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HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata SRP 16/11. Pregão Elet. 105/09
Contratante: HC/UFMG CNPJ Nº. 17217985003472
Contratada: Mentor Comercio de Méd. Hospitalar LTDA, CNPJ:
0 6 1 6 8 3 7 0 0 0 0 11 9
Vig.:10/01/11 a 09/01/12-Valor R$ 9.322,10
(Nove mil trezentos e vinte e dois reais e dez centavos).
Objeto: Realinhamento de preços (item 41 - 83 - 124), permitido por Lei.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 31/2011

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no
D.O. de 08/07/2011 foi alterado. OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Aquisição de dietas enterais e fórmulas lácteas.
Total de Itens Licitados: 00032 Novo Edital: 15/07/2011 das 08h00 às
12h00 e d13h00 às 17h00 . Endereço: Av. Professor Alfredo Balena,
110 Santa Efigênia - BELO HORIZONTE - MG. Entrega das Pro-
postas: a partir de 15/07/2011 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 27/07/2011, às 10h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

ELIANE MARTINS
Pregoeira

(SIDEC - 14/07/2011) 153261-15229-2011NE909691

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DA INFRA-ESTRUTURA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PENALIDADE

A Comissão de Penalidade do Departamento de Manutenção
e Operação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Minas
Gerais, DECIDE aplicar a empresa QUATROR CF LTDA, no pro-
cesso de nº 23072.008943/2011-01, multa no importe de R$5.325,00
(cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais) em virtude do descum-
primento das condições estabelecidas no contrato nº 15/2010 referente
ao Pregão Eletrônico nº 021/2010 - DEMAI/UFMG.

Em 5 de julho de 2011.
EDMILSON JANUÁRIO SANTOS

Presidente da Comissão

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011

Nº Processo: 23072030504201177 . Objeto: Contratacao de artistas e
musicos para realizacao de eventos no 43 Festival de Inverno da
UFMG. Total de Itens Licitados: 00008 . Fundamento Legal: Artigo
25, inciso III, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Artistas de renome
nacional e com trabalhos vinculados aos objetivos do Festival de
Inverno da UFMG em 2011 Declaração de Inexigibilidade em
11/07/2011 . PROF. MAURICIO JOSE LAGUARDIA CAMPOMO-
RI . Diretor de Acao Cultural da UFMG . Ratificação em 11/07/2011
. PROF. JOAO ANTONIO DE PAULA . Pro-Reitor de Extensao da
UFMG . Valor: R$ 63.766,00 . Contratada :GRUPO DE TEATRO
CLOWNS DE SHAKESPEARE . Valor: R$ 4.326,00 . Contratada
:Q.C. DANCA LTDA . Valor: R$ 4.000,00 . Contratada :SEIS COR-
DAS - PRODUCOES CULTURAISE ARTISTICAS LTDA. . Valor:
R$ 6.500,00 . Contratada :SOCIAL BRASIL . Valor: R$ 4.500,00 .
Contratada :COLETIVO TEATRAL SER TAO TEATRO . Valor: R$
11.440,00 . Contratada :ASSOCIACAO GALPAO . Valor: R$
12.000,00 . Contratada :DENISE STOKLOS PRODUCOES ARTIS-
TICAS LTDA ME . Valor: R$ 11.000,00 . Contratada :RAZOES
INVERSAS MARKETING CULTURALTDA . Valor: R$ 10.000,00

(SIDEC - 14/07/2011) 153254-15229-2011NE800269

Foro: Justiça Federal Belém - Pa. Data da Assinatura: 11/07/2011.
Assinaturas: Carlos Edilson de Almeida Maneschy, pela Contratante,
e Mauricio Vasconcellos Brazão, pela Contratada.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo: 021927/2011. Partes: Universidade Federal do Pará e o
Conselho de Ensino Superior do Estado de Nevada, representando a
Universidade de Nevada, Reno. Objeto: Promoção da Cooperação
Técnica e Científica Internacional e Interuniversitária por meio de
intercâmbio de professores, pesquisadores, alunos e pessoal técnico,
execução de projetos de interesse comum e realização de cursos,
conferências e seminários. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. Vigência: 04 (quatro) anos. Foro: Foro da Justiça Federal
de Belém, Pa. : Assinaturas: Carlos Edilson de Almeida Maneschy,
pela Universidade Federal do Pará, e Heather Hardy, Marc Johnson
pela Universidade de Nevada, Reno.

EXTRATOS DE DISPENSA LICITAÇÃO

Processo: 022678/2011. Contratante: Universidade Federal do Pará.
Contratada: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa.
Objeto: Avaliação de Livros Didáticos de Geografia dos anos iniciais
do ensino fundamental para o PNLD2013.Valor: R$ 1.854.056,60.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Art. 24, XIII.
Justificativa: Instituição regimentalmente incumbida do fomento à
pesquisa. Reconhecimento: Edson Ortiz de Matos, Pró-Reitor de Ad-
ministração. Data: 13/07/2011. Ratificação: Carlos Edilson de Al-
meida Maneschy. Data: 13/07/2011.

Processo: 050266/2010. Contratante: Universidade Federal do Pará.
Contratada: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa.
Objeto: Prestação de serviços de apoio na execução do Curso de
Especialização em Ordenamento Territorial Urbano - Rondônia e Pa-
rá. Valor: R$ 322.000,00. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, Art. 24, XIII. Justificativa: Instituição regimentalmente
incumbida do fomento à pesquisa. Reconhecimento: Edson Ortiz de
Matos, Pró-Reitor de Administração. Data: 12/07/2011. Ratificação:
Carlos Edilson de Almeida Maneschy. Data: 12/07/2011.

3.1.2 Cada um dos Departamentos Acadêmicos afixará, em
quadro de avisos e/ou em local visível e acessível ao público, o
programa/conteúdo programático do(s) concurso(s) sob sua respon-
sabilidade.

3.2 As inscrições estarão abertas durante o período de 18 de
julho a 15 de agosto de 2011, somente em dias úteis, nos seguintes
horários:

3.2.1 Das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às
16h30min nos Departamentos indicados no QUADRO DE DISTRI-
BUIÇÃO - ANEXO I deste Edital.

3.3 Serão aceitas inscrições efetuadas pessoalmente pelo can-
didato, por procurador ou por via postal expressa.

3.3.1 O requerimento de inscrição será dirigido ao Chefe do
Departamento responsável pelo concurso, protocolizado na secretaria
do Departamento juntamente com os documentos exigidos no item
3.4 deste Edital, nos endereços indicados no QUADRO DE DIS-
TRIBUIÇÃO - ANEXO I deste Edital, observado o disposto no item
3.2 deste Edital.

3.3.2 Na inscrição por procuração, o procurador do can-
didato, no ato da inscrição, deverá entregar, além dos documentos
exigidos no item 3.4 deste Edital, cópia autenticada do seu docu-
mento de identidade civil e procuração pública ou particular, com
poderes especiais, sob pena de indeferimento da inscrição.

3.3.3 Na inscrição por via postal, o candidato deverá remeter,
dentro do prazo de inscrições, exclusivamente por meio postal ex-
presso, correspondência endereçada ao Departamento Acadêmico res-
ponsável pelo concurso contendo todos os documentos exigidos para
inscrição (vide item 3.4 deste Edital), sob pena de indeferimento.

3.4 No ato da inscrição é necessário que o candidato apre-
sente, pessoalmente ou procurador legalmente habilitado, os seguintes
documentos:

3.4.1 Requerimento de inscrição, disponível no site
< w w w. u f p b . b r / c o n c u r s o p r o f e s s o r / 2 0 11 _ e f t - 1 > .

3.4.2 Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição,
cujo valor consta do QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE RE-
MUNERAÇÃO E TAXA DE INSTRIÇÃO - ANEXO II deste Edital,
o qual deverá ser efetuado mediante Guia de Recolhimento da União
- GRU, encontrada no site <https://consulta.tesouro.fazen-
da.gov.br/gru/gru_simples.asp>, utilizando os seguintes dados: UG:
153065; gestão: 15231; recolhimento código: 28883-7; número de
referência: 150647254; competência: mês e ano; vencimento: data do
pagamento; e CPF do candidato.

3.4.2.1 Os candidatos amparados pelo Decreto no 6.593, de
02 de outubro de 2008, que regulamenta o Art. 11 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, têm direito à isenção do pagamento da taxa
de inscrição do Concurso, mediante as seguintes condições: a) estar
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fe-
deral - CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de
2007; e b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto no 6.135, de 2007. Para obter a isenção, o candidato deverá,
no período de 29/11/2010 a 03/12/2010, entregar, toda e de uma só
vez, juntamente com os documentos exigidos para a inscrição no
concurso, a seguinte documentação: I - cópia do Requerimento Es-
pecífico (preenchido e assinado), disponível em <www.ufpb.br/con-
cursoprofessor/2011_eft-1>, contendo a indicação do Número de
Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico e a Declaração
de que atende às condições estabelecidas nas alíneas a e b do subitem
3.4.1.1; II - cópia autenticada dos seguintes documentos: documento
de identidade do requerente, Cadastro de Pessoa Física (CPF) do
requerente e de quem ele dependa economicamente, comprovante de
residência (conta atualizada de energia elétrica, de água ou de te-
lefone fixo, contendo o mesmo endereço indicado no Formulário de
Inscrição); III - cópia autenticada dos documentos comprobatórios da
renda de todos os membros da família dos quais dependa econo-
micamente, conforme estabelecido a seguir: i) Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) - páginas que contenham fotografia, iden-
tificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira
página subseqüente em branco ou com correspondente data de saída
anotada do último contrato de trabalho ou comprovante de rendi-
mentos correspondentes ao mês de outubro/2010; ii) no caso de au-
tônomos, declaração de próprio punho dos rendimentos correspon-
dentes a contratos de prestação de serviços e/ou contrato de prestação
de serviços e recibo de pagamento de autônomos (RPA); iii) no caso
de desempregados, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
- páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do úl-
timo contrato de trabalho e da primeira página subseqüente em bran-
co ou com correspondente data de saída anotada do último contrato
de trabalho; comprovação de estar ou não recebendo o seguro de-
semprego. As informações prestadas, bem como a documentação
comprobatória apresentada, serão de inteira responsabilidade do can-
didato, podendo este, a qualquer momento, se agir de má fé, uti-
lizando-se de declaração falsa, estar sujeito às sanções previstas em
lei, aplicando-se, ainda, o disposto no Parágrafo Único do art. 10 do
Decreto no 83.936, de 06 de setembro de 1979, sendo também eli-
minado do Concurso Público e responder por crime contra a fé
pública, sem prejuízo de outras sanções legais. Serão desconsiderados
os pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição a candidato
que: a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; b) fraudar e/ou
falsificar documentação; c) pleitear a isenção sem apresentar cópia
autenticada dos documentos indicados; d) não entregar, toda e de uma
só vez, a documentação exigida; e) requerer isenção após o dia
03/12/2010 ou entregar a documentação fora do prazo fixado; f)
comprovar renda familiar mensal superior a três salários mínimos,
seja qual for o motivo alegado. Os resultados dos pedidos de isenção
serão divulgados nos quadros de aviso e nos sites dos departamentos
responsáveis pelo concurso, até o dia 10/12/2010. O candidato cuja
solicitação for indeferida poderá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição até o término do período de inscrições.

3.4.3 Cópia autenticada de documento oficial de identidade
com foto.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2011

Processo: 030440/2007. Contratante: Universidade Federal do Pará.
Contratada: Sanevias Consultoria e Projetos Ltda. Objeto: Elaboração
de Projeto Básico e Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário
do HUJBB. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Valor: R$ 219.000,00. Vigência: 120 (cento e vinte) dias a contar da
data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato
no DOU. Foro: Justiça Federal Belém - Pa. Data da Assinatura:
14/07/2011. Assinaturas: Carlos Edilson de Almeida Maneschy, pela
Contratante, e Sérgio Xavier de Camargo, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2011

Processo: 041655/2010. Contratante: Universidade Federal do Pará.
Contratada: Palladium Engenharia Ltda. Objeto: Construção da Fa-
culdade de Artes Visuais e Museologia no Campus de Belém/UFPA.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Valor: R$
2.430.780,23. Vigência: 08 (oito) meses a contar da data da as-
sinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DOU.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

EDITAL Nº 42, DE 14 DE JULHO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE 3º GRAU

O Reitor da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto no Decreto 7485, de 18 de maio
de 2011, publicado no DOU de 19 de maio de 2011, torna pública a
abertura de inscrições para os concursos públicos de provas e títulos,
nos Departamentos Acadêmicos da UFPB a seguir nominados, des-
tinados a selecionar candidatos para provimento de cargos de Pro-
fessor de 3º Grau, da carreira do Magistério Superior, pertencentes ao
quadro de pessoal desta Universidade, observando o que dispõe o
Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009,
a Portaria MEC nº 1.134, de 02/12/2009, publicada no DOU de
03/12/2009 e, subsidiariamente, no que couber, a Resolução nº
50/2007 do CONSEPE/UFPB (disponível em
<http://www.ufpb.br/sods/consepe/resolu/2007/Rsep50_2007.htm>) e
as normas contidas neste Edital.

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONCUR-
SO

1.1 Os concursos cujas inscrições são abertas pelo presente
Edital são totalmente autônomos e independentes entre si, não ha-
vendo entre eles qualquer vínculo de subordinação ou dependência,
quer quanto à validade, quer quanto ao processamento.

1.2 Os Departamentos acadêmicos responsáveis pela rea-
lização dos concursos, o número de vagas de cada concurso, as
respectivas áreas do conhecimento, as classes de ingresso, o regimes
de trabalho e os requisitos mínimos para posse se encontram re-
lacionados no QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ANEXO I deste
Edital.

1.3 O Prazo de validade de cada um dos Concursos é de 01
(um) ano, contado a partir da data de publicação no Diário Oficial da
União da homologação dos seus resultados finais, podendo, a critério
da administração, ser prorrogado por igual período.

2. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS CARGOS
2.1. O cargo de professor de 3º grau foi criado pela Lei no

7.596, de 10 de abril de 1987, e é regulamentado pelo Decreto no

94.664, de 23 de julho de 1987.
2.2. As atribuições do cargo envolvem atividades acadêmicas

próprias do pessoal docente do ensino superior, pertinentes à pes-
quisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à
produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da
cultura, bem como aquelas inerentes ao exercício de direção, as-
sessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição,
além de outras previstas na legislação vigente.

2.3 A Remuneração Inicial Bruta dos cargos e as parcelas
que a compõem se encontram descritas no QUADRO COM IN-
FORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E TAXA DE INSCRI-
ÇÃO - ANEXO II deste Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão feitas na secretaria do Departamento

Acadêmico responsável pela área objeto do concurso, nos endereços
listados no QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ANEXO I deste Edi-
tal.

3.1.1 Cada um dos Departamentos Acadêmicos disponibi-
lizará, mediante simples requerimento verbal de qualquer interessado,
independente de inscrição ou pagamento de taxas, cópia do pro-
grama/conteúdo programático do(s) concurso(s) sob sua responsa-
bilidade.
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