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Universidade e destinada ao DEPARTAMENTO DE CLINICA E
CIRURGIA VETERINÁRIAS da ESCOLA DE VETERINÁRIA, na
área de conhecimento: Cirurgia, nos seguintes termos:

Onde se lê:
" (...) e homologado pelo Edital nº 274, de 12/05/2016(...)"
Leia-se: "
"(...) e homologado pelo Edital nº 270, de 12/05/2016(...)"

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 343, DE 19 DE MAIO DE 2017

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve prorrogar, pelo pe-
ríodo de 1 (um) ano, a partir de 17/06/2017, o prazo de validade do
Concurso Público para provimento de cargo na Classe A, com a
denominação de PROFESSOR AUXILIAR, Nível 1, regime de tra-
balho Dedicação Exclusiva, destinada à FACULDADE DE LETRAS,
na área de conhecimento: Língua Brasileira de Sinais (Libras), rea-
lizado nos termos do Edital nº 672, de 28/10/2015, publicado no
DOU de 29/10/2015, Seção 3, páginas 90 a 93, e homologado pelo
Edital nº 321, de 15/06/2016, publicado no DOU de 16/06/2016,
Seção 3, página 61, de acordo com o artigo 16 do Decreto nº 6.944,
de 21/08/2009.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 341, DE 19 DE MAIO 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 Música. DEPARTAMENTO: Teoria
Geral da Música. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECIMEN-
TO: Regência. TITULAÇÃO: Graduação em Música com Mestrado
ou Doutorado em Regência. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20 (vinte)
dias a partir da data de publicação deste Edital. DATA DA SE-
LEÇÃO: até 03 (três) dias úteis após o encerramento das inscrições.
FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e entrevista.
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 cri-
tério 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 08:00 às
10:00 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 Mestre será de R$ 4.209,12 (quatro mil duzentos e
nove reais e doze centavos). Caso possua o 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

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Atas SRP - Pregão Eletrônico nº 50/15. Contratante: HC-
UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE PEÇAS PARA MANU-
TENÇÃO CORRETIVA E REPAROS DE EMERGÊNCIA DO
COMPLEXO DO HC-UFMG.
Vigência: 22/05/2017 a 21/05/2018
Total de empresas contratadas: 02
Fonte: Sitio www.comprasnet.gov.br
Ata SRP 171/2017. Contratado: MERCEARIA INDIANOPOLIS LT-
DA-EPP CNPJ: 17.263.096/0001-83 Valor R$ 73.181,77
Ata SRP 172/2017. Contratado: FX COMERCIO E DISTRIBUI-
DORA EIRELI - EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76 Valor R$ 136.254,45

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO No- 17/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 19/05/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Fornecimento e instalação de piso vinílico. Total de Itens Licitados:
00001 Novo Edital: 22/05/2017 das 08h00 às 13h00 e de14h00 às
17h00. Endereço: Av. Alfredo Balena, 110 - Santa Efigenia BELO
HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas: a partir de 19/05/2017 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/06/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LEILA DA SILVA RODRIGUES MARTINS
Pregoeira

(SIDEC - 19/05/2017) 153261-15229-2017NE802554

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DA BAHIA

EXTRATO REGISTRO DE PREÇOS

A UFOB torna público o extrato do Pregão Eletrônico SRP n°
26/2016 que tem como objeto o registro de preços, para eventual
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos de laboratórios do tipo: com sistema óptico, de agitação
magnética e de rotação, de aquecimento e de medição, incluído o
fornecimento de todas peças necessárias à manutenção, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos.
VENCEDOR: 10.282.915/0001-90 - ARISON ADRIANO DO NAS-
CIMENTO SILVA - ME para o Grupo 01, no valor total de R$
79.095,69 (setenta e nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e nove
centavos).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EDITAL DE CITAÇÃO No- 1/2017

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em con-
sonância com o que dispõe 0 § 4ª do Art. 26 da Lei nº 9.784/99,
NOTIFICA a empresa PORTUZELO ATACADISTA, CNPJ nº
85.241.248/0001-05, para exercer defesa previa, para fazer face as
recomendações da Controladoria Geral da União - CGU realizada
através do Relatório nº 23123.000634/2012-13, item 2.1.1.4, a qual
solicitou a aplicação de penalidades e apuração de prejuízos sofridos
em razão do superfaturamento dos itens 12, 17, 30, 116, 124, 349,
425, 431, 446, 475, 501, 511, 519, 529, 633, 639, 641 e 694 do
Pregão nº 10/2011, cujo objeto foi aquisição de equipamentos per-
manentes laboratoriais diversos para atender as demandas do exer-
cício de 2011 da Ufopa, e providenciar o ressarcimento ao erário
pelas empresas que apresentaram propostas com preços superfatu-
rados ou subfaturados.

As empresas citadas no referido relatório são: PORTOZELO
ATACADISTA LTDA-EPP (85.241.248/0001-05), HELDER SILVA
SANTOS-ME (10.723.998/0001-06) e BIA TECHNOLOGY - IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICOS LTDA-
ME (10.985.569/0001-07), que de acordo com a CGU, o modus
operandi consistiu em "apresentação de proposta com valores bastante
elevados em relação ao estimado inicialmente pela Ufopa, sendo que,
quando existiam concorrentes, com propostas menores, tais empresas
reduziam seus lances drasticamente", ou seja, situação que caracteriza
o conhecido "conluio".

Dos itens mencionados acima a empresa Portuzelo Ataca-
dista foi vencedora de quatro, quais sejam: 124, 431, 691 e 694.
Tendo sido pagos entre fevereiro de 2012 a junho de 2013, conforme
dados do SIAFI. A tabela 01 demonstra os valores apurados pela
CGU.

Tabela 1: Valor do ressarcimento referente ao relatório da
CGU

Itens Valor Esti-
mado

Valor do
Lance

Valor a De-
volver

Valor Atualiza-
do*

124 R$ 44.030,02 R$ 49.999,99 R$ 5.969,97 R$ 8.339,45
431 R$ 72.425,63 R$

123.398,00
R$ 50.972,37 R$ 66.350,73

633 R$ 11.924,80 R$ 16.500,00 R$ 4.575,20 R$ 5.955,54
694 R$

103.054,42
R$

425.300,00
R$ 322.245,58 R$ 447.276,87

To t a l R$
247.315,16

R$
974.197,99

R$
328.215,55

R$ 527.922,59

* A atualização foi realizada com base no Acórdão nº 1.603 - TCU -
Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão nº

1.247/2012 - TCU - Plenário, de 23/05/2012, o qual utiliza a Taxa
Selic - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.
De acordo com o relatório da CGU foi verificado ainda a existência
de vínculo de parentesco entre sócios da empresa Portozelo, en-
volvendo as seguintes empresas: Equipasul Atacadista LTDA-EPP,
Eficiente Atacadista LTDA-EPP. Bem, como vínculo entre sócios da
empresa Portuzelo Atacadiste e Metta Equipamentos Médicos LTDA-
EPP, as quais apresentaram cotações para referenciar os preços apre-
sentados por esta empresa. Segundo informações apuradas pela CGU
a Euipasul Atacadista possuía o mesmo telefone que a Portuzelo,
informando ainda que R B da S (***.131.590.***) e S B da S
(***.544.089.***), ex-sócias da Portuzelo Atacadista , são respec-
tivamente mãe e irmã de J B da S (***.718.919.***) e de L B da S
(***.718.789.***) que são sócios respectivamente das empresas Efi-
ciente Atacadista LTDA-EPP e Equipasul Atacadista LTDA- EPP. A
sócia responsável da empresa Metta Equipamentos Médicos LTDA-
EPP, M F S K (***.232.889.***) foi empregada das empresas Por-
tuzelo Atacadista LTDA e Eficiente Atacadista LTDA-EPP.
Caso esta empresa não apresente defesa, ou seja considerada culpada,
poderá ser impedida de licitar ou contratar com a União, ser des-
credenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de forne-
cedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei nº
10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. Bem como sofrer
multa no valor de 10% do contrato/nota de empenho. A nota de
empenho nº 2011NE800840 foi emitida em 30 de novembro de 2011
no valor de R$ R$ 990.697,99. Com isso o valor da multa, se
aplicada, será de R$ 99.069,79.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos de eventuais dú-
vidas. O contato poderá ser feito por meio da Coordenação de Con-
tratos e Convênios: (93) 2101-652, conferindo-lhe o prazo de 10 (dez)
dias úteis, a partir da publicação deste Edital, para apresentar defesa
previa..

GEANY CLEIDE CARVALHO MARTINS
Pró-Reitora de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO No- 2 DE 17 DE MAIO DE 2017

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em con-
sonância com o que dispõe 0 § 4ª do Art. 26 da Lei nº 9.784/99,
NOTIFICA a empresa BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICOS LTDA-ME
(10.985.569/0001-07), para exercer defesa previa, para fazer face as
recomendações da Controladoria Geral da União - CGU realizada
através do Relatório nº 23123.000634/2012-13, item 2.1.1.4, a qual
solicitou a aplicação de penalidades e apuração de prejuízos sofridos
em razão do superfaturamento dos itens 12, 17, 30, 116, 124, 349,
425, 431, 446, 475, 501, 511, 519, 529, 633, 639, 641 e 694 do
Pregão nº 10/2011, cujo objeto foi aquisição de equipamentos per-
manentes laboratoriais diversos para atender as demandas do exer-
cício de 2011 da Ufopa, e providenciar o ressarcimento ao erário
pelas empresas que apresentaram propostas com preços superfatu-
rados ou subfaturados.

As empresas citadas no referido relatório são: PORTOZELO
ATACADISTA LTDA-EPP (85.241.248/0001-05), HELDER SILVA
SANTOS-ME (10.723.998/0001-06) e BIA TECHNOLOGY - IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICOS LTDA-
ME (10.985.569/0001-07), que de acordo com a CGU, o modus
operandi consistiu em "apresentação de proposta com valores bastante
elevados em relação ao estimado inicialmente pela Ufopa, sendo que,
quando existiam concorrentes, com propostas menores, tais empresas


		ouvidoria@in.gov.br
	2017-05-22T05:25:32-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




