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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 - UASG 150231

Nº Processo: 23071017061201309. Objeto: Registro de preço para
eventual fornecimento de bolsa DPA para serviço de Hemodialise do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora
(HU/UFJF), de acordo com os quantitativos e especificações contidas
no Anexo I Planilha de Especificação e Anexo II Termo de Re-
ferência. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 06/11/2013 de 08h00
às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua Catulo Breviglieri, S/nº
- Bairro Santa Catarina Santa Catarina - JUIZ DE FORA - MG.
Entrega das Propostas: a partir de 06/11/2013 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/11/2013 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O objeto
desta licitação deve cotado em conformidade com a Planilha de Es-
pecificação (ANEXO I) E Termo de Referência (ANEXO II).

FRANCISCO JOSE DE SOUZA
Pregoeiro - Hu/ufjf

(SIDEC - 05/11/2013) 153061-15228-2013NE800070

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 18/2013 - UASG 153032

Nº Processo: 23090002020201381. Objeto: Serviço de revisão geral
em aparelho Estereomicroscópio, marca: Leica, modelo: MZ8, com
adaptação de câmera digital, marca: Leica modelo: EC-3 e sistema de
iluminação modelo: LED 5000. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Inexigibilidade conf.Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de
21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade em 05/11/2013. MAGNO
ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS. Diretor da Dgm em Exercício.
Ratificação em 05/11/2013. JOSE ROBERTO SOARES SCOLFORO.
Reitor. Valor Global: R$ 17.800,00. CNPJ CONTRATADA :
62.751.102/0001-04 CK COMERCIO E REPRESENTACAO LT-
DA.

(SIDEC - 05/11/2013) 153032-15251-2013NE800196

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013 - UASG 153032

Nº Processo: 23090002550201320. Objeto: Contratação de empresas
especializadas para o fornecimento de gás engarrafado e reagentes.
Total de Itens Licitados: 00032. Edital: 06/11/2013 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Campus Universitario - La-
vras/mg - Cx. Postal 3037 LAVRAS - MG. Entrega das Propostas: a
partir de 06/11/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 19/11/2013 às 08h30 site www.compras-
n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 05/11/2013) 153032-15251-2013NE800196

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2013 - UASG 153032

Nº Processo: 23090003051201350. Objeto: Fornecimento de veículo
utilitário, ônibus articulado e retroescavadeira. Total de Itens Lici-
tados: 00003. Edital: 06/11/2013 de 08h30 às 12h00 e de 14h às
17h00. Endereço: Campus Universitario - Lavras/mg - Cx. Postal
3037 LAVRAS - MG. Entrega das Propostas: a partir de 06/11/2013
às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
19/11/2013 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.

MAGNO ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS
Diretor da Dgm

Em exercício

(SIDEC - 05/11/2013) 153032-15251-2013NE800196

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Atas de Registro de Preços- Pregão Eletrônico SRP n.º
0114/2013. Processo n.º 23090.002759/2013-93. Objeto: Registro de
Preços para Prestação de serviços de hospedagem, pela Universidade
Federal de Lavras. Fundamentação Legal: Decreto n.º 7.892/13. Vi-
gência: de 08/11/2013 a 07/11/2014. Data de Assinatura: 08/11/2013.
Partes: Universidade Federal de Lavras, CNPJ n.º 22.078.679/0001-
74, por José Roberto Soares Scolforo com o seguinte: Ata de Registro
de Preços n.º 0114-01/2013 - Fornecedor: HOTEL OURO LAVRAS
LTDA-ME, CNPJ n.º 07.342.117/0001-00, por Fausto Pedroso Júnior.
Itens/Valor Unitário em Reais: 01/114, 00; 02/148, 00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 597, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013

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 vagas de

PROFESSOR SUBSTITUTO, a serem lotados nesta Universidade, de
acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Instituto de Ciências Biológicas. Departamento
de Parasitologia: 01 (uma) vaga. Área de conhecimento: Parasito-
logia. Titulação: Mestrado ou Doutorado em Parasitologia. Forma de
seleção: análise de curriculum vitae, prova didática e entrevista. Data
da seleção: a partir do décimo dia útil após o término das inscrições.
Prazo de inscrição: 20 (vinte) dias a partir da data de publicação deste
Edital. Prazo de validade do concurso: 06 (seis) meses prorrogáveis
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 09:00
às 12:00 e de 14:00 às 16:00, 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,
estrangeiro deverá comprovar ser portador do visto pertinente; II) a)
prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o
serviço militar, quando couber; III) declaração de que está apto a
comprovar a titulação exigida no ato da assinatura do contrato; IV)
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) experiência docente; c) ex-
periência científica, técnica ou artística; d) experiência em admi-
nistração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em reco-
nhecimento de atividade intelectual relevante; V) declaração de que
não possui participação em gerência ou administração de empresa
privada ou de sociedade civil, ou, ainda, 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, "item V", com
prazo de validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida do
docente, no prazo de 30 dias, a partir da contratação do candidato, a
apresentação do protocolo do pedido de transformação do visto tem-
porário em permanente, sob pena de ser declarada a insubsistência da
inscrição e de todos os atos decorrentes do concurso público, bem
como fica dispensado da exigência contida no subitem 1.1.a. A per-
manência do estrangeiro no quadro docente da Universidade fica
condicionada à apresentação de Cédula de Identidade com visto per-
manente.

2.0. Cada processo seletivo compreenderá o julgamento de
títulos e a realização de provas, conforme acima especificado.

3.0. Na hipótese de ocorrer empate de notas, como critérios
de desempate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

3.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei 10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerada
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 prova, observado o disposto no artigo
42 da Resolução Complementar nº 02/2013.

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;

3.6. Após a promulgação do resultado, será elaborado o
Parecer Final da Comissão Examinadora.

4.0. 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 7.596, de 10 de abril de 1987 (incluído
pela Lei 11.123, de 2005), observada a compatibilidade de horários e
de cargos.

4.1. 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.

5.0. A admissão far-se-á no limite das vagas do processo
seletivo constante deste edital, em regime de 20 horas semanais e
segundo a Lei N° 8745 de 09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
será de R$ 2.342,65 (dois mil trezentos e quarenta e dois reais e
sessenta e cinco centavos) para Mestrado, e R$2.700,51 (dois mil
setecentos reais e cinquenta e um centavos) para Doutorado.

7.0. 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, dos quais não poderá ser alegado desconhecimento.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL Nº 598, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013

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 do Grupo de Magistério Superior, abaixo dis-
criminado:

Unidade: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento: Psicologia
Área de Conhecimento: Psicologia da Saúde
Edital nº 245, de 02/05/2013, publicado no DOU de

03/05/2013
Vagas: 01 (uma)
Classe: Professor Auxiliar
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Cláudia Maria Filgueiras Penido
2º lugar: Cássia Beatriz Batista e Silva
Data de Homologação Interna: 04/09/2013

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL Nº 599, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2013

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 Enfermagem
Departamento: Nutrição
Área de Conhecimento: Alimentação Coletiva
Edital nº: 556, de 30/09/2013, publicado no DOU em

01/10/2013
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas
Classificação:
1º lugar: Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro
2º lugar: Cíntia Tarabal Oliveira
Data de Homologação Interna: 29/10/2013

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2013 - UASG 153254

Nº Processo: 23072000531201387. Objeto: Constitui objeto desta li-
citação a implantação do Registro de Preços e sua posterior im-
plementação para aquisição parcelada de vidrarias de laboratório, para
os laboratórios pedagógicos das Unidades/Órgãos da Universidade
Federal de Minas Gerais, participantes deste processo, conforme
quantitativos e especificações constantes no Anexo II do Edital. Total
de Itens Licitados: 00423. Edital: 06/11/2013 de 08h00 às 11h00 e de
13h às 17h00. Endereço: Av. Antonio Carlos 6627 - Campus Pam-
pulha Pampulha - BELO HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas:
a partir de 06/11/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
Abertura das Propostas: 19/11/2013 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br.. Informações Gerais: O Edital será disponibilizado no site:
www.ufmg.br/dlo/compras e ao acessar a página eletrônica, o licitante
deverá clicar à esquerda do vídeo em compras em andamento, clicar
no edital de seu interesse. O edital poderá ser baixado também no site
de compras do governo federal www.comprasnet.gov.br.

ANDREA CRISTINA REZENDE
Compradora

(SIDEC - 05/11/2013) 153254-15229-2013NE800297

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 46/2013 publicado no D.O. de
14/10/2013 , Seção 3, Pág. 78. Onde se lê: Vigência: 30/09/2013 a
30/09/2013 Leia-se : Vigência: 30/09/2013 a 30/09/2014

(SICON - 05/11/2013) 153254-15229-2013NE800297

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2013 - UASG 153267

Nº Processo: 23072047649201379. Objeto: Aquisição de aparelhos de
ar condicionado e peças para Chiller para o Campus da Pampu-
lha/UFMG Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 06/11/2013 de
08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Antonio Carlos,
6627 - Pampulha BELO HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas:
a partir de 06/11/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
Abertura das Propostas: 19/11/2013 às 14h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r.

IRSLEY DUVAL COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 05/11/2013) 153267-15229-2013NE800086
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