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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019 - UASG 158658

Nº Processo: 23422015456201918. Objeto: Aquisição de servidores de redes corporativos
para a UNILA.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h59. Endereço: Av. Silvio Americo Sasdelli, 1.842, Ed. Lorivo, Sala 303, Vila a,
- Foz do Iguaçu/PR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158658-5-00052-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 16/12/2019 às 09h01 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: .

VAGNER MIYAMURA
Pró-reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura

(SIASGnet - 03/12/2019) 158658-26267-2019NE800002

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2019 - UASG 153030

Nº Processo: 23088017245201977. Objeto: Contratação de empresa especializada para o
execução de serviços de instalação, ampliação, construção, fabricação, recuperação,
reforma, conserto, conservação, demolição, manutenção, montagem, operação e reparo
prediais, das vias, dos sistemas hidráulicos, dos sistemas elétricos de baixa e alta tensões,
dos sistemas de geração de energia elétrica, dos sistemas de transporte vertical e dos
sistemas de refrigeração; com ações preventivas e corretivas, nas dependências da UNIFEI
- campus Professor José Rodrigues Seabra, prédio central e seus anexos e área de
expansão da UNIFEI Itajubá/MG, com disponibilização de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/12/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Bps, Nr. 1303 - Bairro Pinheirinho, - Itajubá/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153030-5-00116-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 04/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/12/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível no link https://unifei.edu.br/administrativo/compras-e-
contratos/licitacoes/licitacoes-campus-itajuba/.

MARCOS LUCIO MOTA
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/12/2019) 153030-15249-2019NE800072

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 23088.000842/2011-13 - Termo Aditivo nº 9 ao Termo de Cooperação
celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30 e a
PETROLEO BRASILEIRO S.A. - CNPJ/MF: 33.000.167/0001-01, com interveniência da
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E EXTENSÃO DE ITAJUBÁ - CNPJ/MF: 00.662.065/0001-
00. Objeto: Alteração do Plano de Trabalho. Vigência: O presente aditivo entra em vigor a
partir da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2019.

CAMPUS DE ITABIRA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019 - UASG 158161

Nº Processo: 23499001377201945.
PREGÃO SISPP Nº 33/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA -.CNPJ
Contratado: 21975828000135. Contratado : SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E -
SERVICOS EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa
especializada em construção civil para execução da adequação do acesso das quadras
poliesportivas existentes na UNIFEI - Campus de Itabira, que será prestado nas condições
estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram
anexos ao Edital. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. Vigência:
04/12/2019 a 04/06/2020. Valor Total: R$97.900,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800519.
Data de Assinatura: 22/11/2019.

(SICON - 03/12/2019)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - UASG 158161

Nº Processo: 23499001672201900.
PREGÃO SISPP Nº 38/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA -.CNPJ
Contratado: 21975828000135. Contratado : SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E -
SERVICOS EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa
especializada em construção civil para execução da infraestrutura do Anexo IV da UNIFEI -
Campus de Itabira (acesso de pedestres, alimentação elétrica, alimentação de de água,

rede de esgoto e rede de drenagem), que será prestado nas condições estabelecidas no
Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Ed i t a l .
Fundamento Legal: lEI 8.666/93 e suas posteriores alterações. Vigência: 04/12/2019 a
04/06/2020. Valor Total: R$72.900,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800508. Data de
Assinatura: 22/11/2019.

(SICON - 03/12/2019)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2019 - UASG 153061

Nº Processo: 23071017431201995.
PREGÃO SISPP Nº 96/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF.
CNPJ Contratado: 10315821000170. Contratado : ROBERTO GIANNICHI FILHO -.Objeto:
Aquisição de cavaco de madeira (maravalha) para atender CBR/UFJF. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 25/11/2019 a 24/11/2020. Valor Total: R$23.994,00. Fonte:
8100000000 - 2019NE801994. Data de Assinatura: 20/11/2019.

(SICON - 03/12/2019) 153061-15228-2019NE800070

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 218/2019 - UASG 153061

Nº Processo: 23071020915/19-11 . Objeto: Aquisição de centrífuga
refrigerada..., para atender a EMENDA 2019 - MED VETERINÁRIA da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Para atender à unidade. Declaração de Inexigibilidade em
03/12/2019. EDUARDO ANTONIO SALOMAO CONDE. Pró-reitor de Planejamento,
Orçamento e Finanças. Ratificação em 03/12/2019. MARCUS VINICIUS DAVID.
Reitor. Valor Global: R$ 52.908,08. CNPJ CONTRATADA : 67.774.679/0001-47
NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

(SIDEC - 03/12/2019) 153061-15228-2019NE802164

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153061

Número do Contrato: 70/2018.
Nº Processo: 23071017740201884.
PREGÃO SISPP Nº 111/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA
UFJF. CNPJ Contratado: 11931735000155. Contratado : A3 COMERCIO, LOCACAO E
ASSISTENCIATECNICA DE MAQUINAS. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato por mais 12 meses. Período: 01.12.2019 a 30.11.2020. Valor anual do
contrato: R$ 161.994,84. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/12/2019 a
30/11/2020. Data de Assinatura: 29/11/2019.

(SICON - 03/12/2019) 153061-15228-2019NE800070

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153061

Número do Contrato: 91/2018.
Nº Processo: 23071017747201804.
PREGÃO SISPP Nº 112/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA
UFJF. CNPJ Contratado: 00677870000108. Contratado : DRIVE A INFORMATICA LTDA -
.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses. Período:
01.01.2020 a 31.12.2020. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2020 a
31/12/2020. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 03/12/2019) 153061-15228-2019NE800070

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 69/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
26/11/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - O presente pregão tem por objeto a
contratação de empresa especializada em serviços de controle, manejo de pragas,
vetores e de animais sinantrópicos nocivos que representam riscos à saúde pública,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital.

PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 03/12/2019) 153061-15228-2019NE802164

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 122/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
27/11/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de engenharia e/ou arquitetura para elaboração de Projeto de
Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) com aprovação do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (CBMMG), com vistas à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB), para regularização das edificações, conforme condições,
quantidades e exigências neste Edital e seus anexos.

PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 03/12/2019) 153061-15228-2019NE802164

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2019 - UASG 153032

Nº Processo: 23090038708201995. Objeto: O presente Processo licitatório tem por
objeto a aquisição de equipamentos agrícolas visando atender as demandas da Pró-
Reitoria de Infraestrutura e Logística da Universidade.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 04/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Praça Prof.
Edmir Sá Santos - Cx. Postal 3037, - Lavras/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153032-5-00080-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 04/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 16/12/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: .

LIDIANE FATIMA EVANGELISTA
Diretora

(SIASGnet - 02/12/2019) 153032-15251-2019NE801029

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 784, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

ABERTURA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que, consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao processo
seletivo para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou VISITANTE ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
DA PRODUÇÃO da ESCOLA DE ENGENHARIA.O processo seletivo será regido por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e
Professor Visitante Estrangeiro nº 89, publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, disponibilizado no endereço eletrônico
https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89, publicado

no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.
1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade desta seleção estão especificados no quadro seguinte:

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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. Número de vagas 01 (uma)

. Área de conhecimento Desenvolvimento Local e Economias Alternativas

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado em Economia, Engenharia de Produção, Ergonomia, Geografia Econômica, Agroecologia e outras áreas afins ao
desenvolvimento territorial

. Perfil do candidato Docente e/ou pesquisador com perfil inovador e experiência acadêmico-científica de destaque na sua área de atuação; com
conhecimentos sólidos em modelos econômicos alternativos, assentados em uma abordagem interdisciplinar e com
cooperativos.

. experiência em intervenção em projetos de desenvolvimento local e territorial, envolvendo ações juntos aos diversos atores
sociais organizados em ecossistemas produtivos

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme estabelecido no Edital de Condições Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital.

. Endereço eletrônico para realização da
inscrição

https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da publicação deste Edital até as 23:59 horas do
30o (trigésimo) dia.

. Contato Telefone(s): (31) 3409-3484
Correio eletrônico: dep@dep.ufmg.br

. Endereço da página eletrônica onde serão
encontrados a tabela de pontuação para análise do
curriculum

www.dep.ufmg.br/concurso

. vitae, o programa da seleção, quando couber, e o
"Plano de Trabalho para o Professor Visitante", ao
qual

. deverá se referir o plano individual de trabalho do
candidato.

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de trabalho.

. Prazo para início da realização da seleção Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento das inscrições.
A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica www.dep.ufmg.br/concurso

. Prazo de validade da seleção 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital de Homologação do resultado final, não prorrogáveis

. Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para Realização
de Seleção de Professor Visitante

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português, prevalecerá
a versão do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 785, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019
ABERTURA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que, consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao processo seletivo
para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou VISITANTE ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO da
ESCOLA DE ENGENHARIA.O processo seletivo será regido por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro
nº 89, publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, disponibilizado no endereço eletrônico https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89, publicado no Diário

Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.
1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade desta seleção estão especificados no quadro seguinte:

. Número de vagas 01 (uma)

. Área de conhecimento Produção Agropecuária Sustentável e Políticas Ambientais

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado em Economia, Engenharia de Produção, Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, Administração, Geografia, Modelagem
Ambiental e outras áreas afins

. Perfil do candidato Docente e/ou pesquisador com perfil inovador; experiência acadêmico-científica de destaque na sua área de atuação; com conhecimentos
sólidos em produção agropecuária sustentável e/ou políticas ambientais, assentados em uma abordagem interdisciplinar; e com experiência
na análise de políticas públicas.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme estabelecido no Edital de Condições Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital.

. Endereço eletrônico para realização da
inscrição

https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da publicação deste Edital até as 23:59 horas do 30o

(trigésimo) dia.
. Contato Telefone(s): (31) 3409-3484

Correio eletrônico: dep@dep.ufmg.br
. Endereço da página eletrônica onde serão
encontrados a tabela de pontuação para
análise do

www.dep.ufmg.br/concurso/

. curriculum vitae, o programa da seleção,
quando couber, e o "Plano de Trabalho para
o Professor

. Visitante", ao qual deverá se referir o plano
individual de trabalho do candidato.

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de trabalho.

. Prazo para início da realização da seleção Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento das inscrições.
A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica www.dep.ufmg.br/concurso/

. Prazo de validade da seleção 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital de Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

. Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de
Professor Visitante

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português, prevalecerá a versão
do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 786, DE 27 DE NOVEMBRO 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 Medicina. DEPARTAMENTO: Anatomia e Imagem.
VAGA(S): 01 (uma) ÁREA DE CONHECIMENTO: Anatomia Humana. TITULAÇÃO: Graduação
ou Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Medicina ou áreas afins. PRAZO DE
INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias, a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital. DATA
DA SELEÇÃO: até 05 (cinco) 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 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(s) Secretaria(s) do(s) Departamento(s), ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 às 12:30 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 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.

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

