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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2015 - UASG 158517

Nº Processo: 23205003872201496.
PREGÃO SISPP Nº 74/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DA FRONTEIRA-SUL - UFFS. CNPJ Contratado:
54892252000100. Contratado : TECNOCOMP TECNOLOGIA E
SERVICOS -LTDA. Objeto: Serviços referentes ao desligamento, mo-
vimentação e ligação do Data Center. Fundamento Legal: Lei
8666/93. Vigência: 20/05/2015 a 19/05/2016. Valor Total:
R$105.780,00. Fonte: 112000000 - 2015NE800565. Data de Assi-
natura: 20/05/2015.

(SICON - 29/05/2015) 158517-26440-2015NE800218

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2015 - UASG 153054

Nº Processo: 23070002605201500 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Material Medico Hospitalar (Agulhas de biopsia renal,
Agulhas de fístula, Cânulas endotraqueais, Cateteres e outros) Total
de Itens Licitados: 00059. Edital: 01/06/2015 de 08h00 às 17h59.
Endereço: Primeira Avenida, Nº. 545 Setor Leste Universitário -
GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de 01/06/2015 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
17/06/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 29/05/2015) 153054-15226-2015NE800219

PREGÃO Nº 59/2015 - UASG 153054

Nº Processo: 23070004919201539 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material químico e reagentes p/ diagnósticos ( reagentes
p/ exames de bioquímico) Total de Itens Licitados: 00042. Edital:
01/06/2015 de 08h00 às 17h59. Endereço: Primeira Avenida, Nº. 545
Setor Leste Universitário - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a
partir de 01/06/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 15/06/2015 às 09h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r.

BRUNO LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 29/05/2015) 153054-15226-2015NE800219

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
CAMPUS DE ITABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2015 - UASG 158161

Nº Processo: 23499000437201589 . Objeto: Pregão Eletrônico - Es-
colha da proposta mais vantajosa para a aquisição com instalação
completa de conjunto de corrimão tubular de aço carbono industrial
galvanizado a fogo para escada de acesso ao Anexo III Unifei -
Campus Itabira, situado à Rua Irmã Ivone Drumond, 200, Distrito
Industrial de Itabira MG, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital, seus anexos e Normas afins. Total
de Itens Licitados: 00002. Edital: 01/06/2015 de 08h00 às 11h00 e de
13h às 17h00. Endereço: Rua Irmã Ivone Drumond, 200 - Bairro
Distrito Industrial ITABIRA - MG. Entrega das Propostas: a partir de
01/06/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 15/06/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Infor-
mações Gerais: O Edital encontra-se também disponível no site
www.unifei.edu.br link "Licitação - Itabira".

MANOEL JABOUR FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 29/05/2015) 158161-15249-2015NE800007

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 7/2015

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 21/05/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto
da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
Telefonia Fixa Comutada (LOCAL), visando atender as necessidades
de comunicação institucional, operacionais e administrativas no Cam-
pus da Unifei situado no Distrito Industrial II, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LILIAN FAUSTA DA SILVA RODRIGUES
Pregoeira

(SIDEC - 29/05/2015) 158161-15249-2015NE800007

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Espécie: Proc. 23072.006744/15-84 - Acordo de Coop. firmado entre
a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a Dublin City University, situada na Irlanda.
Objeto: Estabelecer uma parceria colaborativa. Valor: Não se aplica.

Início da vigência: 27 de maio de 2015. Fim de Vigência: 27 de maio
de 2020. Nome e cargos dos signatários: Prof. Jaime Arturo Ramírez
- Reitor da UFMG, Dr. Paul Smith - Diretor do Gabinete Inter-
nacional da Dublin City University.

Espécie: Proc. 23072.015820/15-42 - Acordo de Coop. firmado entre
a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a Samara State University of Economics, si-
tuada na Rússia. Objeto: Promover a cooperação entre ambas as
instituições em campos de interesse mútuo. Valor: Não se aplica.
Início da vigência: 26 de maio de 2015. Fim de Vigência: 26 de maio
de 2020. Nome e cargos dos signatários: Prof. Jaime Arturo Ramírez
- Reitor da UFMG, Prof. Gabibulla Khasaev - Reitor da SSEU.

EDITAL No- 416, DE 29 DE MAIO DE 2015

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

Unidade: Escola de Belas Artes
Departamento: Artes Plásticas
Área de Conhecimento: Ensino de Artes Visuais
Edital nº: 352 de 06/05/2015, publicado no DOU em

07/05/2015
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Classificação:
1º lugar: Thatiane Mendes
Data de Homologação Interna: 21/05/2015

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 417, DE 29 DE MAIO DE 2015

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 ser lotado nesta Universidade, de acordo
com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional. Departamento de Esportes: 01 (uma) vaga. Área
de conhecimento: Formação e Atuação em Educação Física, An-
tropologia e Educação Física. Estágio em Bacharelado. Titulação:
Mestrado em Educação Física ou áreas afins. Forma de seleção:
análise de "Curriculum Vitae" e entrevista. Data da seleção: 5º (quin-
to) dia útil após o encerramento das inscrições. Prazo de inscrição: 10
(dez) dias a partir da data de publicação deste Edital. Prazo de
validade do concurso: 06 (seis) meses, prorrogável 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 08:30
às 12:00, 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
certificados 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 não possuir participação em gerência ou administração de
empresa privada ou de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto
na qualidade de acionista, 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
dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do protocolo
do pedido de transformação do visto temporário em permanente, 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.

2.0. 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 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 Pa-
recer 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 12.772, de 31/12/2012, observada a
compatibilidade de horários e de cargos.

3.1. 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.

4.0. A admissão far-se-á no limite de vaga do processo
seletivo constante deste edital, em regime de 40 horas semanais,
segundo a Lei N° 8745 de 09/12/93.

5.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
para portador do título de Mestre será de R$ 3.799,70 (três mil
setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos). Caso o can-
didato aprovado possua o título de Doutor, a remuneração será de R$
5.143,41 (cinco mil cento e quarenta e três reais e quarenta e um
centavos).

6.0. 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, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
RDC PRESENCIAL Nº 1/2013 - UASG 153265

A Comissão de Licitação do RDC/UFMG, no uso de suas
atribuições, ao final, pela unanimidade deseus membros, habilitou e
classificou em primeiro lugar a única empresa participante Consór-
cioConstrutora JRN Ltda.-Construtora Diniz Camargos Ltda. -EPC
Engenharia Projeto Consultoria S/A-Gérance - Gerenciamento e Con-
sultoria Ltda.EPPe Gustavo Penna Arquiteto e Associados Ltda.EPP-
no valor de R$ 113.726.400,00 (Cento e treze milhões, setecentos e
vinte e seis mil e quatrocentos reais) para execução do objeto desta
licitação. Desta forma o Reitor da UFMG - Prof. Jaime Arturo Ra-
mirez Adjudica e Homologa a presentelicitação, conforme ato ins-
truído no processo edisponível na Seção de Compras DAA/UFMG.

MARCIA CAMPOS MOREIRA TOFANI
Presidente da Comissão

Substituta

(SIDEC - 29/05/2015) 153265-15229-2015NE800026

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata SRP 345/15. Pregão Eletrônico. 33/14
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
E Contratado: FX COMERCIO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ: 13.857-945/0001-76
Vigência: 01/06/2015 a 31/05/2016 Valor R$ 96.270,45
Objeto: Aquisição parcelada de mat. para serralheria
Fonte: Sitio www.comprasnet.gov.br

Espécie: Ata SRP 346/15. Inexigibilidade. 07/15
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
E Contratado: DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.CNPJ:
06.316.353/0001-81
Vigência: 29/05/2015 a 28/05/2016 Valor R$ 38.458,00
Objeto: Aquisição parcelada de peças para desfibriladores LIFE-
PA R K .
Fonte: Sitio www.comprasnet.gov.br

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 10/2015 - UASG 153261

Nº Processo: 23072.004959/1561 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição parcelada de gêneros alimentícios. Total de Itens Licitados:
00023. Edital: 01/06/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00.
Endereço: Av. Alfredo Balena, 110 - Santa Efigenia BELO HO-
RIZONTE - MG. Entrega das Propostas: a partir de 01/06/2015 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
15/06/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: OBRIGATORIAMENTE, o Edital e seus anexos deverão ser
retirados no sitio Comprasnet, a fim de garantir ao licitante, o pleno
conhecimento da descrição detalhada do objeto licitado, de acordo
com o Termo de Referência (ANEXON¨ 02 DO EDITAL).

ELIANE APARECIDA MARTINS AMARAL
Pregoeira

(SIDEC - 29/05/2015) 153261-15229-2015NE809719
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