado em primeiro lugar o candidato in-
dicado pelo maior número de Examinadores;

IV- retirado das listas o candidato classificado em primeiro
lugar, será classificado em segundo lugar o candidato que alcançar o
maior número de posições no topo das listas dos Examinadores,
dentre os candidatos remanescentes;

V- o mesmo procedimento acima será usado sucessivamente
para todas as classificações, até o último candidato aprovado.

9.6. Na hipótese de ocorrer empate de notas, como critérios
de desempate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

9.6.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
conforme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo
considerado para esse fim, a data de realização das provas;

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

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

9.6.4. tiver maior idade;
9.6.5. permanecendo ainda o empate, o desempate ocorrerá

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

9.7. Após a promulgação do resultado, será elaborado o
Parecer Final da Comissão Examinadora, que conterá, obrigatoria-
mente:

I- os quadros de notas e médias atribuídas pelos Exami-
nadores, individualmente, a cada candidato, com a identificação no-
minal de todos os concorrentes e dos Examinadores;

II- a relação nominal dos candidatos aprovados;
III - o(s) nome(s) do(s) candidato(s) indicado(s) para assumir

a(s) vaga(s) em Concurso.
9.8. O Parecer Final da Comissão Examinadora deverá re-

gistrar a justificativa de cada um de seus componentes, para as notas
atribuídas aos candidatos, avaliados individualmente.

9.9. O Secretário da Comissão Examinadora lavrará ata de
cada prova e sessão do Concurso, as quais serão assinadas por todos
os membros da referida Comissão.

9.10. Concluídos os trabalhos e lavradas as atas, a Comissão
Examinadora divulgará os resultados em sessão pública final, em
horário e data que serão comunicados aos candidatos, durante a rea-
lização do Concurso.

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
10.1. O Parecer Final da Comissão Examinadora, com re-

sultado final do Concurso, será submetido, findo o prazo de recurso,
à consideração da Câmara Departamental.

10.2. Será publicado no Diário Oficial da União o Edital de
resultado final do Concurso público, com a relação dos candidatos
aprovados no certame, obedecendo aos limites estabelecidos no Ane-
xo II do Decreto nº 6.944/2009, por ordem de classificação.

10.3. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o Anexo II do Decreto nº 6.944, de
21/08/2009, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão au-
tomaticamente reprovados no Concurso público.

10.4. Nenhum dos candidatos empatados na última classi-
ficação de aprovados serão considerados reprovados nos termos do
artigo 16 do Decreto nº 6.944/2009.

11. DA INVESTIDURA NO CARGO
11.1. A aprovação no Concurso não assegura ao candidato o

direito de ingresso no quadro de servidores da UFMG, mas apenas
expectativa de direito à investidura, ficando a concretização desse ato
condicionada à observância das disposições legais pertinentes, da
rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade do Concurso e
da apresentação da documentação exigida em lei.

11.2. A posse do candidato aprovado observará o limite de
vagas estabelecidas no presente Edital, exceto se a ampliação desse
limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim.

11.3. Sem prejuízo da documentação apresentada por ocasião
da inscrição, o candidato nomeado e convocado deverá apresentar os
seguintes documentos no ato da posse: a) Formulário de Declaração
de Bens e Rendas - DBR (anexo I) ou Formulário de Autorização de
Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (anexo II), conforme dis-
põe a Instrução Normativa - TCU Nº 67, de 06/07/2011, publicada no
DOU de 08/07/2011; b) Declaração quanto ao exercício, ou não, de
outro cargo, emprego ou função públicos; c) Declaração de que não é
beneficiário do Seguro Desemprego, de que trata a Lei nº 7.998/1990;
d) Prévia inspeção médica oficial; e) Comprovação, quando for o
caso, de obtenção da nacionalidade brasileira ou do Visto Perma-
nente; f) Comprovação de quitação com o Serviço Militar, quando for
o caso, e com a Justiça Eleitoral, dispensável no caso de estrangeiro;
g) Certificado de Igualdade e de Outorga do Gozo de Direitos Po-
líticos, emitido pelo Ministério da Justiça, se português equiparado; h)
Carteira de Identidade; i) Carteira de Trabalho e Previdência Social; j)
Certidão de Nascimento ou Casamento; k) CPF; l) PIS ou PASEP, se
já cadastrado; m) Grupo Sanguíneo e Fator Rh; n) Plano de trabalho;
o) Comprovação dos graus acadêmicos obtidos.

11.4. O candidato nomeado somente será empossado se for
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, por Junta
Médica Oficial da UFMG.

11.5. A admissão do candidato far-se-á no Regime de Tra-
balho especificado para a(s) vaga(s), e segundo o Regime Jurídico
Único do Servidor Público Federal, Lei nº 8.112/1990, e o disposto na
Lei nº 12.772/2012, alterada pela Lei nº 12.863/2013.

11.6. A efetivação no regime de Dedicação Exclusiva estará
condicionada à apresentação de plano de trabalho individual, apro-
vado pela Câmara Departamental própria e submetido à Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD).

11.7. O candidato nomeado para o cargo de provimento
efetivo fica sujeito, nos termos do artigo 41, "caput", da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
04/06/1998, a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis)
meses, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo
serão objetos de avaliação pela Congregação da Unidade, posterior-
mente homologada pelo dirigente máximo da instituição.

11.8. A posse do candidato aprovado deverá ocorrer no prazo
máximo de trinta dias, contados da data da publicação do ato de
provimento no Diário Oficial da União.

11.9. O candidato aprovado, depois de empossado em cargo
público, deverá entrar em exercício no prazo máximo de quinze dias,
contados da data da posse.

11.10. O prazo de validade do Concurso será de 1 (um) ano,
contados a partir do dia subsequente à publicação do Edital de Ho-
mologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual pe-
ríodo, a critério do órgão interessado no certame, de acordo com o
artigo 12 da Lei nº 8.112/1990.

11.11. Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação e/ou notas, valendo para tal fim a
homologação do resultado final do Concurso publicada no Diário
Oficial da União.

12. DOS RECURSOS
12.1. Caberá recurso à instância imediatamente superior con-

tra qualquer ato praticado por autoridade ou Órgão competente, por
estrita arguição de ilegalidade.

12.2. Os recursos serão apresentados à Congregação, em
última instância, contra a homologação ou a anulação total ou parcial
do Concurso, no prazo de dez dias, contados a partir de sua di-
vulgação oficial por Edital afixado em local público e visível ou por
publicação em órgão de comunicação, interno ou externo à Uni-
versidade.

12.2.1. O Diretor da Unidade deverá cientificar os demais
candidatos do respectivo concurso sobre a interposição de recurso,
disponibilizar, para consulta, o inteiro teor da documentação apre-
sentada pelo recursante, e solicitar que, caso queiram, se manifestem
no prazo de dez dias, apresentando suas alegações.

12.2.2. A decisão do órgão competente deverá ser precedida
por exame e parecer de relator(es) indicado(s) pela autoridade ou
órgão competente.

12.3. A autoridade que preside o Órgão a que for apre-
sentado o pedido de reconsideração ou de interposição de recurso
decidirá, em exame preliminar, sobre os requisitos de sua admis-
sibilidade.

12.3.1. O pedido de reconsideração e a interposição de re-
curso somente serão recebidos:

I- por escrito;
II- dentro do prazo;
III- pelo órgão competente;
IV- por quem seja legitimado;
V- pessoalmente, mediante protocolo.
12.3.2. O pedido deve ser protocolizado perante a autoridade

ou órgão contra o qual se interpõe o recurso ou o pedido de re-
consideração.

12.3.3. Na hipótese de sua admissibilidade, o pedido de
reconsideração ou o recurso será julgado, observado o disposto no
artigo 126 do Regimento Geral da UFMG.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Os prazos expressos em dias, no presente Edital, serão

contados de modo contínuo.
13.2. A contagem do prazo exclui o dia do começo e inclui

o dia do vencimento.
13.3. Quando a data inicial ou final coincidir com dia em

que não houver expediente na Secretaria do órgão pertinente ou em
que o expediente for encerrado antes do horário normal, o prazo será
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

13.4. O Concurso não será interrompido em caso de falha
técnica na(s) página(s) eletrônica(s) citada(s) no presente Edital.

13.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL Nº 463, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante os prazos abaixo especificados, contados a
partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de
candidatos ao processo seletivo para preenchimento de vaga de PRO-
FESSOR SUBSTITUTO, a serem lotados nesta Universidade, de
acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Escola de Veterinária. Departamento de Clínica
e Cirurgia Veterinárias: 01 (uma) vaga. Área de conhecimento: Pa-
tologia Veterinária. Pré-Requisito: Mestrado em Medicina Veterinária
(área de concentração: Patologia Veterinária). Forma de seleção: aná-
lise de curriculum vitae, prova didática e prova prática. Data da
seleção: a ser divulgada. Prazo de inscrição: 10 (dez) dias a partir da
data de publicação deste Edital. Prazo de validade do concurso: 06
(seis) meses prorrogáveis uma única vez por igual período.

1.0. As inscrições serão feitas na secretaria do Departamento
a que se destina a vaga, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00
às 12:00 e de 14:00 às 17:00, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar có-
pias dos seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro
documento que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado, se es-
trangeiro, deverá comprovar ser portador do visto pertinente; II) CPF
(original e cópia); III) prova de quitação com a justiça eleitoral e
prova de quitação com o serviço militar, quando couber; IV) de-
claração de que está apto a comprovar a titulação exigida no ato da
assinatura do contrato; V) uma relação de títulos e três exemplares do
curriculum vitae, abrangendo: a) graus, diplomas universitários e cer-
tificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título
obtido em instituição estrangeira, será suficiente a comprovação de
seu reconhecimento ou revalidação por universidade pública); b) ex-
periência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d)
experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção
obtida em reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI) de-
claração de que não possui participação em gerência ou administração
de empresa privada ou de sociedade civil, ou, ainda, exercer o co-
mércio, exceto na qualidade de acionista, 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, "item V", com
prazo de validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida do
docente, no prazo de 30 dias, a partir da contratação do candidato, a
apresentação do protocolo do pedido de transformação do visto tem-
porário em permanente, sob pena de ser declarada a insubsistência da
inscrição e de todos os atos decorrentes do concurso público, bem
como fica dispensado da exigência contida no subitem 1.1.a. A per-
manência do estrangeiro no quadro docente da Universidade fica
condicionada à apresentação de Cédula de Identidade com visto per-
manente.

2.0. Na hipótese de ocorrer empate de notas, como critérios
de desempate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

2.1.Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei 10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerado
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;

2.6. Após a promulgação do resultado, será elaborado o
Parecer Final da Comissão Examinadora.

3.0. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/93, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Município, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987 (incluído
pela Lei 11.123, de 2005), observada a compatibilidade de horários e
de cargos.

4.0. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei 8745/93 poderão ser novamente contratados, desde
que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento
do contrato anterior.

5.0. A admissão far-se-á no limite das vagas de cada pro-
cesso seletivo constante deste Edital, em regime de 40 horas se-
manais, segundo a Lei N° 8745 de 09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
será de R$ 3.599,50 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e
cinquenta centavos).

7.0. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital, da Resolução 15/91 do Conselho Universitário, naquilo que
couber, dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes e da Lei 8.745/93 e cópia da Orientação
Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o com-
promisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições es-
tabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos alu-
didos atos, dos quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

FACULDADE DE FARMÁCIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2014 - UASG 153286

Nº Processo: 23072049623201446.
DISPENSA Nº 93/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Con-
tratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA.
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento acontratacao da fundacao
de desenvolvimento dapesquisa fundep com a finalidade de dar
apoioao II simposio internacional de farmacoeconomiano sus: dis-
seminacao da ats para a tomada dedecisao" relativa ao termo de
execucao descentralizacao fns 40/2014 fomento a estudo e pesquisa
para subsidiar a incorporacao de tecnologias pelo sus e demais ins-
trumentos que substituirao este nos anos subsequentes. Fundamento
Legal: lei 8666/93 art 24 incisoXIII combinado com art 1¨ da lei
8.958/94. Vigência: 03/10/2014 a 02/10/2015. Valor Total:
R$150.000,00. Fonte: 6151680728 - 2014NE800320. Data de As-
sinatura: 03/10/2014.

(SICON - 07/11/2014) 153286-15229-2014NE800033

FACULDADE DE MEDICINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2014 - UASG 153289

Nº Processo: 23072033433201415.
DISPENSA Nº 92/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Con-
tratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA.
Objeto: Apoio ao Projeto de Pesquisa para individualização dos dados
da atenção especializada ambulatorial e hospitalar do SUS e pa-
reamento com os registros individualizados do cadastro de usuários
dos SUS e dos óbitos, relativo ao Termo de Execução Descentralizada
de Recursos MS/FNS nº 36/2014. Fundamento Legal: Art. 1º da Lei
nº 8.958/1994 combinado com o Inc. XIII, art. 24 da Lei nº
8.666/1993 . Vigência: 07/11/2014 a 06/11/2015. Valor Total:
R$400.000,00. Fonte: 6151000000 - 2014NE800474. Data de As-
sinatura: 07/11/2014.

(SICON - 07/11/2014) 153289-15229-2014NE800070

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2014 UASG 153292

Nº Processo: 23072034368201437 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Constitui objeto desta licitação a prestação de Serviços Manutenção
de Bens Móveis, conforme quantitativos e especificações discrimi-
nados no Anexo I. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 10/11/2014
de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Presidente
Antonio Carlos, 6.627 Pampulha - BELO HORIZONTE - MG. En-
trega das Propostas: a partir de 10/11/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 20/11/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO FLAVIO DE CARVALHO ALCANTARA
Diretor

(SIDEC - 07/11/2014) 153292-15229-2014NE800062

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA
BAHIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 2/2014 - UASG 158717

Nº Processo: 230660560841409 . Objeto: Contratação da ferramenta
de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração
pública, chamada Banco de Preços, que consiste em um sistema de
pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homo-
logadas, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os
custos das contratações desta Universidade. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: A empresa não possui concorrentes nesta
atividade econômica. Declaração de Inexigibilidade em 30/10/2014.
ADRIANA MIGLIORINI KIECKHOFER. Pró-reitora de Adminis-
tração e Infraestrutura. Ratificação em 31/10/2014. IRACEMA SAN-
TOS VELOSO. Reitora. Valor Global: R$ 7.990,00. CNPJ CON-
TRATADA : 07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLU-
COES TECNOLOGICAS LTDA.

(SIDEC - 07/11/2014) 158717-26447-2014NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 15/2014 - UASG 158515

Nº Processo: 23204008073201462 . Objeto: Curso de Extensão à
Distância Formação Continuada de Conselheiros Municipais de Edu-
cação Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: De acordo
com o parecer jurídico Nº 277/2014/PF-UFOPA/PGF/AGU, de 29 de
agosto e Nota jurídica 155/2014/PF-UFOPA/PGF/AGU Declaração de
Dispensa em 06/11/2014. JUNIOR DE ALMEIDA FERREIRA. Pro -
Reitor de Administração em Exercìcio. Ratificação em 06/11/2014.

ANSELMO ALENCAR COLARES. Vice-reitor. Valor Global: R$
137.808,29. CNPJ CONTRATADA : 05.572.870/0001-59 FUNDA-
CAODE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDEC - 07/11/2014) 158515-26441-2014NE800029

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 29080/2014. Partes: Universidade Federal do Pará, por
meio da Editora da UFPA e Relivaldo Pinho de Oliveira. Objeto:
Contrato de Edição de Obra Bibliográfica para publicação do livro
"Antropologia e Filosofia: experiência e estética na literatura e no
cinema da Amazônia". Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. Valor: R$ 52.000,00. Vigência: 05 (cinco) anos a contar da
data da publicação. Foro: Foro da Justiça Federal de Belém, Pa.
Assinaturas: Carlos Edilson de Almeida Maneschy, pela UFPA e
Relivaldo Pinho de Oliveira, como Autor.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Processo: 37835/2014. Partes: Universidade Federal do Pará e Pre-
feitura Municipal de Salinópolis. Objeto: Estabelecer as bases das
contrapartidas das partes referentes à disponibilização de área física,
construção do prédio e responsabilidade pela gestão da Casa de Cul-
tura "Fonte do Caranã", situada no Bosque do Caranã no Município
de Salinópolis - PA". Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. Vigência: 04/11/2014 a 03/11/2019. Foro: Justiça Federal
Belém - Pa. Data da Assinatura: 04/11/2014
Assinaturas: Carlos Edilson de Almeida Maneschy, pela UFPA, e
Paulo Henrique da Silva Gomes, pela Prefeitura Municipal de Sa-
linópolis.

Processo: 16474/2014. Partes: Universidade Federal do Pará e GEAP
Autogestão em Saúde. Objeto: Promover a execução dos exames
periódicos em saúde dos servidores da UFPA, em Belém e nos Campi
do Interior". Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Valor: R$959.244,00, como contribuição da UFPA. Vigência: 02
(dois) anos. Foro: Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Fe-
deral. Data da Assinatura: 03/11/2014
Assinaturas: Carlos Edilson de Almeida Maneschy, pela UFPa e Luís
Carlos Saraiva Neves, pela GEAP.

Processo: 37731/2014. Partes: Universidade Federal do Pará e Go-
verno do Estado do Pará por meio da sua Fundação Amazônia Pa-
raense de Amparo à Pesquisa - Fapespa. Objeto: Implantar e Ope-
racionalizar o funcionamento do Polo Científico do Mar e Petróleo no
Campus da UFPA/Salinópolis, constituído do Instituto de Ciência e
Tecnologia do Mar e Petróleo e da Casa de Cultura "Fonte do Ca-
ranã", situada no Bosque do Caranã no Município de Salinópolis -
PA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Valor: R$
20.890.000,00. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a contar da data de
sua assinatura. Foro: Justiça Federal Belém-Pa.
Assinaturas: Mario Ramos Ribeiro, pela Fapespa, e Carlos Edilson de
Almeida Maneschy, pela UFPa.

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 1966/2014 - UASG 153063

Nº Processo: 32971/2014 . Objeto: Execução do Projeto "Curso de
Especialização em Educação de Jovens e Adultos Privados de Li-
berdade". Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A
contratada é instituição regimentalmente incumbida do fomento ao
ensino e à pesquisa, entre outras áreas. Declaração de Dispensa em
05/11/2014. EDSON ORTIZ DE MATOS. Pró-reitor de Adminis-
tração. Ratificação em 05/11/2014. CARLOS EDILSON DE AL-
MEIDA MANESCHY. Reitor. Valor Global: R$ 145.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 05.572.870/0001-59 FUNDACAODE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDEC - 07/11/2014) 153063-15230-2013NE803430

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2014

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
13159/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, MA-
TERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL E UNTEN-
SÍLIOS, tipo Menor Preço item

JOSE CALANDRINE RAMOS JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 07/11/2014) 150220-15230-2014NE800037

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2014

Espécie: Contrato de tratamento de resíduos, para coleta, transporte e
tratamento dos resíduos infectantes, dos grupos A,B e E.
contratante: Hospital Universitário Lauro Wanderley/HULW - CNPJ
nº 24.098.477/0007-05
Contratada: SERQUIP - Tratamento de Resíduos RN LTDA - CNPJ
nº 04.972.757/0001-06
Objeto: Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Através de In-
cineração dos Resíduos Infectantes, dos Grupos A, B e E.
Vigência: 01 (um) ano, a partir da data de Assinatura
Valor: R$ 70,00 (setenta reais por Bombona)
Fonte:6153000000
Rubrica Orçamentária: 339039
Plano de Trabalho: 064991
Data: 30/06/2014
Signatários: Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, Reitora da
Universidade Federal da Paraíba e o Sr. José Tadeu Alves de Mi-
randa, Gerente da SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB LTDA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/2014

Contratante: Universidade Federal da Paraíba, através do Hospital
Universitário Lauro Wanderley/HULW - CNPJ nº 24.098.477/0007-
05
Contratada: TNT Nitro Comercial LTDA - CNPJ nº 11.173.750/0001-
81
Objeto: Aquisição de Água Mineral sem Gás e Garrafão Retorná-
vel.
Modalidade de Licitação: Adesão a SRP 10/2014- PE SRP 93/2013-
UFPB/PRA - Processo nº 23074.008767/2014-22
Vigência: A Partir da Data de Assinatura pelo Período de 12( doze)
meses.
Valor: R$ 78.459,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e
nove reais).
Rubrica Orçamentária: 339030
Programa de Trabalho: S8585N7107N
Fonte:6153000000
Data da Assinatura: 25/06/2014
Signatários: Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, Reitora da
Universidade Federal da Paraíba e Cicero da Silva Viana- Sócio
Administrador da TNT Nitro Comercial LTDA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 8/2014

Contratante: Universidade Federal da Paraíba, , através do Hospital
Universitário Lauro Wanderley /HULW - CNPJ Nº 24.098.477/0007-
05
Contratada: Marítima Seguros S/A - CNPJ Nº 61.383.493/0001-80
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Se-
guros para Contentor de Compartimento Simples, Fechado, Cons-
truído para Transporte de Carga Geral, Equivalente à Carroceria do
Tipo Baú e para Contentor consultório Itinerante de Assistência
Odontológica e Oftalmológica e Conjunto Mobiliário.




