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DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL N o- 300, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2017 - UASG 153254

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N o- 14/2017

O Reitor da Universidade Federal do Pará, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o disposto na Portaria Interministerial n. 111, de 02.04.2014, publicada no Diário Oficial da União
de 03.04.2014, dos Ministérios de Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em conformidade com a Lei n.
8.112/1990, com o Decreto n. 6.944/2009 e com a Lei n.
12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013, e Resolução n.
4.559/2014/CONSEPE/UFPA, torna pública a reabertura de inscrições
e estabelece as normas para realização de Concursos Públicos de
Provas e Títulos para o provimento de cargos de Professor da Carreira
do Magistério Superior para o quadro permanente da Universidade
Federal do Pará, conforme informações a seguir:
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 Os Concursos Públicos serão regidos por este Edital, seus
Anexos e posteriores alterações, caso existam.
1.2 A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal
(PROGEP) e o Centro de Processos Seletivos (CEPS) serão responsáveis pela coordenação dos Concursos, no que diz respeito à
publicação deste Edital, de outros editais e avisos relacionados aos
Concursos e à divulgação dos resultados parciais e finais na página
eletrônica do CEPS.
1.3. Será de responsabilidade da Unidade Acadêmica e suas
subunidades, zelar pela realização dos Concursos, providenciando a
composição das Bancas Examinadoras, os equipamentos ou materiais
didáticos necessários a cada prova e pela divulgação dos resultados
nos locais de realização das mesmas.
1.4. Os Concursos abrirão inscrição para portadores de título
de Doutor e Mestre, conforme especificações contidas no anexo I.
1.5. Os diplomas e/ou certificados dos títulos apresentados
deverão satisfazer as seguintes exigências:
a) Terem sido obtidos em Instituições de Ensino devidamente
credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC).
b) Quando expedidos por instituições de ensino estrangeiras,
os diplomas de graduação deverão ser revalidados e os de pós-graduação reconhecidos por universidades brasileiras credenciadas pelo
MEC.
1.6. As Provas dos Concursos poderão ser realizadas na
Unidade Regional para onde as vagas estão sendo destinadas ou no
Campus de Belém, na Universidade Federal do Pará, em local a ser
indicado juntamente com o cronograma detalhado de provas que será
disponibilizado na página eletrônica: http://www.ceps.ufpa.br.
1.7. Para acesso dos candidatos às unidades de aplicação das
provas será exigida a apresentação de documento original de identidade, conforme item 15.8.
1.8. Os candidatos, no momento da inscrição, farão opção
pelo Tema do concurso a que desejam concorrer.
1.9. A distribuição das vagas, o regime de trabalho, o perfil
exigido para o candidato e a classe a qual se destinam os concursos
encontram-se discriminados no Anexo I; os pontos (conteúdo programático) das provas Escrita e Didática e a descrição da Prova
prática encontra-se no Anexo II, que é parte integrante deste Edital,
as ponderações de cada prova constam nas Resoluções das respectivas
Unidades, que serão disponibilizadas juntamente com este Edital publicado na página eletrônica do CEPS http://www.ceps.ufpa.br.
2. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
2.1. Poderá requerer isenção da taxa de inscrição, em conformidade com o Decreto n. 6.593, de 2.10.2008, o candidato que
estiver inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal); e for membro de família de baixa renda, nos
termos do Decreto n. 6.135, de 26.06.2007.
2.2. O candidato pleiteante à isenção deverá, realizar sua
inscrição, no período de 18.10.2017 a 31.10.2017 e no ato de sua
inscrição, informar o NIS (Número de Identificação Social) atribuído
pelo CadÚnico.
2.3. Será desconsiderada a inscrição com isenção de taxa do
candidato que omitir informações e/ou torná-las inverídicas, fraudar
e/ou falsificar informação.
2.4. O resultado das isenções deferidas poderá ser consultado
nos dias 08.11.2017, no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.
2.5. O candidato que pleitear isenção da taxa de inscrição e
não obtiver a concessão do benefício, se ainda desejar participar do
Concurso, deverá efetivar sua inscrição efetuando o pagamento da
taxa, até a data do vencimento de seu boleto bancário.
3. DA INSCRIÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
a) das 14 h do dia 18.10.2017 às 18 h do dia 16.11.2017,
para os concursos cuja titulação requerida seja de mestre, com a
denominação de Assistente A, com o pagamento da taxa até o dia
17.11.2017.
b) das 14 h do dia 18.10.2017 às 18 h do dia 17.12.2017,
para os concursos cuja titulação requerida seja de doutor, com a
denominação de Adjunto A, com o pagamento da taxa até o dia
18.12.2017.
3.2. Não serão admitidas inscrições via fax e/ou correio
eletrônico, ou fora do prazo determinado.
3.3. Os candidatos deverão acessar o endereço eletrônico
http://www.ceps.ufpa.br e seguir rigorosamente todas as instruções ali
contidas. Nesse endereço, os candidatos encontrarão o Edital do Concurso e seus anexos, além do requerimento de inscrição e do boleto
bancário, em forma de arquivo eletrônico para impressão, que deverá
ser recolhido junto ao Banco do Brasil S.A, até o primeiro dia útil,
posterior ao final da inscrição.
3.4. O formulário eletrônico de inscrição deverá ser preenchido na íntegra e com toda atenção, de modo que nele constem
informações exatas e verídicas, sob pena de cancelamento da inscrição.
3.5. O valor da Taxa de Inscrição será: R$ 120,00 (cento e
vinte reais);

Número do Contrato: 21/2015.
Nº Processo: 23072030953201549.
PREGÃO SISPP Nº 17/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 61198164000160.
Contratado : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS-GERAIS. Objeto: Prorrogação contratual. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 26/10/2017 a 26/10/2018. Valor Total:
R$90.805,59. Fonte: 112000000 - 2017NE800341. Data de Assinatura: 25/09/2017.
(SICON - 10/10/2017) 153254-15229-2017NE800262

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2017 - UASG 153267
Nº Processo: 23072010301201679.
PREGÃO SRP Nº 2/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 10867329000108. Contratado : L3A DIVISORIAS E FORROS EIRELI - -EPP. Objeto:
Contratação de serviços de instalação de forro e parede de gesso
acartonado com fornecimento dos materiais. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e Lei 10.520/02 .Vigência: 06/10/2017 a 05/10/2018. Valor
Total: R$79.466,30. Fonte: 250153291 - 2017NE800373 Fonte:
250153291 - 2017NE800374 Fonte: 112000000 - 2017NE800375
Fonte: 112000000 - 2017NE800376. Data de Assinatura:
06/10/2017.
(SICON - 10/10/2017) 153267-15229-2017NE800013

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL
EDITAL N o- 599, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO
PÚBLICO PARA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 16, do Decreto n o- 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para a
Carreira de Magistério Superior, abaixo discriminado:
Unidade: Instituto de Ciências Biológicas
Departamento: Fisiologia e Biofísica
Área de Conhecimento: Fisiologia de Órgãos e Sistemas e
Biofísica Celular e Molecular
Edital: n o- 274, de 11/04/2017, publicado no DOU de
12/04/2017.
Vagas: 01 (uma)
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1 o- lugar: Glauber dos Santos Ferreira da Silva
2 o- lugar: Gustavo Santos Masson
3 o- lugar: Maria Nathália de Carvalho Magalhães Moraes
Figueira Borges
4 o- lugar: Renata Maria Lataro
5 o- lugar: Rogério Faustino Ribeiro Junior
Data de Homologação Interna: 12/09/2017
JAIME ARTURO RAMÍREZ
o-

EDITAL N 601, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de
suas atribuições, e em cumprimento a decisão judicial contida no
processo n o- 1004848-98.2017.4.01.3800 e Parecer de Força Execu059/PFMG/PGF/AGU/DMA/SMA/ACMI/2017
de
tória
n o14/09/2017, procede à homologação de todos os candidatos ao cargo
de Assistente em Administração que obtiveram a pontuação mínima
exigida no concurso regido pelo Edital n o- 358, de 27 de junho de
2016, publicado no DOU de 28 de junho de 2016, retificado pelos
Editais n o- 403 de 21 de julho de 2016, DOU de 22 de julho de 2016,
n o- 404 de 22 de julho de 2016, DOU de 25 de junho, e n o- 412 de 28
de julho de 2016, DOU de 29 de julho de 2016. Desta forma, complementa os editais de homologação n o- 36, n o- 37 e n o- 38, de
05/01/2017, publicados no DOU de 06/01/2017, Seção 3, pág. 60-61,
que homologaram o resultado final dos candidatos aprovados em
Concurso Público, no cargo de Assistente em Administração, em
Ampla Concorrência, Reserva para Negros e Reserva para Pessoas
com Deficiência, respectivamente. As listas com os nomes dos candidatos contemplados com a decisão judicial fazem parte deste Edital
e
poderão
ser
consultadas
no
endereço
eletrônico:
<https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Tecnico-Administrativo/Concurso-2016-Cargos-Tecnico-Administrativos-em-Educacao>,
no subtítulo "Editais deste concurso".
JAIME ARTURO RAMÍREZ

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 06/10/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual
aquisição de cortinas e persianas e suas respectivas instalações, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00003 Novo Edital:
11/10/2017 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Av
Alfredo Balena, 190 - Funcionarios BELO HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas: a partir de 11/10/2017 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/10/2017, às
11h00 no site www.comprasnet.gov.br.
CAROLINA TEIXEIRA DE MELO
Pregoeira
(SIDEC - 10/10/2017) 153289-15229-2017NE800029

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 1/2017 - UASG 153296
Nº Processo: 23072040415201724 . Objeto: Base de dados de
AÇÕES BRASIL com informações sobre dados cadastrais, demonstrativos financeiros, cotações, proventos, quantidade de ações, acionistas e fatos relevantes das empresas listadas em bolsa e registradas
na CVM. (01 Base de Dados). O sistema será fornecido com 50
pontos de acesso, instalado em um único IP. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Fornecedor exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 10/10/2017. IVY MARLEY MARTINS SOARES.
Comprador. Ratificação em 10/10/2017. LEONARDO DAVID TUFFI
SANTOS. Ordenador Despesa. Valor Global: R$ 16.808,00. CNPJ
CONTRATADA : 64.919.541/0001-09 ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA.
(SIDEC - 10/10/2017) 153296-15229-2017NE800012

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 9/2017 - UASG 158515
Nº Processo: 23204000155201710 . Objeto: Locação de imóvel para
atender as demandas urgentes de espaço físico e instalação das unidades acadêmicas e administrativas que atualmente compõem a Unidade Amazônia da UFOPA, no Campus de Santarém. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Em conformidade com o Parecer
Jurídico nº 107/2017/PF-UFOPA/PGF/AGU, de 12 de julho de 2017.
Declaração de Dispensa em 04/10/2017. GEANY CLEIDE CARVALHO MARTINS. Pró-reitoria de Administração. Ratificação em
06/10/2017. RAIMUNDA NONATA MONTEIRO. Reitora. Valor
Global: R$ 2.550.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.902.692/000102 IRMAOS MUNIZ LTDA - ME.
(SIDEC - 10/10/2017) 158515-26441-2017NE801696
AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL
A Universidade Federal do Oeste do Pará torna público seu
interesse em comprar um imóvel urbano no município de Santarém PA com as seguintes especificações: Estar localizado em área de fácil
acesso para a comunidade acadêmica e possuir área construída útil de
no mínimo 4200m2 (considera-se área construída útil o somatório das
áreas internas excluídas as de corredores e saguões), além de possuir
área externa para estacionamento de aproximadamente 4.000m², área
externa arborizada para aulas práticas ao ar livre de no mínimo
2.500m² e área externa para novas construções de no mínimo 3000
m².
Os interessados devem entregar ou enviar suas propostas, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da publicação, no
endereço: Av. Mendonça Furtado, nº 2946, Bairro Fátima, CEP
68.040-470, Superintendência de Infraestrutura, 5º andar, sala 502,
Santarém - Pará, contendo endereço completo do imóvel, especificação e valor pretendido, bem como dados do responsável pela
negociação e assinatura. O procedimento de compra do imóvel regerse-á de acordo com a Legislação Vigente. A Ufopa reserva-se o
direito de optar pela proposta que melhor atender a suas necessidades.
O modelo de proposta poderá ser solicitado pelo e-mail: sinfra@ufopa.edu.br ou diretamente com o Superintendente de Infraestrutura em
Santarém.
RAIMUNDA NONATA MONTEIRO
Reitora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO
Processo: 24851/2017. Partes: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém - APAE e Universidade Federal do Pará. Objeto:
Estágio para alunos regularmente matriculados em Cursos de Graduação da UFPA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 11788/2008, Dec. 93.872/86, Port. nº 08/01-MOG.
Vigência: 05 (cinco) anos a contar da data da publicação. Foro:
Justiça Federal - Belém/Pa. Assinaturas: Emanoel O' de Almeida
Filho, pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém
- APAE, e Rômulo Simões Angélica, pela UFPA.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017101100099

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

