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AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 142/2013

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 23070025224201248. Objeto: Pregão Eletrônico - Confecção e
instalação de armários e bancadas para a Casa do Estudante l no
Campus Colemar Natal e Silva, Goiânia/GO.

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pró-Reitor

(SIDEC - 17/04/2013) 153052-15226-2013NE800615

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2013 - UASG 153030

Nº Processo: 23088000529201339 . Objeto: Pregão Eletrônico - Forneci-
mento de Alimentação (Coffe Break). Total de Itens Licitados: 00001 . Edi-
tal: 18/04/2013 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Av. Bps, Nr. 1303 Pinheirinho
- ITAJUBA - MG . Entrega das Propostas: a partir de 18/04/2013 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 30/04/2013 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Edital disponível
nos sítios: www.unifei.edu.br, link licitação e www.comprasnet.gov.br

MARCOS LUCIO MOTA
Pregoeiro

(SIDEC - 17/04/2013) 153030-15249-2013NE800127

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 30/2013 - UASG 153061

Nº Processo: 23071002801/13-02 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada em controle de pragas e vetores para
atender o Herbário do Insitituto de Ciências -ICB da UFJF. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 18/04/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h00 . Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, S/nº - Bairro São Pedro
JUIZ DE FORA - MG . Entrega das Propostas: a partir de 18/04/2013 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
30/04/2013 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais:
O edital está disponivel no site do comprasnet.gov.br. As empresas de-
verão cotar de acordo com as especificações constantes do edital.

(SIDEC - 17/04/2013) 153061-15228-2013NE800092

PREGÃO Nº 36/2013 - UASG 153061

Nº Processo: 23071003053/13-77 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para fornecimento de materiais laboratoriais para
atender a UFJF. Total de Itens Licitados: 00061 . Edital: 18/04/2013
de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua José Lourenço
Kelmer, S/nº - Bairro São Pedro JUIZ DE FORA - MG . Entrega das
Propostas: a partir de 18/04/2013 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 30/04/2013 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O edital está dispo-
nivel no site do comprasnet.gov.br. As empresas deverão cotar os
materiais de acordo com as especificações constantes do edital.

(SIDEC - 17/04/2013) 153061-15228-2013NE800092

PREGÃO Nº 42/2013 - UASG 153061

Nº Processo: 23071003363/13-91 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa, visando o fornecimento de produto Químico
para atender a UFJF. Total de Itens Licitados: 00012 . Edital:
18/04/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua
José Lourenço Kelmer, S/nº - Bairro São Pedro JUIZ DE FORA -
MG . Entrega das Propostas: a partir de 18/04/2013 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 30/04/2013 às
10h30 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O edital
está disponivel no site do comprasnet.gov.br. As empresas deverão
cotar os materiais de acordo com as especificações constantes do
edital

WANDERLEY RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDEC - 17/04/2013) 153061-15228-2013NE800092

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2013 - UASG 153032

Nº Processo: 23090000202201318 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ado-
ção do Sistema de Registro de Preços SRP e sua posterior imple-
mentação para contratação de empresa especializada em serviços de
locação de veículos leves sem motorista, do tipo menor preço, sob a
forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço
unitário Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 18/04/2013 de 08h00
às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Campus Universitário Cx.
Postal 3037 - LAVRAS - MG . Entrega das Propostas: a partir de
18/04/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 30/04/2013 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 17/04/2013) 153032-15251-2013NE800100

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2013 - UASG 153032

Nº Processo: 23090000349201316 . Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de engenharia visando à
elaboração de projetos básicos, executivos, especificações técnicas,
memoriais descritivos, planilhas de quantitativos, orçamentos, com-
posição de preços unitários e cronogramas físico-financeiros de obras
no campus da Universidade Federal de Lavras - UFLA. Total de Itens
Licitados: 00026 . Edital: 18/04/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h00 . Endereço: Ufla - Campus Universitário Cx. Postal 3037 -
LAVRAS - MG . Entrega das Propostas: 20/05/2013 às 08h30

LIDIANE FATIMA EVANGELISTA
Diretora da Dgm

(SIDEC - 17/04/2013) 153032-15251-2013NE800100

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Proc. 23072.037167/12-20 - Convênio nº 53/12, firmado
entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a Universidad del Norte, sediada em Barran-
quilla, Colômbia. Objeto: Promover intercâmbio discente de caráter
amplo no nível de graduação, pós-graduação e intercâmbio de do-
centes e pesquisadores. Valor: Não se aplica. Início da vigência: 10 de
abril de 2013. Fim de Vigência: 10 de abril de 2018. Nome e cargos
dos signatários: Prof. Clélio Campolina Diniz - Reitor da UFMG,
Prof. Jesús Ferro Bayona - Reitor da Uninorte.

EDITAL Nº 195, DE 17 DE ABRIL DE 2013

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto nº 6944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Processo Seletivo para
preenchimento de vagas de Professor Substituto, abaixo discrimi-
nado:

Unidade: Colégio Técnico da Escola Básica e Profissional da
UFMG - COLTEC

Setor de Eletrônica
Área de Conhecimento: Engenharia Elétrica ou Eletrônica
Edital nº: 94, de 19/02/2013, publicado no DOU de

20/02/2013
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Lívia Alves Moreira
2º lugar: Jefferson Jhone da Silva
3º lugar: Marco Túlio Alves Êvo
4º lugar: Aretha Campos do Carmo
Data de Homologação Interna: 25/03/2013

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL Nº 196, DE 17 DE ABRIL DE 2013

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto nº 6944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Processo Seletivo para
preenchimento de vagas de Professor Substituto, abaixo discrimi-
nado:

Unidade: Faculdade de Ciências Econômicas
Departamento: Ciências Administrativas
Área de Conhecimento: Marketing ou áreas afins
Edital nº: 822, de 30/11/2012, publicado no DOU de

03/12/2012
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Fábio Roberto Ferreira Borges
2º lugar: Eliane Bragança de Matos
Data de Homologação Interna: 21/12/2012

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL Nº 197, DE 17 DE ABRIL 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: Escola de Belas Artes. Departamento de De-
senho: 01 (uma) vaga. Área de conhecimento: Tecnologia Têxtil e
Desenho Técnico de Vestuário. Pré-Requisito: Graduação em Artes
Visuais ou Design de Moda ou áreas afins. Forma de seleção: análise
de curriculum vitae, portfólio e entrevista. Data da seleção: a ser
informada no ato da inscrição. Prazo de inscrição: 10 (dez) dias a
partir da data de publicação deste Edital. Prazo de validade do con-
curso: 06 (seis) meses prorrogáveis uma única vez por igual pe-
ríodo.

1.0. As inscrições serão feitas na Secretaria do Departamento
a que se destina a vaga, de segunda a sexta-feira, no horário de 13:00
às 18:00, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar ori-
ginal e cópia 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, abran-
gendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de cursos de
especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição es-
trangeira 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 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 prova, observando o disposto no artigo
45 da Resolução nº 02/2010;

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 de cada pro-
cesso seletivo constante deste Edital, em regime de 40 horas se-
manais, segundo a Lei N° 8745 de 09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
será de R$2.714,89 (dois mil setecentos e quatorze reais e oitenta e
nove centavos).

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 198, DE 17 DE ABRIL 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 VISITANTE, a serem lotados nesta Universidade, de
acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Faculdade de Farmácia. Departamento de Aná-
lises Clínicas e Toxicológicas: 01 (uma) vaga. Área de conhecimento:
Toxicologia. Perfil do candidato: Graduação em Farmácia ou Bio-
medicina e Doutorado em Ciências Farmacêuticas ou áreas afins.
Forma de seleção: Análise de curriculum vitae e entrevista. Data da
seleção: a ser informada no ato da inscrição. Prazo de inscrição: 10
(dez) dias a partir da data de publicação deste Edital. Prazo de
validade do concurso: 06 (seis) meses, prorrogável 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 13:00 e de 14:00 às 16:00, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade e/ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado, se estrangeiro de-
verá comprovar ser portador do visto pertinente; II) declaração de que
possui: prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação
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com o serviço militar, quando couber; III) declaração de que está apto
a comprovar a titulação exigida no ato da assinatura do contrato; IV)
três exemplares da relação de títulos ou curriculum vitae, abrangendo:
a) graus, diplomas universitários e certificados de cursos de espe-
cialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição estran-
geira, será suficiente a comprovação de seu reconhecimento ou re-
validação por universidade pública no Brasil); b) experiência docente;
c) experiência científica, técnica ou artística; d) experiência em ad-
ministração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em re-
conhecimento de atividade intelectual relevante; V) comprovação de
títulos em uma só via; VI) 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 . 11 2 / 1 9 9 0 .

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 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 prova, observando o disposto no artigo
45 da Resolução nº 02/2010.

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 prevê a Lei nº 8.745/93, Art. 6º, é proibida a
contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas sub-
sidiárias e controladas.

4.1.É previsto na Lei 12.772, Art. 29, § 5º, o professor
visitante deverá ser portador do título de doutor, no mínimo, há dois
anos; ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua
área; e ter produção científica relevante, preferencialmente, nos úl-
timos 05 (cinco) anos.

4.2. Nos termos do Regimento Geral da UFMG, poderá ser
contratado professor visitante, conforme a legislação vigente, desde
que não tenha pertencido anteriormente ao quadro permanente da
Universidade.

4.3. 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 de vaga do processo
seletivo constante deste edital, em regime de Dedicação Exclusiva, e
segundo a Lei N° 8745 de 09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Visitante será
de R$ 8.049,77 (oito mil quarenta e nove reais e setenta e sete
centavos).

7.0. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital, da Resolução 15/91 do Conselho Universitário, no que couber,
do artigo do Regimento Geral da UFMG que dispõe sobre o corpo
docente da UFMG e da Lei 8.745/93. 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

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2012

Processo n°: 23072.017922/2012-50.
A Comissão de Licitação habilitou, para a segunda fase, a

empresa LCA Comércio Ltda e inabilitou a empresa HR - Lanches,
Promoções e Eventos Ltda, por descumprir a alínea "g" do inciso IX
do subitem 3.1 do edital. A Ata de julgamento encontra-se à dis-
posição dos interessados.

VIRGÍNIA DA SILVA OLIVEIRA
Presidente da Comissão

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 112/2012

O pregoeiro do HC/UFMG informa o resultado do julga-
mento das propostas do pregão n.112/12 para prestação de serviço de
monitoração neurofisiológica intraoperatoria,considerando os menores
preços praticados no processo e que atende ao edital. O pregoeiro
informa que: 1)Neurohome Ltda para o item 01,conforme termo de
julgamento,anexo ao processo.

MAGDA CRISTINA DIAS DA SILVA

(SIDEC - 17/04/2013) 153261-15229-2013NE807369

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2013 - UASG 153254

Nº Processo: 23072000170201279.
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2013 Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 09168704000142.
Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC.
Objeto: Distribuição, pela contratada, da publicidade legal impressa
e/ou eletrônica de interesse da UFMG. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 01/04/2013 a 31/03/2014. Valor Total:
R$30.000,00. Fonte: 112000000 - 2013NE800481. Data de Assina-
tura: 01/04/2013.

(SICON - 17/04/2013) 153254-15229-2013NE800297

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2013 - UASG 153267

Nº Processo: 23072045455201249.
PREGÃO SISPP Nº 49/2012 Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 04267310000128.
Contratado : CARLOS ANTONIO DA SILVA - ME -Objeto: For-
necimento e instalação de divisóriaspara o laboratorio de fisiologia do
ICB/UFMG. Fundamento Legal: lei 8666/93 e 105020/2002 . Vi-
gência: 29/04/2013 a 11/09/2013. Valor Total: R$5.611,00. Fonte:
112000000 - 2013NE800121 Fonte: 112000000 - 2013NE800122.
Data de Assinatura: 08/04/2013.

(SICON - 17/04/2013) 153267-15229-2013NE800086

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 3/2013
UASG 153063

Número do Contrato: 79/2011.
No- Processo: 10665/2013.
DISPENSA No- 1027/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARA -CNPJ Contratado: 05572870000159. Contratado : FUN-
DACAO DE AMPARO E -DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.
Objeto: Prorroga a vigência do contrato relativo à execução do Pro-
jeto "Curso de Especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva".
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência:
02/05/2013 a 30/06/2013. Data de Assinatura: 17/04/2013.

(SICON - 17/04/2013)

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 12/2013 - UASG 153063

No- Processo: 45025/2012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
Transformador monofásico a seco de 400 kva Total de Itens Li-
citados: 00001 . Edital: 18/04/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
16h00 . Endereço: Rua Augusto Corrêa,01 Cidade Universitaria
Prof.silveira Neto Guampá - BELEM - PA . Entrega das Propostas: a
partir de 18/04/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 30/04/2013 às 09h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r.

EDSON ORTIZ DE MATOS
Pró-Reitor

(SIDEC - 17/04/2013) 153063-15230-2013NE800653

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

EDITAL No- 59, DE 17 DE ABRIL DE 2013
ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR

EFETIVO DE 3º GRAU

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PA-
RAIBA, no uso de suas atribuições, resolve:

Tornar sem efeito o Edital nº. 57, de 10 de abril de 2013,
publicado no DOU em 11 de abril de 2013, secção 3, pag. 63, n. 69,
que tornou público a anulação do concurso público para professor
efetivo de 3º grau regido pelo Edital 12/2003, publicado no DOU em
15/12/2003 e promovido pelo Centro de Ciências Sociais e Aplicadas,
devendo todos os atos decorrentes desse instrumento serem tornados
sem efeito.

MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ

EDITAL No- 60, DE 17 DE ABRIL DE 2013
ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR

EFETIVO DE 3º GRAU

A Reitora da Universidade Federal da Paraíba, no uso de
suas atribuições, e por força de decisão judicial exarada pelo TRF da
5ª Região nos autos da Apelação Cível No- 487945/PB
(2004.82.00.007557-0), torna público a anulação do certame para
professor efetivo de 3º grau, na área de Contabilidade Pública, regido
pelo Edital 12/2003, publicado no DOU em 15/12/2003, secção 3,
pag. 74, n. 243, e promovido pelo Departamento de Finanças e
Contabilidade do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, devendo to-
dos os atos decorrentes desse instrumento serem tornados sem efei-
to.

MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO
DINIZ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 13/2013
UASG 153066

Número do Contrato: 91/2012.
No- Processo: 00335/2013 Pu.
CONCORRÊNCIA SISPP No- 4/2012 Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAIBA -CNPJ Contratado: 09292012000101.
Contratado : CONSTRUNOR CONSTRUTORA E -ADMINISTRA-
DORA LTDA - EPP. Objeto: Alterar a clausula quinta do contrato
primitivo, para se prorrogar o prazo de execuçãodos serviços por mais
100 (Cem) dias, a partir de 10/03/2013 e, em consequencia dessa
decisão fica prorrogado o periodo de vigencia, tambem, por 100
(Cem) dias, considerando o que consta das folhas 02, 03 e 04 do
rocesso em referencia.Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Data de As-
sinatura: 27/02/2013.

(SICON - 17/04/2013) 153065-15230-2013NE000001

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2013
UASG 158515

Número do Contrato: 14/2012.
No- Processo: 23204002829201389.
DISPENSA No- 69/2012 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado: 02639925000102. Con-
tratado : PRESIM - PREMOLDADOS SIMOES -ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Devolução de prazo de 60 ( sessenta)
dias, a contar de 01/04/2013, até o dia 31/05/2013, prorrogando-se
automaticamente o cronograma de execução, por igual prazo, no
termos do parágrafo 5º do art. 79 da lei 8.666/93, mantendo-se inal-
terado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência do contrato
nº 14/2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/04/2013
a 31/05/2013. Data de Assinatura: 01/04/2013.

(SICON - 17/04/2013) 158515-26441-2013NE800015

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 323/2013 - UASG 153063

No- Processo: 11852/2013 . Objeto: Pagamento de frete internacional
do material da PSA/Hitachi referente processo de importação
30745/2012, do Prof. Emanuel Negrão, CAPES 2012. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº
8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para atender o Prof. Emanuel
Negrão Declaração de Dispensa em 17/04/2013 . EDSON ORTIZ DE
MATOS . Pró-reitor de Administração . Ratificação em 17/04/2013 .
CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY . Reitor . Valor
Global: R$ 5.750,96 . CNPJ CONTRATADA : 01.853.805/0001-40
LEXCO LOG ISTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP.

(SIDEC - 17/04/2013) 153063-15230-2013NE800653

EXTRATO DE TERMO DE QUITAÇÃO

Processo: 05626/2013. Primeira Distratante: Universidade Federal do
Pará. Segunda Distratante: Glauber Duarte Monteiro. Objeto: Qui-
tação Plena das obrigações contraídas por Glauber Duarte Monteiro,
relativamente ao Contrato de Prestação de Serviços de Execução de
Incubação de Empresas de Base Tecnológica. Fundamento Legal: Lei
nº 8.666/93 e suas alterações. Foro: Justiça Federal de Belém, Pa.
Assinatura: Edson Ortiz de Matos, pela Primeira Distratante.


