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EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2021 - UASG 153061 - UFJF

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Nº 18/2020-UFLA

Nº Processo: 23071.007993/2020-64.
Dispensa Nº 156/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA.
Contratado: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Objeto:
Fornecimento de energia elétrica (compra de energia regulada e conexão das instalações
da unidade de consumo ao sistema de distribuição) para atender ao hu/ufjf..
Fundamento Legal: . Vigência: 15/01/2021 a 14/01/2022. Valor Total: R$
1.012.473,00. Data de Assinatura: 29/12/2020.

Processo: 23090.007451/2020-63. Partícipes: Universidade Federal de Lavras - UFLA
(Brasil); Laboratório Nacional Ernest Orlando Lawrence Berkeley - LBNL (Estados Unidos).
Objeto: Estabelecimento de parceria internacional com o escopo de promover pesquisa
conjunta com o uso da infraestrutura do LBNL por parte dos pesquisadores da UFLA.
Vigência: 03/12/2020 a 03/12/2025. Data de Assinatura: 03/12/2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 47, DE 13 DE JANEIRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

(COMPRASNET 4.0 - 14/01/2021).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2021 - UASG 153061 - UFJF

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 DO
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, a ser(em) lotado(s) nesta Universidade, de
acordo com a seguinte especificação:
UNIDADE: Escola de Educação Básica e Profissional / Centro Pedagógico.
VAGA(S): 01(uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Dança. TITULAÇÃO: Licenciatura em Dança,
ou Licenciatura em Dança com Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Dança e/ou
em Educação. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias, a partir do dia subsequente ao dia da
publicação do Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 07 (sete) dias úteis após o encerramento das
inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e entrevista por
videoconferência. As instruções para a realização da videoconferência e critérios de
avaliação das provas estarão disponíveis na página eletrônica http://www.cp.ufmg.br/.
Endereço eletrônico para contato: secrgeral@cp.ufmg.br. PRAZO DE VALIDADE DO
PROCESSO SELETIVO: 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 realizadas por meio eletrônico no endereço
https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/, com o envio de toda a documentação
informada no item 1.1.
1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher os campos solicitados
e anexar os seguintes documentos, em formato pdf: 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; II) CPF; III)
prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o serviço militar,
quando couber; IV) "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; V) documentos comprobatórios do "curriculum vitae".
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.
2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública, por
videoconferência, 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 Processo
Seletivo.
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. O resultado final será divulgado por Edital publicado em órgão de
comunicação, interno ou externo à Universidade, por ordem de classificação e respeitados
os limites dispostos no Anexo II do Decreto nº 9.739 de 2019.
6.1. Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que
trata o Anexo II do Decreto nº 9.739/2019, ainda que tenham atingido nota mínima,
estarão automaticamente reprovados no Processo Seletivo.
6.2. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados
será considerado reprovado nos termos do artigo 39 do Decreto nº 9.739/2019.
6.3. 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 divulgação oficial do
resultado final.
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 não poderão ser novamente contratados antes de decorridos 24 (vinte e
quatro) meses do encerramento de seu 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°
8.745/1993.8.1. Os candidatos excedentes poderão ser contratados caso haja autorização
de concessão de vaga de professor substituto à Unidade e ao Departamento e na área de
conhecimento informados no caput deste edital, dentro do período de validade do
processo seletivo.
9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de
Graduação será de R$ 3.130,85 (três mil cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos).
Caso o candidato aprovado possua título de Especialista, a remuneração será de R$
3.600,48 (três mil quinhentos e seiscentos e quarenta e oito centavos); título de Mestre,
será de R$ 4.304,92 (quatro mil trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos) e
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, estará disponível para o candidato no sistema de
inscrição 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

Nº Processo: 23071.007993/2020-64.
Dispensa Nº 156/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA.
Contratado: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Objeto:
Fornecimento de energia elétrica (compra de energia regulada e conexão das instalações
da unidade de consumo ao sistema de distribuição) para atender ao joão xxiii/ufjf.
número do empenho: 2020ne801507 - data: 22.12.2020..
Fundamento Legal: . Vigência: 15/01/2021 a 14/01/2022. Valor Total: R$
127.464,60. Data de Assinatura: 04/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 14/01/2021).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2021 - UASG 153061 - UFJF
Nº Processo: 23071.007993/2020-64.
Dispensa Nº 156/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA.
Contratado: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Objeto:
Fornecimento de energia elétrica (compra de energia regulada e conexão das instalações
da unidade de consumo ao sistema de distribuição) para atender ao campus ufjf/ufjf.
Número do empenho:
2020ne801504 - data: 22.12.2020..
Fundamento Legal: . Vigência: 15/01/2021 a 14/01/2022. Valor Total: R$
5.628.002,16. Data de Assinatura: 05/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 14/01/2021).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2021 - UASG 153061 - UFJF
Nº Processo: 23071.007993/2020-64.
Dispensa Nº 156/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA.
Contratado: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Objeto:
Fornecimento de energia elétrica (compra de energia regulada e conexão das instalações
da unidade de consumo ao sistema de distribuição) para atender ao hu/ufjf. Número do
empenho:
2020ne801506 - data: 22.12.2020..
Fundamento Legal: . Vigência: 15/01/2021 a 14/01/2022. Valor Total: R$
74.707,08. Data de Assinatura: 04/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 14/01/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 153061 - UFJF
Número do Contrato: 75/2018.
Nº Processo: 23071.024407/2017-41.
Regime Diferenciado de Contratação. Nº 7/2017. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Contratado: 03.583.785/0001-60 - CONSTRUTORA UNICA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 180 dias. Período: 12.04.2021 a 08.10.2021.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 7.036.745,47. Data de Assinatura: 16/12/2020.
(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2020).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2021 - UASG 153032 - UFLA
Nº Processo: 23090.028433/2020-15.
Pregão Nº 32/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.
Contratado: 26.917.959/0001-80 - HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA.
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento
de peças, em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas dependências do câmpus
da ufla..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 08/01/2021 a
08/01/2022. Valor Total: R$ 119.783,33. Data de Assinatura: 08/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 14/01/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 153032 - UFLA
Número do Contrato: 15/2018.
Nº Processo: 23090.027206/2018-58.
Pregão. Nº 20/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.
Contratado: 08.491.163/0001-26 - RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE
SERVICOS. Objeto: Revisão da planilha de custos devido a extinção da contribuição social
sobre o fgts.. Vigência: 2018-08-22 a 22/08/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
117.980,16. Data de Assinatura: 08/01/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 08/01/2021).
RETIFICAÇÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2021
Publicado no D.O de 2021-01-13, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R$ 0,00. Leiase: Valor Total: R$ 295.792,88.
(COMPRASNET 4.0 - 14/01/2021).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2020 - UASG 153032
Nº Processo: 23090023713202037. Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 40.
Edital: 15/01/2021 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Praça Prof. Edmir Sá
Santos - Cx. Postal 3037, - Lavras/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/153032-5-000562020. Entrega das Propostas: a partir de 15/01/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 27/01/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
ALFREDO CARLOS JUNIOR
Diretor Licitações Contratos e Convênios
(SIASGnet - 14/01/2021) 153032-15251-2020NE801029
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021011500106
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

