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DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2018

EDITAL Nº 1, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018
SELEÇÃO SIMPLIFICADA

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
27/12/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de Serviços Continuados de
Agente de Portaria, CBO 5174, a serem executados nas Instalações do Hospital Escola da
Universidade Federal de Pelotas Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 02/01/2019
das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Gomes Carneiro Num. 01 Centro
- PELOTAS - RS. Entrega das Propostas: a partir de 02/01/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/01/2019, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB, nos termos da Lei 8.745/93,
com alterações introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99, da Lei 10.436/2002 e da Lei
12.319/2010; dos Decretos 5.626/2005 e nº 4.748/2003; da Portaria Interministerial
MEC/MPDG nº 173, de 20 de junho de 2017 e da Portaria MEC nº 1.034/2017, torna
pública a abertura de inscrições para a Seleção Simplificada para a contratação de
PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LINGUAGEM DE SINAIS, EDITAL DE
ABERTURA DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 01 DE 31/12/2018, 6 (seis) vagas, regime de
trabalho: 40 horas. Informações adicionais estão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos
candidatos.

RODRIGO DE QUADROS LEAL
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2018) 154047-15264-2018NE800121

FÁBIO SOUSA DO VALE
Decano de Gestão de Pessoas
Em exercício

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2018

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
27/12/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada
em Prestação de Serviços Contínuos de Copeiragem para o Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas/EBSERH, através de cargos auxiliares para a Unidade de Nutrição. Total
de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 02/01/2019 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às
17h00. Endereço: Rua Gomes Carneiro Num. 01 Centro - PELOTAS - RS. Entrega das
Propostas: a partir de 02/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/01/2019, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2018 - UASG 150248
Nº Processo: 23005013134201883.
PREGÃO SRP Nº 17/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA -GRANDE
DOURADOS. CNPJ Contratado: 23813386000156. Contratado : GDB COMERCIO E SERVICOS
- EIRELI-.Objeto: Aquisição de Monitores Multiparametros e Módulos incluindo aquisição de
equipamentos, instalação, treinamento técnico e operacional e garantia técnica.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 14/12/2018 a 13/12/2019. Valor Total:
R$266.200,00. Fonte: 151002583 - 2018NE802948. Data de Assinatura: 14/12/2018.
(SICON - 31/12/2018) 150248-26350-2018NE800001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 84/2018

RODRIGO DE QUADROS LEAL
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2018) 154047-15264-2018NE800121

VICE-REITORIA
EDITAL Nº 39, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O presente certame resultou em fracassado.

A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de
Desenvolvimento de Concursos (COODEC), torna pública a realização de Processo Seletivo
Simplificado para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, de acordo com a Lei nº 8.745/93 e suas
alterações posteriores, e Resolução COCEPE 04/2016, 12/2016, 08/2017 e 16/2017
conforme indicado a seguir:
DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre as 10 horas
do dia 02 de janeiro de 2019 (quarta-feira) até às 23h59min do dia 13 de janeiro de 2019
(domingo),
exclusivamente
via
INTERNET,
no
endereço:
http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0039_2018.
1.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no
sentido de efetuar o recolhimento do valor da inscrição somente após tomar
conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos neste Edital e nos respectivos
Anexos.
1.3. Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:
a) Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO existente no endereço eletrônico
acima mencionado;
b) Imprimir a respectiva GRU - Guia de Recolhimento da União - para
pagamento da taxa de inscrição;
c) Fazer o pagamento da taxa de inscrição até dia 14/01/2019, exclusivamente
nas agências do Banco do Brasil.
1.3.1. A TAXA, UMA VEZ PAGA, NÃO SERÁ RESTITUÍDA.
1.3.2. A inscrição só será confirmada após a informação, pelo banco, do
pagamento da taxa de inscrição.
1.3.3. Após 03 (três) dias úteis a contar do pagamento da taxa, o candidato
deverá acessar novamente o endereço eletrônico mencionado no subitem 1.1 para verificar
se sua inscrição foi confirmada.
1.3.4. Será considerada válida e efetivada apenas a inscrição gerada no site e
paga pelo candidato, através do boleto gerado por ele.
1.3.5. A inscrição NÃO será confirmada caso haja pagamento com valor
diferente do valor estipulado no edital e/ou que tenha sido efetuado fora do prazo
permitido ou de maneira distinta da prevista no item 1.1.
1.3.6. No ato da inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, escolher um
dos cargos conforme quadro de vagas sob pena de ser eliminado do processo. Não será
admitida ao candidato a alteração do cargo após efetivação da inscrição que se dá no
pagamento.
1.4. O valor da taxa de inscrição será de: R$ 80,00 (oitenta reais).
1.5. Não será aceito, em hipótese alguma, o recolhimento da GRU pelas
seguintes opções: agendamento de pagamento de título de cobrança; pagamento de conta
por envelope; transferência eletrônica; DOC e DOC eletrônico; ordem de pagamento e
depósito comum em conta corrente.
1.5.1. O boleto bancário pago é o comprovante de inscrição e deverá ser
mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.
1.5.2. A COODEC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de
congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades
conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem
como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
1.6. As inscrições homologadas serão divulgadas no endereço eletrônico
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, até dia 25/01/2019 cabendo recurso da não
homologação no prazo de 28 a 30/01/2019, que deverá ser protocolado,
EXCLUSIVAMENTE, no endereço Rua Gomes Carneiro, nº 1- Centro - Pelotas, Campus Anglo
- Bloco B - Sala 412A, no horário das 8h30min às 14h ou poderá ser enviado via SEDEX,
com cópia enviada em formato eletrônico, via e-mail, para o endereço scs@ufpel.edu.br.
1.6.1. Caso o candidato não constate a confirmação de sua inscrição ou não
encontre o seu nome na listagem, deverá entrar em contato com a COODEC, até o terceiro
(3º) dia útil após a divulgação da lista (através do site da UFPel,
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/ clicando no respectivo edital).
1.6.2. O acompanhamento dessas etapas e os possíveis problemas de inscrição
serão de inteira responsabilidade do candidato. Ao término do período de solicitação,
correção e alteração dos dados, não será realizada nenhuma modificação na inscrição do
candidato.
1.7. No ato da inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, informar um email válido e escolher a área, conforme quadro de vagas deste edital. Não será admitida
ao candidato a alteração da área após efetivação da inscrição.
1.8. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, devendo optar, todavia,
por apenas uma delas, na hipótese de conflito entre os cronogramas de realização das
provas.
1.9. Os candidatos deverão obrigatoriamente, no campo específico de inscrição,
informar o endereço eletrônico do seu currículo Lattes.
1.10. Caso o candidato não constate a confirmação de sua inscrição ou não
encontre o seu nome na listagem após a divulgação da mesma, deverá solicitar à COODEC
a inclusão de seu nome dentre os inscritos, devendo apresentar, para tanto, o
comprovante do pagamento da taxa (juntamente com o comprovante de inscrição). Esta
solicitação deverá ser realizada pessoalmente ou por e-mail (Rua Lobo da Costa, 585,
Centro - Pelotas/RS - ASSUNTO: Solicitação de Inscrição ou Correção - Edital 039/2018).

LUIZ EDUARDO DE VINICIUS COSTA E SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2018) 150248-26350-2018NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMPUS DO PANTANAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 154054
Número do Contrato: 00002/2017, subrogado pelaUASG: 154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS.
Nº Processo: 23449000479201696.
PREGÃO SISPP Nº 74/2016. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 10398803000108. Contratado : RONDAI SEGURANCA
LTDA -.Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência
contratual por 12 (doze) meses a contar de 06.02.2019 a 05.02.2020.Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 06/02/2019 a 05/02/2020. Valor Total: R$864.855,24. Fonte:
8100000000 - 2018NE800162. Data de Assinatura: 28/12/2018.
(SICON - 31/12/2018) 154054-15269-2018NE800028

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 132/2018-UFMS, Processo nº 23104.050841/2018-32, celebrado entre a
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Fundação de Apoio à
Pesquisa, ao Ensino e a Cultura (FAPEC). Objeto: O objeto do presente instrumento é a
Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) para apoiar
a UFMS em Projeto Institucional de Desenvolvimento Institucional, prestando serviços de
gestão administrativa e financeira necessários ao atendimento do Projeto de
Desenvolvimento Institucional "Concurso Público de Provas para Provimento de Vagas para
Cargos Técnico-Administrativos em Educação da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul". Data de assinatura: 28.12.2018. Vigência: 28.12.2018 a 31.05.2019. Valor
R$ 405.000,00. Assinam: O Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Cesar
Portella Malheiros, pela "UFMS" e o representante legal pela "CONTRATADA".

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2018
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
20/12/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas. Total de
Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 02/01/2019 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Gomes Carneiro Num. 01 Centro - PELOTAS - RS. Entrega das Propostas: a
partir de 02/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/01/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
RODRIGO DE QUADROS LEAL
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2018) 154047-15264-2018NE800121
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2018
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
27/12/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de Serviços Contínuos
de Rouparia Hospitalar sem fornecimento de enxoval, com atuação no Hospital Escola
da Universidade Federal de Pelotas (HE/UFPEL/EBSERH). Total de Itens Licitados: 00001
Novo Edital: 02/01/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Gomes Carneiro Num. 01 Centro - PELOTAS - RS. Entrega das Propostas: a partir de
02/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/01/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
RODRIGO DE QUADROS LEAL
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2018) 154047-15264-2018NE800121
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019010200015

Nº 1, quarta-feira, 2 de janeiro de 2019
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

