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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2019 - UASG 153061

Processo: 23071018789201935. Objeto: Aquisição de material farmacológico e laboratorial,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 52. Edital: 16/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59.
Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, S/nº - Bairro São Pedro, São Pedro - Juiz de Fora/MG
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153061-5-00112-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 16/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 29/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Os
licitantes deverão cotar dentro das especificações contidas no edital e seus anexos..

SANDRA FARIA FABRES
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/10/2019) 153061-15228-2018NE802164

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
EDITAL Nº 149, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 148/2019

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Lavras, no exercício do cargo de
Reitora, no uso de suas atribuições regimentais resolve retificar o número do Edital, DOU
de 15/10/2019, Seção 3, páginas 61 a 64, por ter sido publicado com erro material.

Onde se lê: "Edital PRGDP nº 118, de 14 de outubro de 2019";
Leia-se: "Edital PRGDP nº 148, de 14 de outubro de 2019.

ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 697, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente ao
dia 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 especificação:

UNIDADE: Faculdade de Letras. VAGA(S): 01 (uma) ÁREA DE CONHECIMENTO:
Estudos Diacrônicos: Filologia Românica. TITULAÇÃO: Graduação em Letras, em uma das
seguintes habilitações: Português/Francês; Português/Espanhol; Português/Italiano;
Português; Francês, Espanhol; Italiano; Latim; Linguística com Doutorado em Linguística ou
Estudos Linguísticos ou áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20 (vinte) dias, a partir do dia
subsequente ao dia da publicação do Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 30 (trinta) dias úteis
após o encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae",
prova didática e prova escrita. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses,
contados a partir do dia subsequente ao dia da 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 Seção de Pessoal da Faculdade de Letras, ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), 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 ou
de autorização de residência (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 instituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por universidade
pública); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d)
experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em
reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI) documentos comprobatórios do
"curriculum vitae" apresentados em via única.

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 autorização de residência, comprovada por meio de certidão de registro ou
documento equivalente, ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de validade
compatível. Neste caso, será exigida, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da contratação do
candidato, a apresentação do protocolo do pedido de autorização de residência, sob pena
de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes da seleção_
da seleção será realizada em sessão pública, conforme o estabelecido no art. 43 e
exclusivamente no caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No

02/2013, do Conselho Universitário.
3. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência, sucessivamente,

o candidato que:
3.1. 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;

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

3.3. 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 do
Conselho Universitário;

3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser

realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do Concurso.
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da

Comissão Examinadora.
5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis para

recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.

6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a homologação ou
a anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita arguição de
ilegalidade, no prazo de dois dias úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.

7. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser contratados 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 compatibilidade
de horários e de cargos.

7.1. 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 encerramento do contrato anterior.

7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da contratação
declaração 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.

8. 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.

9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de
Doutor será de R$ 5.831,21 (cinco mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e um
centavos).

10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da Resolução
nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber, naquilo que não for
incompatível com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG que
dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do caput do
art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário,
da Lei nº 8.745/1993, da Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do processo seletivo,
quando couber, e da tabela de pontuação que será adotada para avaliação do "currículo
vitae" (disponíveis no endereço eletrônico http://www.letras.ufmg.br/site/pt-
BR/concursos/editais-abertos). A inscrição implica o compromisso tácito por parte do
candidato de aceitar as condições estabelecidas para a realização do processo seletivo,
fixadas nos aludidos atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
CENTRO DE COMPUTAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 153258

Processo: 23072042150201961. Objeto: Itens para Servidores e Rede de Telefonia :
equipamentos para expansão da cobertura e reposição de estoque para a rede de
Telefonia da UFMG; equipamentos e insumos para manter a rede de dados da UFMG e
realizar pequenas expansões para os anos de 2019 e 2020.. Total de Itens Licitados: 33.
Edital: 16/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio
Carlos, 6627 - Prédio da Reitoria 8. Andar, Pampulha - Belo Horizonte/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153258-5-00003-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 16/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

RENATO ADRIANO PIRES DOMINGOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/10/2019) 153258-15229-2019NE800002

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Espécie: Proc. 23072.038926/2019-48 - Protocolo de Intensões nº 058/19-00 firmado entre
a Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e a
Associação Brigada 1 - B1, CNPJ/MF nº 05.840.482/0001-01. Objeto: Cooperação entre os
partícipes visando a pesquisa, a prevenção e o combate a incêndios florestais na Estação
Ecológica (EECO) da UFMG, a partir da dedicação dos serviços de voluntariado a Brigada 1
(B1). Início da vigência: 11/10/2019. Fim de Vigência: 11/10/2023. Nome e cargos dos
signatários: Prof.ª Sandra Regina Goulart Almeida - Reitora da UFMG, Daniel Almeida
Rocha - Presidente da Associação Brigada 1 - B1. Data de assinatura: 11/10/2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2019 - UASG 158717

Processo: 23520008650201948. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2019. Contratante: UN I V E R S I DA D E
FEDERAL DO OESTE DA -BAHIA. CNPJ Contratado: 18607653000107. Contratado :
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL -LTDA. Objeto: O contrato tem por objeto a substituição
da Placa Controladora da máquina de autodevolução da bilioteca de Barreiras, e a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva aos equipamentos de autoatendimento, autodevolução, estação de trabalho e
de detecção de material bibliográfico da UFOB. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
14/10/2019 a 13/10/2020. Valor Total: R$41.540,32. Fonte: 8100000000 - 2019NE800946
Fonte: 8100000000 - 2019NE800947. Data de Assinatura: 14/10/2019.

(SICON - 15/10/2019) 158717-26447-2019NE800087

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2019 - UASG 158515

Processo: 23204010321201889. PREGÃO SRP Nº 11/2019. Contratante: UNIVERS I DA D E
FEDERAL DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado: 17963709000195. Contratado : AGENCIA
DE COMUNICACAO INTEGRA -EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para
dar suporte aos eventos planejados pela Ufopa. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, Lei nº
10520/02, Decretos 7892/13 e 9507/18 e IN 05/17. Vigência: 19/09/2019 a 19/09/2020.
Valor Total: R$220.900,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE801077. Data de Assinatura:
19/09/2019.

(SICON - 15/10/2019)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 - UASG 158515

Processo: 23204008444201911. Objeto: Aquisição de equipamentos de condicionamento
de ar e refrigeração (centrais de ar, bebedouros e cortinas de Ar) que atendam as
necessidades da Universidade federal do Oeste do Pará (UFOPA).. Total de Itens Licitados:
22. Edital: 16/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonça
Furtado N° 2946, 5° Piso, Sala 536• Campus Amazônia, Fátima - SANTAREM/PA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158515-5-00033-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 16/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

SOFIA CAMPOS E SILVA RABELO
Pró-Reitora de Administração

(SIASGnet - 15/10/2019) 158515-26441-2019NE801062

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo aditivo nº 14/2019. Espécie: Prorrogação do Contrato nº 18/2018, por
tempo determinado de Professor Substituto, em regime de 40h. Contratante: Universidade
Federal do Oeste do Pará. Contratado RONIEL DE LIMA BRELAZ. Objeto: Fica alterada a
cláusula Décima (do prazo) prorrogando-se o final do contrato para 03/10/2020, conforme
Lei nº 8.745/93. Signatários: Gabriela Bianchi dos Santos, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
em exercício, pelo contratante; e Roniel de Lima Brelaz, contratado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo aditivo nº 16/2019. Espécie: Prorrogação do Contrato nº 13/2018, por
tempo determinado de Professor Substituto, em regime de 40h. Contratante: Universidade
Federal do Oeste do Pará. Contratado MIERCIO JORGE ALVES FERREIRA JUNIOR. Objeto:
Fica alterada a cláusula Décima (do prazo) prorrogando-se o final do contrato para
23/05/2020, conforme Lei nº 8.745/93. Signatários: Gabriela Bianchi dos Santos, Pró-
Reitora de Gestão de Pessoas em exercício, pelo contratante; e Miercio Jorge Alves Ferreira
Junior, contratado.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

		paulo_cesar@in.gov.br
	2019-10-16T00:08:06-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




