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setecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) e título de Doutor, será de R$
3.449,83 (três mil quatrocentos e quarente e nove reais e oitenta e três centavos).

10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da
Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber, naquilo que não
for incompatível com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG
que dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do
caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho
Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa
do processo seletivo, quando couber, e da tabela de pontuação que será adotada para
avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no endereço eletrônico https\\:
site.medicina.ufmg.br/clm/noticias/). A inscrição implica o compromisso tácito por parte
do candidato de aceitar as condições estabelecidas para a realização do processo
seletivo, fixadas nos aludidos atos, das quais não poderá ser alegado
desconhecimento.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 526, DE 12 DE JULHO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que, consoante
o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente ao dia da
publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de candidatos ao(s) processo(s)
seletivo(s) para preenchimento de vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s)
nesta Universidade, de acordo com a seguinte especificação:

UNIDADE: Faculdade de Medicina. DEPARTAMENTO: Medicina Preventiva e Social.
VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Medicina. TITULAÇÃO Graduação em Medicina
com Residência Médica ou Pós-Graduação Lato Sensu, credenciadas pelo Ministério da
Educação, em especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.
PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias, a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital.
DATA DA SELEÇÃO: até 10 (dez) dias úteis após o encerramento das inscrições. FORMA DE
SELEÇÃO: Análise de "Curriculum Vitae". PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses,
contados a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital de Homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do órgão interessado no
certame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) Departamento(s), ou instância
equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 às 12:00 e de 13:30 às 16:30,
nos dias úteis, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os 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 ou de
autorização de residência (original e cópia); II) CPF (original e cópia); III) prova de quitação com
a justiça eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber; IV) declaração de
que está apto a comprovar a titulação exigida no ato da assinatura do contrato; V) três
exemplares do "curriculum vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados
de cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição estrangeira
com reconhecimento ou revalidação por universidade pública); b) experiência docente; c)
experiência científica, técnica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e)
publicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI)
documentos comprobatórios do "curriculum vitae" apresentados em via única.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com cédula
de identidade com visto temporário. Entretanto, por ocasião da contratação, será exigida a
autorização de residência, comprovada por meio de certidão de registro ou documento
equivalente, ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de validade compatível. Neste caso,
será exigida, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação
do protocolo do pedido de autorização de residência, sob pena de ser declarada a
insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes da seleção.

2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública, conforme
o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução
Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário.

3. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência, sucessivamente, o
candidato que:

3.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece a Lei nº
10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo considerado para esse fim a data de realização das
provas;

3.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas pelos
Examinadores;

3.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos Examinadores em
cada item, observado o disposto no artigo 42 da Resolução Complementar nº 02/2013 do
Conselho Universitário;

3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser

realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do Concurso.
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da Comissão

Examinadora.
5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis para

recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.

6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a homologação ou a
anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita arguição de ilegalidade, no
prazo de dois dias úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por Edital afixado em local
público e visível ou por publicação em órgão de comunicação, interno ou externo à
Universidade.

7. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser contratados como professor
substituto servidores da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a compatibilidade de horários e de
cargos.

7.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo com base na Lei nº
8.745/1993 poderão ser novamente contratados, desde que já tenham decorrido 24 (vinte e
quatro) meses do encerramento do contrato anterior.

7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da contratação
declaração de não possuir participação em gerência ou administração de empresa privada ou
de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112/1990.

8. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s) seletivo(s)
constante(s) deste edital, em regime de 20 (vinte) horas semanais, segundo a Lei n°
8.745/1993.

9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de
Especialista será de R$ 2.442,66 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis
centavos). Caso possua título de Mestre, será de R$ 2.786,27 (dois mil setecentos e oitenta e
seis reais e vinte e sete centavos) e título de Doutor, será de R$ 3.449,83 (três mil quatrocentos
e quarente e nove reais e oitenta e três centavos).

10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da Resolução nº
15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber, naquilo que não for incompatível
com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre a
admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do caput do art. 44 e incisos I a V,
da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da
Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do processo seletivo, quando couber, e da
tabela de pontuação que será adotada para avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no
endereço eletrônico https\\:www.medicina.ufmg.br/mps). A inscrição implica o compromisso
tácito por parte do candidato de aceitar as condições estabelecidas para a realização do
processo seletivo, fixadas nos aludidos atos, das quais não poderá ser alegado
desconhecimento.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 527, DE 12 DE JULHO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente ao
dia da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de candidatos ao(s) processo(s)
seletivo(s) para preenchimento de vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s)
nesta Universidade, de acordo com a seguinte especificação:

UNIDADE: Faculdade de Odontologia. DEPARTAMENTO: Clínica, Patologia e
Cirurgia Odontológicas. VAGA(S): 02 (duas). ÁREA DE CONHECIMENTO: Área 1: Patologia
Bucal (1 vaga); Área 2: Radiologia e Imaginologia Odontológica (1 vaga). TITULAÇÃO: Área
1: Graduação em Odontologia com Mestrado ou Doutorado em Patologia Bucal ou
Estomatologia ou áreas afins; Área 2: Especialização ou Mestrado ou Doutorado em
Radiologia ou áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: Área 1: 20 (vinte) dias, a partir do dia
subsequente ao dia da publicação do Edital; Área 2: 10 (dez) dias, a partir do dia
subsequente ao dia da publicação do Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 05 (cinco) dias úteis
após o encerramento das inscrições (Áreas 1 e 2). FORMA DE SELEÇÃO: Área 1: análise de
"curriculum vitae", prova didática e entrevista; Área 2: análise de "curriculum vitae", prova
didática e prova escrita eliminatória. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses,
contados a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital de Homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do órgão interessado
no certame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) Departamento(s), ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 às 12:00 e de
14:00 às 16:00, nos dias úteis, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os 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 ou
de autorização de residência (original e cópia); II) CPF (original e cópia); III) prova de
quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no ato da assinatura do
contrato; V) três exemplares do "curriculum vitae", abrangendo: a) graus, diplomas
universitários e certificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título
obtido em instituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por universidade
pública); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d)
experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em
reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI) documentos comprobatórios do
"curriculum vitae" apresentados em via única.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com
cédula de identidade com visto temporário. Entretanto, por ocasião da contratação, será
exigida a autorização de residência, comprovada por meio de certidão de registro ou
documento equivalente, ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de validade
compatível. Neste caso, será exigida, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da contratação do
candidato, a apresentação do protocolo do pedido de autorização de residência, sob pena
de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes da
seleção.

2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública,
conforme o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do art. 44 e incisos I a V,
da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário.

3. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que:

3.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece a
Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo considerado para esse fim a data de realização
das provas;

3.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas pelos
Examinadores;

3.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos Examinadores em
cada item, observado o disposto no artigo 42 da Resolução Complementar nº 02/2013 do
Conselho Universitário;

3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser

realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do Concurso.
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da

Comissão Examinadora.
5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis para

recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.

6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a homologação ou
a anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita arguição de
ilegalidade, no prazo de dois dias úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.

7. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser contratados como
professor substituto servidores da administração direta ou indireta da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante
das carreiras de magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a compatibilidade
de horários e de cargos.

7.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo com base na Lei nº
8.745/1993 poderão ser novamente contratados, desde que já tenham decorrido 24 (vinte
e quatro) meses do encerramento do contrato anterior.

7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da contratação
declaração de não possuir participação em gerência ou administração de empresa privada
ou de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112/1990.

8. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s) seletivo(s)
constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, segundo a Lei n°
8.745/1993.

9. . A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de
Graduação será de R$ 3.126,61 (três mil cento e vinte e seis reais e sessenta e um
centavos). Caso o candidato aprovado possua título de Especialista, a remuneração será de
R$ 3.576,28 (três mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos); título de
Mestre, será de R$ 4.272,99 (quatro mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove
centavos) e título de Doutor, será de R$ 5.786,68 (cinco mil setecentos e oitenta e seis
reais e sessenta e oito centavos).

10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da Resolução
nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber naquilo que não for
incompatível com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG que
dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do caput do
art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário,
da Lei nº 8.745/1993, da Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do processo seletivo,
quando couber, e da tabela de pontuação que será adotada para avaliação do "currículo
vitae" (disponíveis no endereço eletrônico https\\:www.odonto.ufmg.br). A inscrição
implica o compromisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições estabelecidas
para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos atos, das quais não poderá ser
alegado desconhecimento.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 528, DE 12 DE JULHO DE 2019
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 451, DE 25/06/2019

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, em conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e com o disposto na Lei
nº 12.772/2012 e suas alterações, resolve retificar, em parte, o Edital nº 451, de
25/06/2019, publicado no DOU de 27/06/2019, Seção 3, páginas 83 a 85, referente ao
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Concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo de vaga da Carreira de
Magistério Superior, na Classe A, com a denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 01,
lotada nesta Universidade e destinada ao DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA do INSTITUTO DE
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na área de conhecimento: Biologia Integrativa de Plantas, nos
seguintes termos:

Onde se lê:
"

. (...)

. Inscrição Período de
inscrição

Até 60 (cento e vinte) dias a partir da
publicação do Edital.

. (...)

"Leia-se:
"

. (...)

. Inscrição Período de
inscrição

Até 60 (sessenta) dias a partir da publicação
do Edital.

. (...)

"
Onde se lê:
"

. (...)

. Etapas e tipos de
prova

Etapa 1: Prova Escrita com caráter eliminatório
Etapa 2: Prova de Títulos e Prova Didática.

. (...)

"
Leia-se:
"

. (...)

. Etapas e tipos de
prova

Etapa 1: Prova Escrita com caráter eliminatório
Etapa 2: Prova de Títulos e Apresentação de Seminário.

. (...)

"
Onde se lê:
"

. (...)

. Escopo do Seminário Apresentação de plano de trabalho abrangendo ensino,
pesquisa e extensão (máx. 10 páginas). Deve demonstrar
capacidade de liderança de projetos interdisciplinares,
evidenciando inserção no Departamento de Botânica e no
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da UFMG.

. (...)

"
Leia-se:
"

. (...)

. Escopo do Seminário Apresentação de seminário abrangendo ensino, pesquisa e
extensão. Deve demonstrar capacidade de liderança de
projetos interdisciplinares, evidenciando inserção no
Departamento de Botânica e no Programa de Pós-Graduação
em Biologia Vegetal da UFMG.

. (...)

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Proc. 23072.026619/2019-14 - Contrato nº 012/19-00, firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e a
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais
- IPEAD, CNPJ/MF nº 16.578.361/0001-50. Objeto: Curso de Especialização em Gestão
Estratégica: Gestão de Negócios 2º/2019. Valor estimado: R$ 427.456,00. Início da vigência:
15/07/2019. Fim de Vigência: 15/07/2021. Nome e cargos dos signatários: Prof. Hugo
Eduardo Araújo da Gama Cerqueira - Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da
UFMG, Prof. Renato Mogiz Silva - Superintendente Geral da Fundação IPEAD. Data de
assinatura: 15/07/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Proc. 23072.026626/2019-16 - Contrato nº 013/19-00, firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e a
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais
- IPEAD, CNPJ/MF nº 16.578.361/0001-50. Objeto: Curso de Especialização em Gestão
Estratégica: Finanças Empresariais 2º/2019. Valor estimado: R$ 427.456,00. Início da
vigência: 15/07/2019. Fim de Vigência: 15/07/2021. Nome e cargos dos signatários: Prof.
Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira - Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da
UFMG, Prof. Renato Mogiz Silva - Superintendente Geral da Fundação IPEAD. Data de
assinatura: 15/07/2019.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo nº 23072.026619/2019-14 - Justifica-se a Contratação da Fundação
Instituto de Pesquisa Econômica, Administrativa e Contábeis de Minas Gerais - IPEAD, com
base no art. 1º, da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, combinado com o inc. XIII,
do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para dar apoio ao Curso de
Especialização em Gestão Estratégica: Gestão de Negócios 2º/2019. Declaração de Dispensa
em 12/07/2019. Prof. Antônio Artur de Souza - Coordenador do Curso. Ratificação em
12/07/2019. Prof. Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira - Diretor da Faculdade de
Ciências Econômicas da UFMG. Valor estimado: R$ 427.456,00.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo nº 23072.026626/2019-16 - Justifica-se a Contratação da Fundação
Instituto de Pesquisa Econômica, Administrativa e Contábeis de Minas Gerais - IPEAD, com
base no art. 1º, da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, combinado com o inc. XIII,
do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para dar apoio ao Curso de
Especialização em Gestão Estratégica: Finanças Empresariais 2º/2019. Declaração de
Dispensa em 12/07/2019. Prof. Antônio Artur de Souza - Coordenador do Curso.
Ratificação em 12/07/2019. Prof. Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira - Diretor da
Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Valor estimado: R$ 427.456,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico SRP n° 05/2019 que tem como objeto registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos laboratoriais e de expediente para atendimento às
demandas do Centro Multidisciplinar de Barra para atender as necessidades da
Universidade Federal do Oeste da Bahia, conforme condições no Edital e seus anexos.
VENCEDOR: 00.881.764/0001-33 - LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA para
os itens 16 36 37 44 57 86 111 no valor total de R$ 16.332,00; 01.151.850/0001-53 -
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA para o item 104 no valor total de R$ 1.800,00;
01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA para o item 119
no valor total de R$ 450,00; 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA
LABORATORIO E CORRELATOS LTDA para os itens 1 3 68 69 e 83 no valor total de R$
6.083,45; 09.255.284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA para o item 120 no valor
total de R$ 1.479,80; 11.186.469/0001-83 - COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA para o
item 59 no valor total de R$ 557,28; 12.925.007/0001-01 - MERCOSCIENCE COMERCIAL
LTDA para os itens 2 e 7 no valor total de R$ 9.327,00; 13.440.815/0001-33 - AZLAB
EQUIPAMENTOS para os itens 19 20 27 30 31 55 77 78 79 80 81 97 98 105 106 107 no
valor total de R$ 19.185,40; 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES para os itens 70 71
e 72 no valor total de R$ 14.960,22; 18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO para o
item 56 no valor total de R$ 4.396,00; 19.026.964/0001-37 - ILMA CHAVES PEREIRA para os
itens 28 47 e 54 no valor total de R$ 22.838,52; 19.320.823/0001-22 - EXTINCOM DO
BRASIL para os itens 13 39 40 41 48 49 60 88 no valor total de R$ 6.871,35;
22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA para os itens 14 38 42 58 no valor
total de R$ 3.957,49; 22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO para o item 45 no
valor total de R$ 4.196,50; 31.610.011/0001-17 - SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS para os
itens 25 35 93 94 e 95 no valor total de R$ 4.561,14; 55.741.110/0001-04 - EXOM para os
itens 22 23 e 24 no valor total de R$ 12.605,20; 58.954.694/0001-86 - PER-LAB INDUSTRIA
E COMERCIO para os itens 6 8 26 75 96 e 100 no valor total de R$ 12.208,28;
67.957.720/0001-10 - IRENE SARABIA LUQUETTI para o item 82 no valor total de R$
13.817,94. Vigência até 15/07/2020

R E T I F I C AÇ ÃO

No EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO Nº 31-2019 publicado
no Diário Oficial da União, em 11 de julho de 2019, seção 3, pág. 132, onde se lê:
"Vigência: 07/06/2019 a 06/06/2021", leia se: "Vigência: 07/06/2019 a 06/06/2024"

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 542/2019 - UASG 153063

Nº Processo: 12657/2019 . Objeto: Execução do Projeto "Curso de Especialização em
Políticas Públicas e Sociedade". Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A contratada é instituição
regimentalmente incumbida do fomento ao ensino e à pesquisa entre outras áreas.
Declaração de Dispensa em 12/07/2019. JOAO CAUBY DE ALMEIDA JUNIOR. Pró-reitor de
Administração. Ratificação em 12/07/2019. EMMANUEL ZAGURY TOURINHO. Reitor. Valor
Global: R$ 209.088,00. CNPJ CONTRATADA : 05.572.870/0001-59 FUNDACAODE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDEC - 15/07/2019) 153063-15230-2019NE800017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153063

Número do Contrato: 32/2017.
Nº Processo: 013622/2017.
DISPENSA Nº 942/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -.CNPJ Contratado:
05572870000159. Contratado : FUNDACAO DE AMPARO E -DESENVOLVIMENTO DA
PESQUISA. Objeto: Prorrogação de vigência referente ao Projeto: "Curso de Pós-Graduação
lato sensu em Gestão da Informação Arquivística.". Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. Vigência: 01/08/2019 a 30/09/2019. Data de Assinatura: 09/07/2019.

(SICON - 15/07/2019) 153063-15230-2019NE800017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153063

Número do Contrato: 60/2017.
Nº Processo: 027272/2017.
DISPENSA Nº 2023/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -.CNPJ
Contratado: 05572870000159. Contratado : FUNDACAO DE AMPARO E -DESENVOLVIMENTO
DA PESQUISA. Objeto: Acréscimo financeiro em determinadas rubricas no valor de
R$118.600,00 e remanejamento entre rubricas, referente ao Projeto: "Especialização em
Neonatologia 2017.". Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência:
01/07/2019 a 31/12/2019. Data de Assinatura: 30/06/2019.

(SICON - 15/07/2019) 153063-15230-2019NE800017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153063

Número do Contrato: 64/2015.

Nº Processo: 009652/2015.

DISPENSA Nº 1281/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -.CNPJ

Contratado: 05572870000159. Contratado : FUNDACAO DE AMPARO E -DESENVOLVIMENTO

DA PESQUISA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência referente ao Projeto: "Ações de

prevenção de doenças infecciosas integradas à saúde estudantil.". Fundamento Legal: Lei

nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/07/2019 a 30/06/2021. Data de Assinatura:

28/06/2019.

(SICON - 15/07/2019) 153063-15230-2019NE800017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153063

Número do Contrato: 83/2018.

Nº Processo: 019183/2018.

DISPENSA Nº 8007/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -.CNPJ

Contratado: 05572870000159. Contratado : FUNDACAO DE AMPARO E -DESENVOLVIMENTO

DA PESQUISA. Objeto: Alteração do Plano de Trabalho com a mudança dos ítens de

despesa que compõem o detalhamento da rubrica de serviços de terceiros pessoa jurídica

(33.90.39), referente ao Projeto: "Songbooks de música da Amazônia - Ziza Padilha.".

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Data de Assinatura: 09/07/2019.

(SICON - 15/07/2019) 153063-15230-2019NE800017
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