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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2012 - UASG 153056

Número do Contrato: 57/2009. Nº Processo: 23069007189200919.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2009 Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE -CNPJ Contratado: 32126377000188.
Contratado : ESPECTRO ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorro-
gação do prazo de vigência do contrato por mais 05 (cinco) meses,
terminando em 20/03/2013 e do prazo de execução dos serviços por
mais 05 (cinco) meses, terminando em 19/12/2012. Fundamento Le-
gal: inciso II, do ÷1º, do artigo 57 da Lei Federal nº8.666/93 e suas
alterações posteriores. Vigência: 20/10/2012 a 20/03/2013. Data de
Assinatura: 20/10/2012.

(SICON - 30/11/2012) 150182-15227-2012NE800031

E D I TA L
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 191/2012

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições, retifica o Edital no- 191/2012 de Abertura de Pro-
cesso Seletivo - de 29 de novembro de 2012 - seção 3 - página 78,
Anexo I, item 1.

Onde se lê: Seleção: 07/01/2012 a 08/01/2012
Leia-se: Seleção: 07/01/2013 a 08/01/2013.
Os demais itens permanecem inalterados.

ROBERTO DE SOUZA SALLES

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 13/2012 - UASG 153057

Nº Processo: 23069079761201247 . Objeto: Prestação de serviços
com substituição de peças em nove monitores e dois eletrocardio-
grafos DIXTAL, pertencentes ao Centro cirurgico/HUAP. Total de
Itens Licitados: 00056 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº
8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Conforme memo 104/2012 Ser-
viço de Engenharia Clínica/HUAP. Declaração de Inexigibilidade em
29/11/2012 . EVANDRO DE OLIVEIRA FILHO . Ass. em Ad-
ministração . Ratificação em 29/11/2012 . ROBERTO DE SOUZA
SALLES . Reitor/uff . Valor Global: R$ 17.117,73 . CNPJ CON-
TRATADA : 07.270.468/0001-45 SINAL VIT AL COMERCIAL DE
PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTD - EPP.

(SIDEC - 30/11/2012) 153057-15227-2012NE800026

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 268/2012 - UASG 153052

No- Processo: 019448/2012-11 . Objeto: Materiais de laboratório e
vidrarias, tais como: Ácido bórico, Acetona, Ponteira universal, La-
mínulas e outros. Total de Itens Licitados: 00058 . Edital: 03/12/2012
de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Dmp - De-
partamento de Material e Patrimônio Campus 2 - Samambaia -
GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2012 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
13/12/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: Para fins de formulação de proposta, gentileza seguir, exclu-
sivamente, as especificações contidas no Anexo I - Especificações
Técnicas e Quantidades.

(SIDEC - 30/11/2012) 153052-15226-2012NE800243

PREGÃO ELETRÔNICO No- 324/2012 - UASG 153052

No- Processo: 019812/2012-42 . Objeto: Prestação de serviço de trans-
porte de pessoas (alunos, professores, convidados, entre outros) em
veículos dos tipos ônibus executivo ou luxo e micro onibus, novos ou
semi-novos, para atender ao campus Catalão/UFG. Total de Itens
Licitados: 00002 . Edital: 03/12/2012 de 08h00 às 11h00 e de 13h às
17h00 . Endereço: Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120 Setor
Universitário - CATALAO - GO . Entrega das Propostas: a partir de
03/12/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 13/12/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. . In-
formações Gerais: Para fins de formulação de proposta, gentileza
seguir, exclusivamente, o Anexo I - Especificações Técnicas e quan-
tidades.

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pró-Reitor

(SIDEC - 30/11/2012) 153052-15226-2012NE800246

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO No- 162/2012

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo No- 014189/2012-31. , publicada no D.O.U de 04/10/2012 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de ilumi-
nação, tais como: Refletor Par 64 em alumínio, Lâmpadas halógenas
Par 64 e outros. Novo Edital: 03/12/2012 das 08h00 às 12h00 e
d14h00 às 17h00 . Endereço: Dmp - Departamento de Material e
Patrimônio Campus 2 - Samambaia - GOIANIA - GO Entrega das
Propostas: a partir de 03/12/2012 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 13/12/2012, às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pro-Reitor

(SIDEC - 30/11/2012) 153052-15226-2012NE800243

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 91/2012 - UASG 153030

No- Processo: 23088002786201224 . Objeto: Pregão Eletrônico - Equi-
pamentos e acessórios de enfermagem. Total de Itens Licitados:
00023 . Edital: 03/12/2012 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 16h00 .
Endereço: Av. Bps, Nr. 1303 - Bairro Pinheirinho - ITAJUBA - MG
. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2012 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 13/12/2012 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.

EMERSON LUCIANO DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/11/2012) 153030-15249-2012NE800238

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO No- 180/2012 - UASG 150231

No- Processo: 23034035438201188.
PREGÃO SRP No- 6/2012 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado: 08563914000172.
Contratado : EQUIPO TECHMED REPRESENTACAO E -COMER-
CIO DE EQUIPAMENTOS. Objeto: Contratação de empresa para
aquisição de equipamentos de médicos e hospitalares (macas hidraú-
lica) para o Hospital Universitário da UFJF. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 05/11/2012 a 04/11/2013. Valor Total:
R$91.200,00. Fonte: 312915065 - 2012NE801371. Data de Assina-
tura: 05/11/2012.

(SICON - 30/11/2012) 153061-15228-2012NE800005

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Proc. 23072.025769/12-34 - Acordo de Coop. nº 08/12,
firmado entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG,
CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e a Université Laval, situada em
Québec, Canadá. Objeto: Promover a cooperação entre ambas as
instituições em campos de interesse mútuo. Valor: Não se aplica.
Início da vigência: 23 de agosto de 2012. Fim de Vigência: 23 de
agosto de 2017. Nome e cargos dos signatários: Prof. Clélio Cam-
polina Diniz - Reitor da UFMG, Prof. Denis Brière - Reitor da UL.

Espécie: Proc. 23072.049380/11-01 - Acordo de Coop. nº 76/11,
firmado entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG,
CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e a Universidad Nacional de Cuyo,
situada na Argentina. Objeto: Implementar ações que busquem de-
senvolver, em forma conjunta, projetos de caráter acadêmico, cien-
tífico e cultural. Valor: Não se aplica. Início da vigência: 01 de
novembro de 2012. Fim de Vigência: 01 de novembro de 2017. Nome
e cargos dos signatários: Prof. Clélio Campolina Diniz - Reitor da
UFMG, Ing. Agr. Arturo Roberto Somoza - Reitor da Universidad
Nacional de Cuyo.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Proc. 23072.025769/12-34 - Convênio nº 08/12, firmado
entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a Université Laval, situada em Québec, Ca-
nadá. Objeto: Promover intercâmbio discente de caráter amplo no
nível da graduação e pós-graduação e de docentes e pesquisadores.
Valor: Não se aplica. Início da vigência: 15 de Novembro de 2012.
Fim de Vigência: 15 de Novembro de 2017. Nome e cargos dos
signatários: Prof. Clélio Campolina Diniz - Reitor da UFMG, Prof.
Bernard Garnier - Vice-Reitor da UL, Prof. Eugénie Brouillet - Di-
retor da Faculdade de Direito da UL.

Espécie: Proc. 23072.049380/11-01 - Convênio nº 76/11, firmado
entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a Universidad Nacional de Cuyo, situada na
Argentina. Objeto: Promover intercâmbio de estudantes de caráter
amplo no nível da graduação e pós-graduação. Valor: Não se aplica.
Início da vigência: 01 de novembro de 2012. Fim de Vigência: 01 de
novembro de 2017. Nome e cargos dos signatários: Prof. Clélio Cam-
polina Diniz - Reitor da UFMG, Ing. Agr. Arturo Roberto Somoza -
Reitor da Universidad Nacional de Cuyo.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 38/2012

N° do Processo 23072017788/2012-97. Contratante: Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Contratada: Telemática Sistemas Inteligentes
Ltda. Objeto: Prorroga-se o prazo de execução do objeto contratual.
Vigência: 27 de novembro de 2012 a 26 de maio de 2013. Con-
tratante: Márcio Benedito Baptista - Pró Reitor de Administração da
UFMG e Daniel Russi Salaru -Contratada.

EDITAL No- 818, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012

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 Processo Seletivo para
preenchimento de vagas de Professor Substituto, abaixo discrimi-
nado:

Unidade: Escola de Enfermagem
Departamento: Enfermagem Materno-Infantil e Saúde da

Mulher
Área de Conhecimento: Saúde da Criança e do Adolescen-

te
Edital nº: 669 de 04/10/2012, publicado no DOU de

05/10/2012.
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Tatiana Silva Tavares
2º lugar: Thamara de Souza Campos
3º lugar: Renata Pereira Gomes Coelho
Data de Homologação Interna: 12/11/2012

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL No- 822, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012

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: Faculdade de Ciências Econômicas. Departa-
mento de Ciências Administrativas: 01 (uma) vaga. Área de co-
nhecimento: Marketing ou áreas afins. Pré-Requisito: Pós-Graduação
em Marketing ou áreas afins. Forma de seleção: análise de curriculum
vitae e prova didática. Data da seleção: segundo dia útil após o
encerramento das inscrições. Prazo de inscrição: 10 (dez) 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 16:00, pelo interessado ou por procuração.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO No- 73/2012 - UASG 153052

No- Processo: 021925/2012-16.
DISPENSA No- 1076/2012 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIAS -CNPJ Contratado: 01517750000106. Contratado : FUN-
DACAO RADIO E TELEVISAO -EDUCATIVA E CULTURAL. Ob-
jeto: Contratação de serviços para pré-produção, camptura de audio e
video, roteirização, ontangem, edição e fianlização de um vido-do-
cumentário institucional do campus de jatai. Fundamento Legal: Lei
8666 Art. 24º Inciso XIIIVigência: 23/11/2012 a 22/04/2013. Valor
Total: R$8.800,00. Fonte: 250159999 - 2012NE807405. Data de As-
sinatura: 23/11/2012.

(SICON - 30/11/2012) 153052-15226-2012NE800243

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 3/2012 - UASG 153052

Número do Contrato: 7/2012.
No- Processo: 23070025753/11-61.
TOMADA DE PREÇOS No- 43/2011 Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 09494679000197. Con-
tratado : PRISMA SERVICOS ESPECIALIZADOS -LTDA - ME.
Objeto: Acrescimo de serviços de Construção do Ed.da Neumatologia
da E.Agronomia-Campus II. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data
de Assinatura: 01/11/2012.

(SICON - 30/11/2012) 153052-15226-2012NE800243

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo no- 004/2012 ao contrato no- 003/2008. Processo:
23070.008272/2007-12. Objeto: Reajuste do valor da contraprestação
mensal, conforme Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta do Termo
de Consessão de Uso no- 03/2008; Contratante: UFG, Eriberto Fran-
cisco Bevilaqua Marin; Contratada: Rogério Rodrigues de Sousa.

Termo Aditivo no- 002/2012 ao contrato no- 020/2010. Processo:
23070.015331/2010-04. Objeto: Prorrogação da vigência e o reajuste
de preço para serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos
químicos perigosos. Contratante: UFG, Eriberto Francisco Bevilaqua
Marin; Contratada: Incinera Tratamento de Resíduos Ltda - ME, Dor-
vil Ferreira Júnior.
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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, 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$ 2.356,41 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e
quarenta e um 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- 823, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012

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 vaga de PRO-
FESSOR SUBSTITUTO, a ser lotado nesta Universidade, de acordo
com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Faculdade de Medicina. Departamento de Ana-
tomia e Imagem: 01 (uma) vaga. Área de conhecimento: Radiologia e
Diagnóstico por Imagem. Pré-Requisito: Graduação em Medicina e
título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo
Colégio Brasileiro de Radiologia, ou Residência Médica em Radio-
logia e Diagnóstico por Imagem reconhecida pelo MEC. Forma de
seleção: análise de curriculum vitae e entrevista. Data da seleção: 05
(cinco) dias após o encerramento das inscrições. Prazo de inscrição:
30 (trinta) 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 14:00
às 20:00, 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 es-
trangeiro, deverá comprovar ser portador do visto pertinente; II) pro-
va 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 da vaga do processo
seletivo constante deste edital, em regime de 20 horas semanais,
segundo a Lei N° 8745 de 09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
será de R$1.711,80 (um mil setecentos e onze reais e oitenta cen-
tavos).

7.0. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital, da Resolução 15/91 do Conselho Universitário, no 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 Nor-
mativa No- 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, dos quais não poderá ser alegado desconhecimento.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

RETIFICAÇÕES

Na Dispensa de Licitação No- 171/2012 publicada no D.O.U
de 29/11/2012, Seção 3, Pág. 81 , Onde se lê: Justificativa: Apoio ao
Projeto de Ensino denominado: Curso de Especialização em De-
mocracia Participativa, República e Movimentos Sociais.. Leia-se:
Justificativa: Apoio ao Projeto de Enino denominado: Curso de Es-
pecialização em Democracia Participativa, República e Movimentos
Socia.

(SIDEC - 30/11/2012) 153287-15229-2012NE800145

Na Dispensa de Licitação No- 172/2012 publicada no D.O.U
de 29/11/2012, Seção 3, Pág. 81 , Onde se lê: Justificativa: Apoio ao
projeto de extensão denominado, Curso de Atualização em Demo-
cracia Participativa, República e Movimentos Sociais. Leia-se: Jus-
tificativa: Apoio ao projeto de exensão denominado, Curso de Atua-
lização em Democracia Participativa, República e Movimentos So-
cia.

(SIDEC - 30/11/2012) 153287-00015-2012NE800145

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
ESCOLA DE ENFERMAGEM

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 117/2012 - UASG 153279

No- Processo: 23072039743201273 . Objeto: Apoio ao Projeto "Estudo
de Confiabilidade de Informação Auto Referidas no Sistema de Vi-
gilância de Doenças Crônicas não Transmissíveis" Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº
8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Prestação de Serviços através da
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, para apoio a
projeto de pesquisa. Declaração de Dispensa em 30/11/2012 . MA-
RILAC MARIA MILANEZ . Assistente em Administração . Ra-
tificação em 30/11/2012 . ELIANE MARINA PALHARES GUIMA-
RAES . Vice-diretora da Escola de Enfermagem da Ufmg . Valor
Global: R$ 200.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 18.720.938/0001-41
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDEC - 30/11/2012) 153279-15229-2012NE800028

FACULDADE DE MEDICINA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 71/2012 - UASG 153289

No- Processo: 23072039030201218 . Objeto: Dar apoio ao Projeto de
Extensão: "Curso de atualização em promoção e vigilância à saúde do
servidor público federal: oficina de formação de profissionais das
unidades de referência SIASS" Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993. . Justificativa: Artigo 1º da Lei 8.958/1994 Declaração de
Dispensa em 30/11/2012 . ADA AVILA ASSUNCAO . Coordenadora
do Projeto . Ratificação em 30/11/2012 . FRANCISCO JOSE PEN-
NA . Diretor . Valor Global: R$ 380.000,00 . CNPJ CONTRATADA
: 16.629.388/0001-24 FUNDACAO DE ESTUDO E PESQUISA EM
MED VET E ZOOTECNIA.

(SIDEC - 30/11/2012) 153289-15229-2012NE800064

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATO DE CONTRATO No- 410/2012 - UASG 153261

No- Processo: 23072021674/11-61.
PREGÃO SISPP No- 66/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 08090765000171.
Contratado : CENTRAL ETO DE ESTERILIZACAO LTDA-- EPP.
Objeto: Prestação de serviço contínuo de esterilização de produtos
para saúde. Fundamento Legal: Lei 10.520 de 17/07/2002 . Vigência:
30/11/2012 a 29/11/2013. Valor Total: R$183.480,00. Fonte:
153000000 - 2012NE814487. Data de Assinatura: 30/11/2012.

(SICON - 30/11/2012) 153261-15229-2012NE802912

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 4/2012 - UASG 153261

No- Processo: 23072018838201253 . Objeto: Aquisição parcelada de
materiais de expediente. Total de Itens Licitados: 00137 . Edital:
03/12/2012 de 08h00 às 13h00 . Endereço: Av. Alfredo Balena, 110 -
Santa Efigenia Santa Efigênia - BELO HORIZONTE - MG . Entrega

das Propostas: a partir de 03/12/2012 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 13/12/2012 às 10h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

ISAQUE DE OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/11/2012) 153261-15229-2012NE802912

PREGÃO ELETRÔNICO No- 47/2012 - UASG 153261

No- Processo: 23072018969/12-31 . Objeto: Aquisição parcelada de
material médico hospitalar (hemodinâmica), para atender as neces-
sidades do HC/UFMG. Total de Itens Licitados: 00213 . Edital:
03/12/2012 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av.
Alfredo Balena, 110 - Santa Efigenia BELO HORIZONTE - MG .
Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2012 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 13/12/2012 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O Edital
deverá ser retirado no site do comprasnet.

DIOVANIO DA SILVA REIS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/11/2012) 153261-15229-2012NE802912


