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1.1.4 Viabilizar a participação de pesquisadores e profissionais de alto nível
nas equipes docentes da Instituição, visando o intercâmbio científico, tecnológico e a
inovação a serem desenvolvidos em conjunto com grupos de competência na UnB, em
conformidade com a legislação em vigor e o Plano de Desenvolvimento Institucional PDI.
1.2 Os candidatos aprovados por meio do referido processo serão contratos
nos termos do art. 2º, incisos IV ou V e § 5º e art. 4º da Lei 8.745/1993.
2. DAS VAGAS E DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
2.1 O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 50
(cinquenta) vagas, obedecido o quantitativo limitado do Banco de Professor Equivalente,
distribuídas nas áreas de atuação dos programas de pós-graduação stricto sensu da UnB,
conforme Anexo I.
3. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME
3.1 Ser portador do título de Doutor, no mínimo, há 05 (cinco) anos.
3.2 Ter experiência reconhecida em pesquisa na área de seleção.
3.3 Ter produção científica relevante.
4. DO REGIME DE TRABALHO
4.1 O Regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais com
Dedicação Exclusiva.
5. DA REMUNERAÇÃO
5.1 A remuneração do Professor Visitante e do Professor e Pesquisador
Visitante Estrangeiro será equivalente a atribuída à classe D (Associado), nível I,
observada a correspondência com as faixas de remuneração do Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal, Lei 12.772 de 28/12/2012 e alterações dadas pela Lei
13.325/2016, conforme tabela:

AVISO DE ANULAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 48/2019
Fica anulada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 0391/2019-09 .
MARIA BARROS GALLIZA GOMES
Diretora da Diplad
(SIDEC - 16/08/2019) 344002-34202-2019NE800089

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 59/2019, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97 e a
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, no interesse da FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.025.530/0001-04. Objetivo: estabelecer as
condições indispensáveis á viabilização de concessão de estágio de complementação
educacional junto à Concedente de Estágio aos estudantes regularmente matriculados nos
cursos de Medicina da Instituição de Ensino, desde que estágio supervisionado obrigatório.
Vigência: 5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da Assinatura: 15/07/2019.
Assinado por: Luiz Simão Botelho Neves, Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação da
Universidade Federal do Amazonas, e Miguel Angelo Hypolito, Representante da Faculdade
de Medicina De Ribeirão Preto.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2019 - UASG 154039

.

.

Nº Processo: 231050552682019. Objeto: Contratação de serviço especializado em
manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de refrigeração existentes no Instituto de
Saúde e Biotecnologia de Coari/AM e em quaisquer novas instalações que venham a ser
ocupadas por esta Instituição no Município.. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 19/08/2019
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Estrada Coari-mamiá, N° 305, Espírito
Santo - Coari/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154039-5-00258-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 19/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 09/09/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: .

Classe

Nível

D - ASSOCIADO 1

Vencimento Básico
R$ 7.717,17

Retribuição por Total
Titulação
R$ 8.874,74
R$ 16.591,91

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
6.1 A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, a partir do dia
02/09/2019 até às 23h59 do dia 29/09/2019, observando o horário local e os seguintes
procedimentos:
a) acessar o endereço eletrônico https://inscricaoposgraduacao.unb.br;
b) preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as
instruções constantes nele;
c) anexar, via upload, os seguintes documentos:
c.1. Cópia do documento de identificação com fotografia;
c.2. Cópia do diploma de doutorado;
c.3. Prova de títulos devidamente preenchida, acompanhada com as
respectivas comprovações, conforme modelo constante no Anexo III;
c.4. Plano de trabalho, conforme modelo constante no Anexo II.
d) enviar eletronicamente o Formulário de Inscrição;
6.2 Todas as informações prestadas no processo de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato.
6.3 Na data provável de 01/10/2019, será disponibilizada, no endereço
eletrônico http://www.concursos.unb.br (Menu Docentes), na área correspondente ao
edital de seleção, a relação preliminar de inscritos.
6.3.1 O candidato poderá interpor recurso contra a relação preliminar de
inscritos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à
divulgação.
6.3.2 A interposição de recurso deverá ser realizada por meio do e-mail
cprov@unb.br.
6.4 No dia 07/10/2019 será divulgada a relação definitiva de inscritos,
podendo o candidato acessá-la no endereço eletrônico http://www.concursos.unb.br
(Menu Docentes), na área correspondente ao edital de seleção.
7. DA AVALIAÇÃO
7.1 A avaliação se constitui de prova de títulos e do plano de trabalho, de
acordo com a pontuação definida no QUADRO DE PONTUAÇÃO, constante do Anexo III
deste edital.

FERNANDO DINIZ ABREU SILVA
Gerente de Licitação
(SIASGnet - 15/08/2019) 154039-00001-2019NE000008
RETIFICAÇÃO
No Termo de Convênio de Estágio n° 58/2019, publicado no DOU nº 154, de
12/08/2019, seção 3, pág. 79, onde se lê: "Objetivo: viabilização, pela Concedente, de
estágios obrigatórios ou não obrigatórios aos alunos regularmente matriculados e que
venham frequentando efetivamente cursos da UNIVERSIDADE, visando à complementação
do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de
treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social.", leia-se
corretamente: "Objetivo: estabelecer as condições indispensáveis á viabilização de
concessão de estágio de complementação educacional junto à Concedente de Estágio aos
estudantes regularmente matriculados nos cursos de Medicina da Instituição de Ensino,
desde que estágio supervisionado obrigatório".

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 - UASG 150224

.

Nº Processo: 23531.005065/2018. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
material de consumo (insumos laboratoriais para análise dos parâmetros manuais de
micologia clínica), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 26. Edital: 19/08/2019 das 08h00 às 16h00.
Endereço: Rua Tomás de Vila Nova Nº 4 - Cep 69020-545, Centro - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150224-5-00051-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 19/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

.

.

.

FASE
FASE I
FASE I
FASE II

MODALIDADE DE AVALIAÇÃO
Prova de títulos
Plano de trabalho
Análise qualitativa da prova
títulos e do plano de trabalho

CARÁTER
Eliminatório e classificatório
Eliminatório e classificatório
de Eliminatório e classificatório

7.2 DA FASE I
7.2.1 Os candidatos serão avaliados pela comissão examinadora indicada pela
coordenação do programa de pós-graduação no qual o candidato pretende atuar, que
procederá a análise da prova de títulos e do plano de trabalho, de acordo com a
pontuação definida no QUADRO DE PONTUAÇÃO constante do Anexo III.
7.2.1.1 O programa de pós-graduação terá no máximo 15 (quinze) dias úteis,
após a divulgação da comissão examinadora, para realização desta fase da seleção.
7.2.2 A prova de títulos terá caráter eliminatório e classificatório e será
avaliada na escala de 0 a 1000 pontos. Para aprovação nesta prova o candidato deverá
obter nota igual ou superior a 700 pontos.
7.2.3 O plano de trabalho terá caráter eliminatório e classificatório e será
avaliado na escala de 0 a 500 pontos. Para aprovação do plano, o candidato deverá obter
nota igual ou superior a 350 pontos.
7.2.4 Serão classificados para a fase II até 5 (cinco) candidatos aprovados por
programa.
7.2.5 O coordenador do programa de pós-graduação deverá encaminhar
oficialmente ao Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) o resultado da fase I,
acompanhado da respectiva ata da reunião de homologação pelo colegiado do programa
de pós-graduação.
7.2.6 O resultado da fase I será publicado no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br (Menu Concursos), na área correspondente ao edital de
seleção.
7.2.7 Para interposição de recurso contra o resultado provisório da fase I, o
candidato deverá observar o disposto no item 11 deste edital.
7.3 DA FASE II
7.3.1 Os candidatos aprovados e classificados na fase I, conforme subitem
7.2.4 deste edital, serão submetidos à avaliação da comissão examinadora constituída no
âmbito do Decanato de Pós-Graduação (DGP), que realizará a análise qualitativa do plano
de trabalho, bem como da prova de títulos dos candidatos, considerando o disposto no
Anexo III.
7.3.2 A comissão examinadora terá no máximo 15 (quinze) dias úteis, após a
divulgação da comissão examinadora, para realização da fase II de seleção.
7.3.3 O resultado da fase II será divulgado no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br (Menu Concursos), na área correspondente ao edital de
seleção.
7.3.4 Para interposição de recurso contra o resultado provisório da fase II, o
candidato deverá observar o disposto no item 11 deste edital.
8. DA COMISSÃO EXAMINADORA
8.1 Para cada fase de avaliação da presente seleção simplificada, uma
comissão Examinadora composta por 3 (três) membros titulares e pelo menos 1 (um)
membro suplente, cujo nível na carreira seja equivalente ou superior ao de Associado DI (Denominação/Classe/Nível), Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, Lei
12.772 de 28/12/2012.
8.1.1 No âmbito da fase I, a comissão examinadora será indicada pela
coordenação do programa de pós-graduação disposto no Anexo I deste edital.
8.1.2 No âmbito da fase II, a comissão examinadora será composta por
membros indicados pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UnB, relacionados às
áreas de conhecimento (Saúde/Vida; Exatas/Engenharia; Humanas/Artes); e nomeada
pelo Decanato de Pós-Graduação.

CLAUDIA PATRICIA VALOIS PEREIRA
Pregoeira
(SIASGnet - 15/08/2019) 150224-15256-2019NE000201

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Espécie: Acordo de cooperação - Processo: 23106.06897/2018-56
Partícipes: Fundação Universidade de Brasília (CNPJ nº 00.038.174/0001-43) e Universidade
Católica de Pereira (UCP) da Colômbia.
Objetivo: Regular a forma e as condições pelas quais as partes em convênio se propõem
a desenvolver um programa de mútua cooperação e intercâmbio acadêmico, científico e
cultural, abarcando áreas de interesse mútuo.
Assinatura: 09/08/2019.
Vigência: De 09/08/2019 a 09/08/2024.
A Senhora Márcia Abrahão Moura (reitora da FUB) e o Senhor Jhon Fredy Franco Delgado
(Reitor da UCP).

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL Nº 438, DE 16 DE AGOSTO DE 2019

A Universidade de Brasília (UnB) torna pública abertura das inscrições para o
processo de Seleção Simplificada para contratação de PROFESSOR VISITANTE OU
PROFESSOR E PESQUISADOR VISITANTE ESTRANGEIRO de Ensino Superior, nos termos da
Lei 8.745/93, com alterações introduzidas pela Lei 9.849, de 26/10/99 e Lei 12.425, de
17/06/2011; Lei 12.772/2012, de 28/12/2012, e redação dada pelo Decreto 7.485, de
18/05/2011, com alterações previstas no Decreto 8.259, de 29/05/2014, e as disposições
deste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção pública simplificada de professor visitante/professor e
pesquisador visitante estrangeiro tem por objetivo o preenchimento das vagas ofertadas
neste edital, por profissionais qualificados que possam oferecer as seguintes
contribuições:
1.1.1 Atuar como suporte ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo
dos programas de Pós-Graduação;
1.1.2 Apoiar as Unidades Acadêmicas e Unidades Acadêmicas Especiais no
aprimoramento de seus programas de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e
Doutorado) e de projetos estratégicos de desenvolvimento institucional;
1.1.3 Contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e
extensão, bem como para a execução de programas de capacitação docente;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019081900086
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13.5 A contratação fica condicionada à aprovação em perícia médica a ser
realizada pela Junta Médica Oficial da UnB e ao atendimento das condições
constitucionais e legais.
13.6 A convocação do candidato aprovado a ser contratado dar-se-á pelo
endereço eletrônico http://www.concursos.unb.br, (Menu Concursos), na área
correspondente ao edital de seleção.
13.7 A partir da convocação, o candidato terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para assinar o contrato. Caso o candidato não assine o contrato dentro do prazo
estipulado será divulgada a perda de prazo no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br, (Menu Concursos), na área correspondente ao edital de
seleção, e convocado o próximo candidato na lista de aprovados, respeitando-se a ordem
de classificação.
13.8 A qualquer tempo, o candidato aprovado poderá apresentar carta de
desistência do certame, devidamente assinada, à Unidade Acadêmica.
13.8.1 Caso haja desistência expressa de algum candidato aprovado, será
divulgada no endereço eletrônico http://www.concursos.unb.br, (Menu Concursos), na
área correspondente ao edital de seleção, e convocado o próximo candidato na lista de
aprovados, respeitando-se a ordem de classificação.
13.9 Obedecida a ordem de classificação, os candidatos serão convocados
para assinatura do contrato e designados à área de conhecimento à qual concorreram,
podendo ainda lecionar componentes curriculares afins, de acordo com o planejamento
e as necessidades da Unidade Acadêmica, inclusive assumir disciplinas de curso de verão,
observando o respectivo regime de trabalho.
13.10 O contrato do Professor Visitante/Visitante Estrangeiro extinguir-se-á,
sem direito à indenização, nos seguintes casos:
a) por término do prazo contratual;
b) por iniciativa do contratado, que deverá ser comunicada com antecedência
mínima de 30 (tinta) dias.
13.11 A extinção do contrato, por iniciativa da UnB, decorrente de
conveniência administrativa, será comunicada ao contratado e, nesta hipótese, este fará
jus ao pagamento de 50% do que lhe seria devido até o fim do contrato, a título de
indenização.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Será eliminado da Seleção Simplificada, o candidato que:
14.1.1 fizer declaração falsa ou inexata de qualquer documento;
14.1.2 tentar ou utilizar meios fraudulentos.
14.2 O prazo de validade da seleção simplificada será de 1 (um) ano, contado
a partir da data da publicação do edital de resultado final, podendo ser prorrogado, uma
única vez, por igual período a critério da Administração.
14.3 A contratação de Professor Visitante e Professor e Pesquisador Visitante
Estrangeiro dar-se-á, inicialmente, pelo período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado
por sucessivas vezes até o limite máximo de:
14.3.1 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua contratação original, em se
tratando de professor visitante.
14.3.2 48 (quarenta e oito) meses, contados da sua contratação original, em
se tratando de professor e pesquisador visitante estrangeiro.
14.4 A renovação/prorrogação do contrato está condicionada ao interesse
institucional e à disponibilidade orçamentária.
14.5 O Professor Visitante e o Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro
não poderão:
14.5.1 receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo
contrato;
14.5.2 ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; e
14.5.3 ter direito a voto nas instâncias deliberativas.

8.1.3 Dentre os titulares, será designado um membro para presidir a comissão
examinadora.
8.2 A comissão examinadora será divulgada por meio do endereço eletrônico
www.concursos.unb.br (Menu Concursos), na área correspondente ao edital de
seleção.
8.3 O candidato poderá solicitar impugnação justificada de membros da
comissão examinadora no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente
posterior à divulgação, por meio de formulário constante no Anexo IV.
8.3.1 É vedada a participação nas comissões examinadoras de cônjuge,
companheiro ou parente colateral por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau,
ou que tenha relação de interesse, amizade íntima ou inimizade notória com quaisquer
dos candidatos.
8.3.2 Os membros da comissão examinadora que estejam sujeitos às
restrições mencionadas anteriormente deverão abster-se de participar da seleção
simplificada.
8.4 A comissão examinadora se tornará definitiva após apreciadas as
solicitações de impugnação, se houver, ou após transcorrido o prazo para apresentar
impugnação.
9. DO RESULTADO FINAL
9.1 A nota final no processo seletivo será o somatório das notas obtidas na
prova de títulos e na avaliação do plano de trabalho na fase II. A classificação dos
candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final, observando-se os critérios de
desempate estabelecidos no item 10.
9.2 O quantitativo máximo de candidatos classificados para cada área será de
acordo com o estabelecido no Anexo II do Decreto 9.739/2019, conforme quadro a
seguir:
.

.

QUANTIDADE DE VAGAS PREVISTAS NO QUANTIDADE MÁXIMA DE CANDIDATOS
EDITAL POR CARGO
APROVADOS
1
5

9.3. O resultado do certame será objeto de edital, a ser divulgado no
endereço eletrônico http://www.concursos.unb.br, (Menu Concursos), na área
correspondente ao edital de seleção.
10 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1 No caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o
candidato que, na seguinte ordem:
10.1.1 tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, no último dia de
inscrições neste processo seletivo simplificado, conforme parágrafo único do Art. 27 da
Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
10.1.2 obtiver a maior nota na prova de títulos;
10.1.3 obtiver a maior nota na avaliação do plano de trabalho;
10.1.4 tiver a maior idade.
11. DOS RECURSOS
11.1 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado provisório das
fases I e II, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior
à divulgação do edital de resultado provisório respectivo.
11.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
11.3 Não será aceito recurso inconsistente, que não atenda às exigências e
especificações estabelecidas neste edital.
11.4 Recursos cujo teor desrespeite a comissão examinadora serão
preliminarmente indeferidos.
11.5 O candidato deverá utilizar-se de formulário constante no Anexo IV para
elaborar o seu recurso.
11.6 A interposição de recurso deverá ser realizada por meio do e-mail
cprov@unb.br.
11.7 Não será aceito recurso extemporâneo.
11.8 Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso.
11.9 A comissão examinadora terá 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, contados do final do prazo editalício estabelecido no subitem 11.1, para
responder ao recurso.
11.10 A resposta ao recurso será comunicada ao candidato por meio do email informado no formulário.
12 DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
12.1 Ter sido aprovado na Seleção Simplificada.
12.2 Cumprir as determinações deste Edital.
12.3 Não possuir ou ter possuído vínculo como professor substituto,
temporário ou visitante, nos termos da Lei 8.745/1993, nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses, até a data de assinatura do contrato temporário junto à UnB.
12.4 Não será contratado candidato que exercer outra atividade remunerada,
pública ou privada.
12.5 No caso de estrangeiro, apresentar visto adequado para desempenho de
atividades laborativas.
12.5.1 O início da validade do contrato firmado entre a Universidade e o
candidato estrangeiro ficará condicionado à apresentação do visto.
13 DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
13.1 A contratação, que será por tempo determinado, visa atender às
atividades previstas neste edital, de acordo com as hipóteses legais e regimentais
vigentes.
13.2 O candidato que vier a ser contratado estará sujeito ao disposto da Lei
8.745/1993, e alterações subsequentes, bem como ao Regimento Geral da UnB e outras
normas internas.
13.3 Para efeito de contratação, é necessária a homologação do requisito
básico do candidato, exigido no subitem 3.1, pelo Decanato de Pós-graduação (DPG).
13.3.1 No caso de graus, diplomas universitários e certificados de cursos de
especialização e de aperfeiçoamento emitidos por universidades estrangeiras, exige-se a
revalidação e/ou reconhecimento dos mesmos por instituições de ensino superiores
brasileiras, conforme a Lei 9.394/96, de 20/12/1996.
13.3.2 Caso o candidato aprovado não possua diploma reconhecido por
instituições de ensino superior brasileira, será necessária a apresentação da seguinte
documentação:
a) Diploma de doutorado, devidamente apostilado, segundo Convenção da
Haia;
b) Histórico escolar, devidamente apostilado, segundo Convenção da Haia;
c) Documento da instituição de ensino emissora do diploma ou indicação de
endereço eletrônico em que estejam publicamente disponíveis informações sobre o
curso, esclarecendo:
c.1. os objetivos;
c.2. a duração;
c.3. a natureza e a carga horária de disciplinas, se for o caso;
c.4. o corpo docente efetivo do curso;
c.5. a presença de grupos de pesquisa em funcionamento na instituição;
c.6. as disciplinas cursadas com as respectivas ementas, se for o caso.
d) Exemplar da tese, com cópia em arquivo digital em formato compatível,
acompanhada dos seguintes documentos:
d.1. ata ou documento oficial da instituição de origem, no qual devem constar
a data da defesa, se for o caso, o título do trabalho, a sua aprovação e os conceitos
outorgados;
d.2. nomes dos participantes da banca examinadora, se for o caso, e do
orientador, acompanhados dos respectivos currículos resumidos; e
d.3. caso o programa de origem não preveja a defesa pública da tese, deve
o candidato anexar documento emitido e autenticado pela instituição de origem,
descrevendo os procedimentos de avaliação de qualidade da tese, adotados pela
instituição, inclusive avaliação cega emitida por parecerista externo.
e) Curriculum Lattes;
13.4 Para assinatura do contrato, serão exigidos os documentos indicados no
endereço eletrônico http://www.concursos.unb.br
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019081900087

Nº 159, segunda-feira, 19 de agosto de 2019

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano de Gestão de Pessoas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
EDITAL Nº 86, DE 15 DE AGOSTO DE 2019
O Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), no uso de suas
atribuições legais, resolve:
1. Prorrogar o período de inscrições, até 18/09/2019, do edital 054/2019 Concurso Público na Área Engenharias, Subárea Ciências Mecânicas, Tecnologia e Estudos
de Gênero em Engenharias, publicado no DOU nº 104, de 31/05/2019, Seção 3, página
218.
2. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, EXPEDE o presente
Edital.
DÁCIO ROBERTO MATHEUS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2019 - UASG 154044
Nº Processo: 23107014312201926.
DISPENSA Nº 32/2019. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ACRE. CNPJ
Contratado: 14317275000168. Contratado : G. SANTOS DA SILVA & SILVA LTDA -.Objeto:
Aquisição de gênero alimentício para atender a demanda do Restaurante Universitário da
UFAC. Fundamento Legal: LEI Nº 8666/93 . Vigência: 16/08/2019 a 16/02/2020. Valor Total:
R$103.840,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800633. Data de Assinatura: 16/08/2019.
(SICON - 16/08/2019) 154044-15261-2019NE800066
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2019 - UASG 154044
Nº Processo: 23107001883201909 . Objeto: Manutenção do equipamento antifurto da
biblioteca Central da UFAC Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Prestador de serviços exclusivo
declaração de Inexigibilidade em 15/08/2019. GLEYSON DE SOUSA OLIVEIRA. Pró-reitor de
Administração. Ratificação em 15/08/2019. MARGARIDA DE AQUINO CUNHA. Reitora. Valor
Global: R$ 9.170,00. CNPJ CONTRATADA : 26.773.117/0001-00 EGSA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO LTDA.
(SIDEC - 16/08/2019) 154044-15261-2019NE800066

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 154215
Número do Contrato: 14/2018.
Nº Processo: 23125015778201688.
DISPENSA Nº 25/2018. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -AMAPA.
CNPJ Contratado: 04124573000188. Contratado : C F X EMPREENDIMENTOS LTDA .Objeto: Alterar o valor do Contrato n° 014/2018 em decorrência de supressão e
acréscimo de serviços. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e demais alterações. Valor Total:
R$14.353,16. Fonte: 8100000000 - 2019NE800267. Data de Assinatura: 15/08/2019.
(SICON - 16/08/2019) 154215-15278-2019NE800005
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