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8. O processo seletivo de que trata o presente Edital constará
das seguintes provas, a serem realizadas de acordo com o disposto
nos artigos 14, 16, 17, 18 e 19 da Resolução n° 02/2016/CEPE:

a) escrita subjetiva;
b) didática;
c) avaliação de títulos.
8.1. A realização das provas obedecerá à sequência acima

citada e só fará a prova subsequente o candidato aprovado na prova
anterior, considerando-se imediatamente eliminado o candidato que
obtiver média aritmética inferior a 7,0 (sete) em cada uma das provas,
excetuando-se a prova de títulos, de caráter apenas classificatório.

8.2. A primeira prova só poderá ocorrer após 30 (trinta) dias
da data de publicação do Edital no Diário Oficial da União, conforme
previsto na Portaria nº 243/2011/MEC, publicada no DOU de
0 4 / 0 3 / 2 0 11 .

8.3. É vedada ao candidato, durante a realização da prova
escrita subjetiva:

a) consulta de qualquer material bibliográfico ou anotações
pessoais, sob pena de exclusão do candidato;

b) utilização de qualquer equipamento eletrônico, salvo ex-
pressa autorização da Comissão Julgadora, que será válida para todos
os candidatos.

8.4. A prova didática será realizada em sessão pública, gra-
vada para efeito de registro e avaliação, vedada a presença de con-
corrente.

8.5. Para participar da prova de avaliação de títulos o can-
didato deverá entregar o curriculum vitae, em língua portuguesa ou
inglesa, em 03 (três) vias, observado preferentemente o padrão LAT-
TES do CNPQ, constando, da primeira via, as cópias dos documentos
comprobatórios.

8.6. A entrega do curriculum vitae de que trata o subitem
anterior se dará no local de realização das provas no primeiro dia útil
após a data de divulgação do resultado da última prova elimina-
tória.

9. Dos atos da Comissão Julgadora somente será admitido
recurso por arguição de nulidade, no prazo de 07 (sete) dias úteis,
contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicização do
ato, em quaisquer das instâncias administrativas, sem efeito suspen-
sivo, conforme prevê o artigo 30 da Resolução nº 02/2016/CEPE.

10. Os candidatos aprovados serão classificados com base no
disposto nos artigos 23 a 27 da Resolução nº 02/2016/CEPE, até o
limite de 05 (cinco) vezes o número de vagas ofertadas para o setor
de estudo.

10.1. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata este item, ainda que tenham atingido a nota
mínima, estarão automaticamente eliminados do concurso.

10.2. Nenhum dos candidatos empatados na última classi-
ficação de aprovados, de que trata o item 10, será considerado re-
provado.

11. As informações sobre deferimento de inscrição, calen-
dário das provas e divulgação dos resultados do concurso deverão ser
obtidas pelo candidato no local de inscrição.

12. No ato da nomeação/posse, o candidato deverá com-
provar que atende às exigências estipuladas no artigo 33 da Re-
solução nº 02/2016/CEPE, sob pena de anulação da sua inscrição e de
todos os atos dela decorrentes.

13. O candidato selecionado ingressará no nível 1 da Classe
A, com denominação de Auxiliar, no regime de 20h, percebendo
Remuneração (Vencimento Básico - VB + Retribuição de Titulação -
RT) de R$ 2.129,80 (dois mil cento e vinte e nove reais e oitenta

centavos), nos termos da Lei 12.772/2012.
14. O regime de trabalho será o de 20 (vinte) horas semanais

de trabalho.
15. A carga horária de que trata o item anterior será dis-

tribuída nos turnos diurno e noturno, de acordo com a programação
estabelecida pelo Conselho do Campus interessado.

16. É considerada ilícita a acumulação de dois cargos pú-
blicos de magistério, no regime de dedicação exclusiva-DE, sejam os
ocupantes professores ativos e/ou aposentados, conforme prevê a No-
ta Técnica 06/2016/DJA/COLEP/CGGP/SAA, datada de 19/02/2016,
do Ministério da Educação.

17. O candidato nomeado terá exercício obrigatório no Cam-
pus da UFC em Sobral, devendo, portanto, assumir o compromisso
formal de residir no município de Sobral, sendo vedada sua remoção
para outra Unidade desta Universidade fora do citado Campus.

18. São atribuições do cargo de professor da carreira do
magistério superior as atividades de ensino superior, pesquisa e ex-
tensão constantes dos planos de trabalho da Universidade, bem como
as de administração universitária e escolar.

19. O candidato nomeado deverá ministrar, anualmente, uma
carga horária mínima de aulas nos cursos de graduação da UFC, a ser
definida pelo Conselho do Campus interessado, sem prejuízo de ou-
tras atividades docentes, tendo em vista o disposto na Resolução nº
23/2014/CEPE.

20. O candidato nomeado cumprirá, obrigatoriamente, o Pro-
grama de Formação Docente durante o estágio probatório.

21. O prazo de validade do Concurso de que trata o presente
Edital será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do
Edital de Homologação do Resultado no Diário Oficial da União,
podendo ser prorrogado por igual período a critério da Adminis-
tração.

22. A UFC poderá, observada a ordem de classificação,
indicar para nomeação em outra Instituição Federal de Ensino - IFE
candidatos classificados neste concurso. Caso o candidato não aceite
a sua indicação para outra IFE deverá solicitar, por escrito, a sua
permanência na relação de classificados da UFC.
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O Reitor da Universidade Federal do Ceará, tendo em vista o
disposto no Decreto nº 7.485 de 18/05/2011, publicado no DOU de
19/05/2011, e na Portaria Interministerial nº 313 de 04/08/2015, pu-
blicada no DOU de 05/08/2015, do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e do Ministério da Educação, considerando ainda,
o que consta do Decreto nº 6.944 de 21/08/2009, publicado no DOU
de 24/08/2009 e da Resolução nº 02/CEPE de 29/01/2016, torna
público, para conhecimento dos interessados, que se acham abertas,
no período de 16 de agosto a 14 de setembro de 2016, as inscrições
para Concurso Público para o cargo de Professor da Carreira do
Magistério Superior, Classe A, com denominação de Adjunto-A, re-
gido pela Lei nº 8.112/90, combinada com a Lei nº 12.772/2012, para
os Departamentos, setores de estudo e vagas a seguir indicados:

1.1.CENTRO DE HUMANIDADES

D E PA RTA M E N TO SETOR DE ESTUDO REGIME VA G A
1.1.1. Departamento
de Psicologia

Neuropsicologia e Processos Psicológicos
Básicos

40h/DE 01

Psicologia nas Instituições e Processos
Grupais

40h/DE 01

1.2.CENTRO DE TECNOLOGIA

D E PA RTA M E N TO SETOR DE ESTUDO REGIME VA G A
1.2.1. Engenharia Hi-
dráulica e Ambiental

Geotecnia 40h/DE 01

1.3.FACULDADE DE EDUCAÇÃO

D E PA RTA M E N TO SETOR DE ESTUDO REGIME VA G A
1.3.1. Estudos Espe-
cializados

Movimentos Sociais, Educação Popular e
Educação de Jovens e Adultos

40h/DE 01

2. A inscrição far-se-á, de forma presencial ou por pro-
curação, na secretaria do Departamento interessado, endereço cons-
tante do Anexo do presente Edital, nos dias úteis, excluindo-se os
sábados, do prazo indicado neste Edital, no horário de 08 às 11 e de
14 às 17 horas.

3. A inscrição poderá, também, ser realizada por intermédio
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, mediante
SEDEX, enviado à sede da secretaria do Departamento interessado,
endereço constante do Anexo do presente Edital, desde que atendidas
as seguintes condições:

a) forma: caixa ou envelope lacrado, devidamente identi-
ficado com nome, endereço e telefone do candidato e o setor de
estudo em que pretende concorrer;

b) prazo: o SEDEX terá que ser postado, impreterivelmente,
até 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada para o término das
inscrições.

4. O candidato aprovado deverá comprovar, obrigatoriamen-
te, até a data da posse, sob pena de anulação de sua inscrição e de
todos os atos dela decorrentes, ser portador do título de doutor e do
diploma de graduação, obtidos na forma do disposto no parágrafo
único do artigo 33 da Resolução n° 02/2016/CEPE.

4.1. O diploma de graduação e o título de doutor acima
mencionados deverão atender, obrigatoriamente, as especificações
abaixo, considerando o setor de estudo em concurso:

SETOR DE ESTUDO DIPLOMA DE
GRADUA

ÇÃO

TÍTULO DE DOUTOR

Neuropsicologia e Processos Psico-
lógicos Básicos

Psicologia Na área do concurso

Psicologia nas Instituições e Pro-
cessos Grupais

Psicologia Na área do concurso

Geotecnia Geologia ou En-
genharia Civil

Geotecnia ou Engenharia Civil/
/ênfase em Geotecnia

Movimentos Sociais, Educação Po-
pular e Educação de Jovens e

Adultos

Pedagogia ou Psi-
cologia ou Socio-

logia ou

Educação

Ciências Sociais
ou Antropologia

ou História

5. O candidato, brasileiro ou estrangeiro, deverá solicitar a
inscrição, obrigatoriamente, mediante requerimento ao Chefe do De-
partamento interessado, no qual deverá constar o setor de estudo em
que pretende concorrer, acompanhado dos seguintes documentos, ob-
servado o disposto no artigo 5° da Resolução nº 02//2016/CEPE:

a) requerimento de inscrição acima mencionado;
b) cópia do documento de identificação com fotografia;

c) cópia do histórico escolar do curso de graduação. O his-
tórico escolar poderá ser substituído por outro documento que com-
prove a graduação exigida;

d) cópia do histórico escolar do curso de doutorado que
comprove ser o curso na área do concurso. O histórico escolar poderá
ser substituído por outro documento que comprove o conhecimento
do candidato na área do concurso;

e) projeto de pesquisa na área do setor de estudo, em 03
(três) vias, somente para os setores: Neuropsicologia e Processos
Psicológicos Básicos; Psicologia nas Instituições e Processos Gru-
pais;

f) comprovante do pagamento no Banco do Brasil da taxa de
inscrição no valor de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais),
através de Guia de Recolhimento da União - GRU, disponível no
endereço eletrônico http://www.stn.fazenda.gov.br, Portal SIAFI, im-
pressão GRU - simples (Unidade Favorecida - Código: 153045 e
Gestão: 15224; Recolhimento - Código: 28883-7; Número de Re-
ferência: 153045 15224 253).

5.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de
inscrição condicional e nem a entrega ou juntada de documentos após
os prazos fixados neste Edital.

5.2. Não haverá devolução da taxa e/ou dos documentos
exigidos para inscrição, exceto, no que se refere à taxa, no caso de
anulação da inscrição do concurso.

5.3. O candidato deverá obter, no endereço eletrônico
www.ufc.br ou www.progep.ufc.br, o programa do concurso e a tabela
específica, contendo a valoração dos itens, referente à avaliação de
títulos.

5.4. A solicitação de inscrição do candidato implicará o
conhecimento e aceitação das normas que regulamentam o Concurso,
constantes do Decreto n° 6.944/2009, da Resolução nº 02/2016/CEPE
e do presente Edital, disponíveis no endereço eletrônico www.ufc.br
ou www.progep.ufc.br, para conhecimento dos interessados.

6. O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição,
nos termos do Decreto nº 6.593/2008, publicado no DOU de
03/10/2008, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da
Taxa de Inscrição disponível no endereço eletrônico www.ufc.br ou
w w w. p r o g e p . u f c . b r.

6.1. O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá
ser encaminhado para o endereço do local de inscrição, devendo ser
entregue ou enviado mediante e-mail, nos seis primeiros dias úteis do
período previsto para a inscrição.

6.2. O Chefe do Departamento interessado, após análise das
informações/declarações contidas no Requerimento de Isenção da Ta-
xa de Inscrição e considerando ainda o resultado da consulta ao
CADÚNICO realizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, co-
municará ao candidato, no prazo de até cinco dias úteis após o
término do período previsto no subitem anterior, através do e-mail
fornecido no citado Requerimento, o deferimento ou não da soli-
citação.

7. Entende-se por Setor de Estudo um conjunto de disci-
plinas que apresentem afinidades e objetivos comuns do ponto de
vista científico e pedagógico e que configurem uma unidade clara de
conhecimentos.

7.1. O candidato aprovado obriga-se a lecionar as disciplinas
vinculadas ao setor de estudo para o qual concorreu, bem como
quaisquer outras disciplinas que constem do seu currículo da gra-
duação ou pós-graduação stricto sensu.

8. O processo seletivo de que trata o presente Edital constará
das seguintes provas, a serem realizadas de acordo com o disposto
nos artigos 14, 16, 17, 18, 19 e 22 da Resolução n° 02/2016/CE-
PE:

a) escrita subjetiva;
b) didática;
c) defesa do projeto de pesquisa, somente para os setores de

estudo: Neuropsicologia e Processos Psicológicos Básicos; Psicologia
nas Instituições e Processos Grupais;

d) avaliação de títulos.
8.1. A realização das provas e da avaliação de títulos obe-

decerá à sequência acima citada e só fará a prova subsequente o
candidato aprovado na prova anterior, considerando-se imediatamente
eliminado o candidato que obtiver média aritmética inferior a 7,0
(sete) em cada uma das provas, excetuando-se a prova de títulos, de
caráter apenas classificatório.

8.2. A primeira prova só poderá ocorrer após 30 (trinta) dias
da data de publicação do Edital no Diário Oficial da União, conforme
previsto na Portaria nº 243/2011/MEC, publicada no DOU de
0 4 / 0 3 / 2 0 11 .

8.3. É vedada ao candidato, durante a realização da prova
escrita subjetiva:

a) consulta de qualquer material bibliográfico ou anotações
pessoais, sob pena de exclusão do candidato;

b) utilização de qualquer equipamento eletrônico, salvo ex-
pressa autorização da Comissão Julgadora, que será válida para todos
os candidatos.

8.4. As provas didática e de defesa do projeto de pesquisa
serão realizadas em sessão pública, gravadas para efeito de registro e
avaliação, vedada a presença de concorrente.

8.5. Para participar da prova de avaliação de títulos o can-
didato deverá entregar o curriculum vitae, em língua portuguesa ou
inglesa, em 03 (três) vias, observado preferentemente o padrão LAT-
TES do CNPQ, constando, da primeira via, as cópias dos documentos
comprobatórios.
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8.6. A entrega do curriculum vitae de que trata o subitem
anterior se dará no local de inscrição no primeiro dia útil após a data
de divulgação do resultado da última prova eliminatória.

9. Dos atos da Comissão Julgadora somente será admitido
recurso por arguição de nulidade, no prazo de 07 (sete) dias úteis,
contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicização do
ato, em quaisquer das instâncias administrativas, sem efeito suspen-
sivo, conforme prevê o artigo 30 da Resolução nº 02/2016/CEPE.

10. Os candidatos aprovados serão classificados com base no
disposto nos artigos 23 a 27 da Resolução nº 02/2016/CEPE, até o
limite de 05 (cinco) vezes o número de vagas ofertadas para o setor
de estudo.

10.1. Os candidatos não classificados na forma prevista neste
item, ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão automa-
ticamente eliminados do concurso.

10.2. Nenhum dos candidatos empatados na última classi-
ficação de aprovados, de que trata o item 10, será considerado re-
provado.

11. As informações sobre deferimento de inscrição, calen-
dário das provas e divulgação dos resultados do concurso deverão ser
obtidas pelo candidato na secretaria do Departamento interessado.

12. No ato da nomeação/posse, o candidato deverá com-
provar que atende às exigências estipuladas no artigo 33 da Re-
solução nº 02/2016/CEPE, sob pena de anulação da sua inscrição e de
todos os atos dela decorrentes.

13. O candidato selecionado ingressará no nível 1 da Classe
A, com denominação de Adjunto-A, no regime de 40h/DE, per-
cebendo Remuneração (Vencimento Básico - VB + Retribuição de
Titulação - RT) de R$ 9.114,67 (nove mil cento e catorze reais e
sessenta e sete centavos), nos termos da Lei nº 12.772/2012.

14. O regime de trabalho será o de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho com dedicação exclusiva (40h/DE), com proi-
bição de exercer outra atividade remunerada pública ou privada.

15. A carga horária de que trata o item anterior será dis-
tribuída nos turnos diurno e noturno, de acordo com a programação
estabelecida pelo Departamento interessado.

16. É considerada ilícita a acumulação de dois cargos pú-
blicos de magistério, no regime de dedicação exclusiva-DE, sejam os
ocupantes professores ativos e/ou aposentados, conforme prevê a No-
ta Técnica 06/2016/DJA/COLEP/CGGP/SAA, datada de 19/02/2016,
do Ministério da Educação.

17. São atribuições do cargo de professor da carreira do
magistério superior as atividades de ensino superior, pesquisa e ex-
tensão constantes dos planos de trabalho da Universidade, bem como
as de administração universitária e escolar.

18. O candidato nomeado deverá ministrar, anualmente, uma
carga horária mínima de aulas nos cursos de graduação da UFC, a ser
definida pelo Departamento interessado, sem prejuízo de outras ati-
vidades docentes, tendo em vista o disposto na Resolução nº
23/2014/CEPE.

19. O candidato nomeado cumprirá, obrigatoriamente, o Pro-
grama de Formação Docente durante o estágio probatório.

20. O prazo de validade do Concurso de que trata o presente
Edital será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do
Edital de Homologação do Resultado no Diário Oficial da União,
podendo ser prorrogado por igual período a critério da Adminis-
tração.

21. A UFC poderá, observada a ordem de classificação,
indicar para nomeação em outra Instituição Federal de Ensino/IFE
candidatos classificados neste concurso. Caso o candidato não aceite
a sua indicação para outra IFE deverá solicitar, por escrito, a sua
permanência na relação de classificados da UFC.

CUSTÓDIO LUÍS SILVA DE ALMEIDA
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ANEXO

CENTRO DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Av. da Universidade, 2762 -CH1 - bloco Ícaro Moreira -

Benfica - CEP 60.020-181- Fortaleza-CE -
fone (85) 3366 7722/3366 77 23 - e-mail ufcpsi-

co@gmail.com e judite.ponte@yahoo.com.br.
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRAÚLICA e

A M B I E N TA L
Campus do Pici - Bloco 713 - 1º andar - Centro de Tec-

nologia - CEP 60.451- 970 - Fortaleza-CE -
fone (85) 3366 9624 - e-mail fjas@deha.ufc.br.
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS
Rua Waldery Uchoa, 1 - Benfica - CEP 60.020-110- For-

taleza-CE -
fone (85) 3366 7472/3366 7473 - e-mail dee@ufc.br.

EDITAL Nº 183, DE 8 DE AGOSTO DE 2016
SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal do Ceará torna público,
para conhecimento dos interessados, que se acham abertas, na sede do
Curso abaixo discriminado, nos dias estabelecidos no Quadro anexo
ao presente Edital, das 08 às 14 horas, as inscrições da Seleção de
Professor Substituto para o Magistério Superior nos Setores de Estudo
e Vagas a seguir indicados:

1.1 CAMPUS DA UFC EM SOBRAL
1.1.1. Curso de Psicologia

SETOR DE ESTUDO REGIME VA G A
Avaliação e Processos Psicológicos 40h 01
Saúde Pública e Psicologia Social 40h 01
História, Epistemologia, Teoria e Clínica Psicanalítica 40h 01

2. A inscrição far-se-á na Secretaria do Curso interessado,
situada à Rua Iolanda P. C. Barreto, 138, Derby Clube, Sobral/CE,
CEP: 62.042-270. Telefone: (88) 3613.1663. Email: coord.psicolo-
giasobral@gmail.com.

3. A seleção de que trata o presente Edital visa à contratação
de professor substituto para lecionar no Curso de Psicologia, mi-
nistrados por esta Instituição, no município de Sobral.

4. O prazo de validade da Seleção de que trata o presente
Edital será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação da
homologação do resultado da Seleção no Diário Oficial da União,
prorrogável apenas uma vez por igual período, a critério da Uni-
versidade.

5. As demais condições e exigências estabelecidas para Se-
leção constam do presente Edital em seu inteiro teor disponível no
site www.progep.ufc.br, para conhecimento dos interessados.

6. Verificada no término do prazo de inscrição a inexistência
de candidatos, a inscrição será reaberta exigindo-se menor titulação,
por 03 (três) dias úteis, automaticamente, observado o disposto no
Quadro anexo ao presente Edital.

7. Se, ao término da Seleção para a qual tenham ocorrido as
inscrições, verificar-se a inexistência de candidatos aprovados, a ins-
crição será reaberta, exigindo-se menor titulação, uma única vez,
automaticamente, por 03 (três) dias úteis, com início no 2º dia útil
subsequente à data da aprovação do resultado da Seleção pelo Diretor
do Campus da UFC de Sobral, observado o disposto no Quadro anexo
ao presente Edital.

8. O presente Edital regulamentará a inscrição e respectiva
seleção dos processos mencionados nos itens 6 e 7.

CUSTÓDIO LUÍS SILVA DE ALMEIDA
Em exercício

ANEXO

SETOR DE ESTU-
DO/ REGIME

PERÍODO DE
INSCRIÇÃO

TITULAÇÃO
EXIGIDA

TAXA DE
INSCRIÇÃO

REMUNERAÇÃO

Avaliação e Proces-
sos Psicológicos

(40h)

16, 17 e 18 de
agosto de 2016

(inicial)

Título de Mes-
tre

R$ 100,00 R$ 4.008,68

19, 22 e 23 de
agosto de 2016

(reabertura)

Diploma de
Graduação

R$ 74,00 R$ 2.968,78

Saúde Pública e Psi-
cologia Social

(40h)

16, 17 e 18 de
agosto de 2016

(inicial)

Título de Dou-
tor

R$ 135,00 R$ 5.426,30

19, 22 e 23 de
agosto de 2016

(reabertura)

Título de Mes-
tre

R$ 100,00 R$ 4.008,68

24, 25 e 26 de
agosto de 2016

(reabertura)

Diploma de
Graduação

R$ 74,00 R$ 2.968,78

História, Epistemolo-
gia, Teoria e Clínica

Psicanalítica
(40h)

16, 17 e 18 de
agosto de 2016

(inicial)

Título de Mes-
tre

R$ 100,00 R$ 4.008,68

19, 22 e 23 de
agosto de 2016

(reabertura)

Diploma de
Graduação

R$ 74,00 R$ 2.968,78

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2016 - UASG 153045

Número do Contrato: 18/2015. Nº Processo: 12328/14-11. TOMADA
DE PREÇOS Nº 28/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO CEARA -CNPJ Contratado: 34392951000175. Contratado : CLM
ENGENHARIA LTDA - EPP -Objeto: A vigência do contrato ori-
ginal fica prorrogada por 120(cento e vinte) dias corridos: de 06 de
agosto de 2016 a 03 de dezembro de 2016. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 . Vigência: 06/08/2016 a 03/12/2016. Data de Assinatura:
05/08/2016.

(SICON - 10/08/2016) 153045-15224-2016NE800522

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2016 UASG 153045

Número do Contrato: 55/2013. Nº Processo: 8308/13-12. PREGÃO
SISPP Nº 84/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARA -CNPJ Contratado: 00903429000199. Contratado : WORLD
TELECOM LTDA - EPP -Objeto: A vigência do contrato original
fica prorrogada, (Cf. Memorando nº 298/2016/WB30, de 14.07.2016,
da Divisão de Patrimônio e Memorandonº1058/2016/DGCAC, de
15.07.2016, do Diretor deDepartamento de Contratos e Execução
Orçamentária), passando a ter vigência de 02.08.2016 a 01.08.2017.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 02/08/2016 a
01/08/2017. Valor Total: R$116.200,00. Fonte: 112000000 -
2016NE800062. Data de Assinatura: 26/07/2016.

(SICON - 10/08/2016) 153045-15224-2016NE800522

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 57/2016 - UASG 153045

Nº Processo: 14471/2016-00 . Objeto: Pregão Eletrônico - A con-
tratação de empresa especializada para ministrar cursos de Tecnologia
Assistiva Digital de Informação e Comunicação (TADIC), Braille e
Sorobã, Audiodescrição, Português como segunda língua para surdos,
e Libras Básico ? Módulo I; a serem promovidos pela Secretaria de
Acessibilidade UFC Inclui e destinados a alunos, professores e ser-
vidores desta Universidade, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Li-
citados: 00005. Edital: 11/08/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h50. Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315 Bl.ii Terreo Benfica -
FORTALEZA - CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/153045-05-57-2016. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
24/08/2016 às 10h00 n site www.comprasnet.gov.br.

DENISE MARIA MOREIRA CHAGAS CORREA
Pró-Reitora

(SIDEC - 10/08/2016) 153045-15224-2016NE800522

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2016

A Comissao Permanente de Licitacao-UFCINFRA/UFCin-
forma resultado do Relatorio de Novas Propostas referente a Con-
corrência Publica nº 09/2016A 1a colocada ALEIDA PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDAnão aceitou renovar a proposta,motivo pelo
quala empresa subsequente, CBM ENGENHARIA LTDA-EPP,apre-
sentou nova proposta no valor de R$ 280.852,17 com as mesmas
condicoes da 1a colocada.

DENISE MARIA MOREIRA CHAGAS CORREA
Pró-Reitora

(SIDEC - 10/08/2016) 153045-15224-2016NE800522

SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS DA UFC

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2016 - UASG 150244

Número do Contrato: 113/2014. Nº Processo: 014841/2016-09. PRE-
GÃO SRP Nº 43/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO CEARA -CNPJ Contratado: 50595271000105. Contratado : BIO-
TRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. -Objeto: Para o contrato
113/2014 HUWC que tem como objeto o fornecimento de órteses e
prótesespara eletrofisiologia,para atender as necessidades do
HUWC,fica acrescido o percentual de 2,4094% ao contrato original,
referente ao item 01.Assim, o valor global do contrato atualizado
passará de R$539.552,00 para R$552.552,00. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 09/08/2016 a
29/09/2016. Valor Total: R$13.000,00. Fonte: 6153368966 -
2016NE802431. Data de Assinatura: 09/08/2016.

(SICON - 10/08/2016) 150244-15224-2016NE800181

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2015 - UASG 150244

Nº Processo: 016205201522 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de fraldas descartáveis e tiras de uroanálise Total de Itens Licitados:
00003. Edital: 11/08/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00.
Endereço: Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Teófilo
FORTALEZA - CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/150244-05-29-2015. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
24/08/2016 às 10h00 n site www.comprasnet.gov.br.

RAQUEL MIRANDA LEITE
Pregoeira

(SIDEC - 10/08/2016) 150244-15224-2016NE801845

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2016 - UASG 150246

Número do Contrato: 40/2014. Nº Processo: 014304/2016-51. PRE-
GÃO SRP Nº 24/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO CEARA -CNPJ Contratado: 02626340000158. Contratado : ART
MEDICA COMERCIO E -REPRESENTACOES DE PRODUTOS
HOSPIT. Objeto: Para o contrato 40/2014 MEAC que tem como
objeto o fornecimento de dietas enterais,fórmulas infantis, módulos e
suplementos nutricio nais, para atender as necessidades da MEAC,fi-
caacrescido o percentual de 17,789989% ao contra to original, re-
ferente aos itens 36 e 40.Assim o valor global do contrato atualizado
passará de R$53.063,10 para R$ 62.503,02. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 04/08/2016 a
07/09/2016. Valor Total: R$9.439,92. Fonte: 6100000832 -
2016NE801052. Data de Assinatura: 04/08/2016.

(SICON - 10/08/2016) 150244-15224-2016NE800181

www.pciconcursos.com.br


