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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS

CAMPUS MANHUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2018 - UASG 155591

Nº Processo: 23773000028201839.
DISPENSA Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
10249911000100. Contratado : PAULO HENRIQUE D'AVILA -
.Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de água
mineral potável acondicionada em galões de 20 litros e de gás GLP,
par o Campus Manhuaçu do Instuto Federal do Sudeste de Minas
Gerais. Fundamento Legal: Lei 8666/1993, art. 24, inciso II.
Vigência: 19/02/2018 a 18/02/2019. Valor Total: R$3.310,00. Fonte:
8100000000 - 2018NE800002. Data de Assinatura: 07/02/2018.

(SICON - 15/02/2018) 155591-26411-2017NE800022

CAMPUS INCONFIDENTES

EXTRATO DE CONTRATO NR 4/2018

CONTRATANTE: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus Inconfidentes; CODIGO
4723; CONTRATADO: GUSTHAVO RIBEIRO VAZ DA COSTA,
OBJETO: Servicos de Professor Substituto. ELEMENTO DE
DESPESA: 3190.04: RETRIBUICAO: recebera mensalmente a soma
da importancia correspondente a Classe D-I, Nivel 01, mais a
Gratificacao de Retribuicao por Titulacao de acordo com a Carreira
de Magisterio do Ensino Basico, Tecnico e Tecnologico, do Plano de
Carreiras do Magisterio Federal, 40 horas semanais, nos termos da
Lei n 12.772, de 28.12.2012. VIGENCIA: 15.02.2018 a 31.07.2018:
DATA E ASSINATURA 15.02.2018: MIGUEL ANGEL ISAAC
TOLEDO DEL PINO, pela Contratante e GUSTHAVO RIBEIRO
VAZ DA COSTA, Contratado.

CAMPUS MACHADO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2017 - UASG 158304

Nº Processo: 23345003533201702.
INEXIGIBILIDADE Nº 28/2017. Contratante: INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO.
CPF Contratado: 23865768687. Contratado : JOAO AFONSO DE
CARVALHO -.Objeto: Prestação de serviços na ministracao dede
curso de Receituário Agronômico, para os alunos do curso de
Agronomia do Campus Machado.Projeto-FIC1-(Formação Inicial e
Contin. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alteracoes. Vigência:
27/10/2017 a 31/12/2018. Valor Total: R$2.000,00. Fonte: 112000000
- 2017NE800764. Data de Assinatura: 27/10/2017.

(SICON - 15/02/2018) 158304-26412-2018NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2017 - UASG 158304

Nº Processo: 23345003533201702.
INEXIGIBILIDADE Nº 28/2017. Contratante: INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO.
CPF Contratado: 06990647671. Contratado : TATIANE DOS REIS
SILVA GARCIA -BRAZIER. Objeto: Prestação de serviços na
ministração decurso de atuação com pessoas portadoras de
transtornos globais do desenvolvimento, para alunos da cidade de
Poco Fundo, FIC2(Formação Inicial e Continuada) do
IFSULDEMINAS. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas
alteracoes. Vigência: 27/10/2017 a 30/04/2018. Valor Total:
R$4.000,00. Fonte: 112000000 - 2017NE800765. Data de
Assinatura: 27/10/2017.

(SICON - 15/02/2018) 158304-26412-2018NE800014

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 2/2017 - UASG 158126

Número do Contrato: 4/2017. Nº Processo: 23163003134201771.
PREGÃO SISPP Nº 1/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ
Contratado: 87252938000187. Contratado : INCONFIDENCIA
LOCADORA DE VEICULOSE MAO-DE-OBRA LTDA. Objeto:
Prorrogação COntratual e repactuação. Fundamento Legal: Lei
8666/93 e suas alterações. Vigência: 01/02/2018 a 31/01/2019.
Valor Total: R$288.859,85. Fonte: 112000000 - 2017NE800018.
Data de Assinatura: 31/01/2018.

(SICON - 15/02/2018) 158126-26436-2018NE800004

CAMPUS CHARQUEADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 10/2017 - UASG 158340

Nº Processo: 23166002627201764. Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de aparelho de ar condicionado. Total de Itens Licitados:
00003. Edital: 16/02/2018 de 08h00 às 17h59. Endereço: R. General
Balbão, 81 - Bairro Centro Centro - CHARQUEADAS - RS ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 8 3 4 0 - 0 5 - 1 0 - 2 0 1 7 .
Entrega das Propostas: a partir de 16/02/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/02/2018 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SAMANTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 15/02/2018) 158340-26436-2018NE800002

CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 158339

Número do Contrato: 2/2017. Nº Processo: 23164000004201858.
PREGÃO SISPP Nº 14/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ
Contratado: 02294475000163. Contratado: UNISERV - UNIAO DE
SERVICOS LTDA -.Objeto: Prorrogação do Contrato 02/2017
referente à prestação de serviço de vigia, por mais 12 (doze) meses,
a contar de 09/02/2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas
alterações e legislação correlata. Vigência: 09/02/2018 a 08/02/2019.
Valor Total: R$330.743,30. Fonte: 8100000000 - 2018NE800008.
Data de Assinatura: 08/02/2018.

(SICON - 15/02/2018) 158339-26436-2018NE800024

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

CAMPUS GURUPI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 158556

Número do Contrato: 1/2015. Nº Processo: 23338000387201582.
PREGÃO SRP Nº 4/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
76535764000143. Contratado: OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL-.Objeto: 2º Termo aditivo ao contrato 01/2015 firmado
entre o IFTO Campus Gurupi e OI Telefonialtda com vigencia entre
15/08/2017 a 14/08/2018.Fundamento Legal: lei 8.666/93. Vigência:
15/08/2017 a 14/08/2018. Data de Assinatura: 15/08/2017.

(SICON - 15/02/2018)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2018 - UASG 158099

Nº Processo: 23199000856201767. Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO . Total de Itens Licitados: 00070. Edital:
16/02/2018 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av.
Dr.randolfo Borges Júnior, 2900 UBERABA - MG ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 8 0 9 9 - 0 5 - 1 4 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 16/02/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/02/2018 às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

SANDRA SALES DE JESUS
Pregoeira

(SIDEC - 15/02/2018) 158099-26413-2018NE800001

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 11/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação
supracitada, processo Nº 23199000823201717, publicada no D.O.U
de 23/01/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
MATERIAIS BIOLOGICOS de acordo com as especificações,
quantidades e condições gerais de fornecimento definidas no
Termo de Referência. Novo Edital: 16/02/2018 das 08h00 às
11h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Av. Dr.randolfo Borges
Júnior, 2900 UBERABA - MGEntrega das Propostas: a partir de
16/02/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 05/03/2018, às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE GUILHERME SOARES SILVA
C A E TA N O
Pregoeiro

(SIDEC - 15/02/2018) 158099-26413-2018NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2018

A Pregoeira do IFTM - Reitoria torna público aos
interessados o resultado do Pregão EletrônicoSRP Nº 13/2018,
adjudicado, homologado e Registrado ata para a empresa vencedora,
disponível no site www.comprasnet.gov.br, UASG: 158099.

ANA CAROLINA ALVES MIO

(SIDEC - 15/02/2018) 158099-26413-2018NE800001

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2018 - UASG 153978

Nº Processo: 23036000112201896. Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de Serviço Telefônico de Serviço Móvel Pessoal -
SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local,
Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional
(LDI), com área de registro em Brasília e todas as unidades da
federação a ser executado de forma contínua, incluindo a cessão de
aparelhos smartphone e respectivos acessórios, tablets e modens, em
regime de comodato, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00021.
Edital: 16/02/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço:
Sig - Quadra 04 - Lote 327 - Ed. Villa Lobos - Cep 70610-908.
BRASILIA - DF ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 3 9 7 8 - 0 5 - 8 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 16/02/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/02/2018 às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br.

CLEITON DA SILVA DANTAS
Coordenador Geral de Recursos Logísticos,

Aquisições e Convênios

(SIDEC - 15/02/2018) 153978-26290-2018NE800109

EXTRATO DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

Espécie: Memorando de Entendimento nº 1/2018. Partícipes: Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep
- CNPJ/MF: 01.678.363/0001-43 e Fundo das Nações Unidas para a
Infância - UNICEF - CNPJ/MF: nº 03.744.126/0001-69. Objeto: uso
de dados educacionais do Censo Escolar com vistas a realização de
estudos, compartilhamento de resultados e planejamento de ações
conjuntas para o enfrentamento à exclusão escolar e para a melhoria
da qualidade da educação brasileira. Data de Assinatura: 6/2/2018.
Responsáveis: Maria Inês Fini - Presidente do Inep; Florence
Georgina Michaela Bauer - Representante do UNICEF no Brasil.
Vigência: até 31/12/2021.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDITAL Nº 8, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018
PROCESSO SELETIVO

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 2º da Portaria Normativa MEC nº 25,
de 28 de dezembro de 2017, torna público o cronograma e demais
procedimentos relativos ao processo seletivo do Fundo de
Financiamento Estudantil - Fies e do Programa de Financiamento
Estudantil - P-Fies referente ao primeiro semestre de 2018.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições dos CANDIDATOS interessados em

participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil
- Fies e do Programa de Financiamento Estudantil - P-Fies referente
ao primeiro semestre de 2018 serão efetuadas, exclusivamente pela
internet, por meio do Sistema de Seleção do Fies - FiesSeleção, no
endereço eletrônico http://fiesselecao.mec.gov.br.

1.1.1. O FiesSeleção ficará disponível para inscrição dos
CANDIDATOS no período de 19 de fevereiro de 2018 até as 23
horas e 59 minutos do dia 28 de fevereiro de 2018, observado o
horário oficial de Brasília-DF.

1.1.2. Somente poderá se inscrever no processo seletivo do
Fies referente ao primeiro semestre de 2018 o CANDIDATO que,
cumulativamente, atenda as seguintes condições:

I - tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio -
Enem a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas

nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos
e nota na redação superior a 0 (zero);

II - possua renda familiar mensal bruta per capita de:
a) até 3 (três) salários mínimos, na modalidade de

financiamento do Fies, nos termos do art. 5º-C da Lei nº 10.260, de
2001; e

b) até 5 (cinco) salários mínimos, na modalidade de
financiamento do P-Fies, nos termos dos arts. 15-D a 15-M da Lei nº
10.260, de 2001.

1.2. Para efetuar sua inscrição no processo seletivo do Fies e
do P-Fies referente ao primeiro semestre de 2018, o CANDIDATO
deverá obrigatoriamente informar:

I - o seu número de registro no Cadastro de Pessoa Física -
CPF;
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II - a sua data de nascimento, consoante consta do CPF;
III - correio eletrônico (e-mail) pessoal válido;
IV - os nomes dos membros do seu grupo familiar, o número

de registro no CPF dos membros do seu grupo familiar com idade
igual ou superior a 14 (quatorze) anos, as respectivas datas de
nascimento consoante constam do referido Cadastro de Pessoa Física,
e, se for o caso, a renda bruta mensal de cada componente do grupo
familiar;

V - a definição do grupo de preferência;
VI - a identificação, em ordem de prioridade, de 3 (três)

opções de curso/turno/local de oferta dentre as disponíveis no
referido grupo; e

VII - demais informações solicitadas no âmbito do
FiesSeleção.

1.2.1. A definição do grupo de preferência, referida no inciso
V do subitem 1.2 deste Edital, ocorrerá por meio de pesquisa no
FiesSeleção, devendo o CANDIDATO observar a seguinte ordem:

I - estado;
II - município;
III - nomenclatura do curso;
IV - conceito pelo Sinaes; e
V - área e subárea de conhecimento.
1.2.2. Após a definição do grupo de preferência, O

CANDIDATO deverá indicar em ordem de prioridade 3 (três) opções
de curso/turno/local de oferta dentre as disponíveis no referido grupo,
observados aqueles com vagas ofertadas no processo seletivo do Fies
e do P-Fies referente ao primeiro semestre de 2018.

1.2.2.1. Ao CANDIDATO com perfil de renda de até 3 (três)
salários mínimos de renda familiar mensal bruta per capita:

I - caso qualquer uma das 3 (três) opções de
curso/turno/local indicadas no grupo de preferência escolhido na
modalidade de financiamento do Fies também tenha vaga distribuída
na modalidade de financiamento do P-Fies, será possibilitada a
inscrição concomitante nas duas modalidades; e

II - somente será possível a inscrição exclusiva na
modalidade de financiamento do P-Fies caso não haja disponibilidade
de vagas nas três opções de curso/turno/local de oferta indicadas no
grupo de preferência escolhido na modalidade de financiamento do
Fies.

1.2.2.2. O CANDIDATO com renda familiar mensal bruta
per capita acima de 3 (três) até 5 (cinco) salários mínimos somente
poderá se inscrever na modalidade do P-Fies.

1.2.3. Compete exclusivamente ao CANDIDATO certificar-
se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer no
processo seletivo de que trata este Edital, observadas as vedações
previstas nas normas que regulamentam o Fies e o P-Fies e nos
regulamentos definidos pelo CG-Fies, e as demais exigências
previstas na Portaria Normativa MEC nº 25, de 2017, e nos demais
normativos vigentes que disciplinem o Fies e o P-Fies na data de
assinatura do contrato de financiamento estudantil.

1.3. A inscrição do CANDIDATO no processo seletivo do
Fies e do P-Fies referente ao primeiro semestre de 2018 implicará:

I - a concordância expressa e irretratável com o disposto
neste Edital, na Portaria Normativa MEC nº 25, de 2017;

II - o consentimento para a utilização e a divulgação de suas
notas no Enem e das informações prestadas no Exame, inclusive
aquelas constantes do questionário socioeconômico, assim como os
dados referentes à sua participação no referido processo seletivo do
Fies e do P-Fies.

1.4. Durante o período de inscrição, o CANDIDATO poderá
alterar a sua opção de grupo de preferência, constituído de subárea de
conhecimento combinada com conceito atribuído pelo Sinaes aos
cursos de determinada microrregião que compõem a subárea referida,
bem como efetuar o seu cancelamento.

1.4.1. De igual modo, o CANDIDATO poderá alterar suas
indicações e ordem de prioridade de curso/turno/local de oferta dentre
as disponíveis no grupo de preferência, bem como efetuar o
cancelamento da indicação de algum dos cursos.

1.4.2. Para fins do disposto nos subitens 1.4. e 1.4.1 deste
Edital, a classificação no processo seletivo de que trata este Edital
será efetuada com base na última alteração realizada e confirmada
pelo CANDIDATO no FiesSeleção, devendo ainda observar todas
regras e procedimentos do item 1 e subitens deste Edital.

1.4.3. A inscrição no processo seletivo do Fies e do P-Fies
referente ao primeiro semestre de 2018 assegura apenas a expectativa
de direito à vaga para a qual o CANDIDATO se inscreveu, estando a
contratação do financiamento estudantil em uma das referidas
modalidades condicionada às regras de classificação e pré-seleção,
nos termos da Portaria Normativa MEC nº 25, de 2017, e ao
cumprimento das demais regras e procedimentos constantes dos
demais normativos das referidas modalidades de financiamento
vigentes no momento da contratação.

1.4.3.1. No caso da modalidade do Fies, a contratação do
financiamento estudantil fica condicionada também à
complementação da inscrição no FiesSeleção no caso da pré-seleção
do CANDIDATO.

1.4.3.2. No caso da modalidade do P-Fies, a pré-seleção do
CANDIDATO fica condicionada à sua classificação de acordo com a
média aritmética das notas nas provas do Enem combinada com a
pré-aprovação por um agente financeiro operador de crédito dentre
aqueles que operam no grupo de interesse e cursos indicados.

1.4.3.3. No caso da modalidade do P-Fies, a contratação do
financiamento estudantil fica condicionada também à análise dos
documentos e informações pelo agente financeiro operador do
crédito, nos termos da regulamentação de sua relação jurídica com a
mantenedora para cuja vaga o CANDIDATO tenha sido pré-
selecionado.

1.5. A participação do CANDIDATO no processo seletivo
referente ao primeiro semestre de 2018 independe de sua aprovação
em processo seletivo próprio da instituição para a qual pleiteia uma
vaga, nos termos do caput do art. 1º da Lei nº 10.260, de 2001.

2. DA CLASSIFICAÇÃO
2.1. Observada a modalidade de financiamento - Fies ou P-

Fies - realizada e confirmada no período de inscrição, os
CANDIDATOS serão classificados na ordem decrescente de acordo
com as notas obtidas no Enem, no grupo de preferência para o qual
se inscreveram, atendida a prioridade indicada dentre as 3 (três)
opções de curso/turno/local de oferta escolhidas, observada a seguinte
sequência, consoante o disposto no § 6º do art. 1º da Lei nº 10.260,
de 2001:

I - CANDIDATOS que não tenham concluído o ensino
superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento
estudantil;

II - CANDIDATOS que não tenham concluído o ensino
superior, já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e
o tenham quitado;

III - CANDIDATOS que já tenham concluído o ensino
superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento
estudantil; e

IV - CANDIDATOS que já tenham concluído o ensino
superior e tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o
tenham quitado;

2.1.1. A nota de que trata o subitem 2.1. considerará a média
aritmética das notas obtidas nas provas do Enem em cuja edição o
CANDIDATO tenha obtido a maior média.

2.1.2. No caso de notas idênticas obtidas pelos
CANDIDATOS de que trata o subitem 2.1, o desempate será efetuado
em observância à seguinte ordem de critérios:

I - maior nota obtida na redação;
II - maior nota obtida na prova de Linguagens, Códigos e

suas Tecnologias;
III - maior nota obtida na prova de Matemática e suas

Te c n o l o g i a s ;
IV - maior nota obtida na prova de Ciências da Natureza e

suas Tecnologias;
V - maior nota obtida na prova de Ciências Humanas e suas

Te c n o l o g i a s .
2.2. No caso da modalidade do P-Fies, a classificação,

atendida a prioridade indicada dentre as 3 (três) opções de
curso/turno/local de oferta escolhidas, fica condicionada também à
pré-aprovação por algum agente financeiro operador do crédito,
dentre aqueles que operam no grupo de interesse e cursos indicados
pelo CANDIDATO.

2.2.1. A pré-aprovação do financiamento na modalidade do
P-Fies de que trata o subitem 2.2 deste Edital é de responsabilidade
exclusiva dos agentes financeiros operadores de crédito que tenham
relação jurídica estabelecida com as mantenedoras de IES
participantes, não existindo competência e atuação do MEC nesse
procedimento.

2.2.2. Observado o disposto nos subitens 2.2. e 2.2.1., a
classificação dos CANDIDATOS na modalidade do P-Fies será de
acordo com a nota do Enem no grupo de interesse escolhido, dentre
as opções de curso/turno/local de oferta indicados pelo CANDIDATO
e somente se concretizará em classificação e pré-seleção caso haja
pré-aprovação do financiamento por pelo menos um agente financeiro
operador de crédito.

2.2.3. A pré-aprovação do financiamento na modalidade do
P-Fies por algum agente financeiro operador do crédito que tenha
relação jurídica estabelecida com as mantenedoras de IES
participantes constitui apenas expectativa de direito à participação do
CANDIDATO nas demais fases do processo seletivo, estando a
contratação do financiamento condicionada à realização dos demais
procedimentos tendentes à finalização dos atos tendentes à sua
efetivação junto ao referido agente operador do crédito, nos termos
do art. 15-G da Lei nº 10.260, de 2001.

2.2.4. A inexistência de pré-aprovação do financiamento na
modalidade do P-Fies, por pelo menos um agente financeiro nos
termos do subitem 2.2.1, significará o vencimento da inscrição e a
consideração dos próximos classificados no grupo de interesse
escolhido.

3. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
3.1. O resultado da pré-seleção referente ao processo seletivo

do primeiro semestre de 2018 será divulgado no dia 5 de março de
2018 para modalidade do Fies e no dia 12 de março de 2018 para a
modalidade do P-Fies e observará o seguinte:

I - na modalidade de financiamento do Fies, os resultados
serão constituídos de chamada única e de lista de espera;

II - na modalidade de financiamento do P-Fies, os resultados
serão constituídos apenas de chamada única.

3.2. O CANDIDATO será pré-selecionado na ordem de sua
classificação, nos termos do item 2 deste Edital, observado o limite
de vagas disponíveis no grupo de preferência para o qual se inscreveu
e no curso/turno/local de oferta que tenha indicado entre as 3 (três)
opções disponíveis.

3.2.1. Caso o CANDIDATO inscrito na forma do inciso II do
subitem 1.2.2.1. deste Edital seja pré-selecionado na modalidade do
Fies, será vencida a sua inscrição concomitante no P-Fies.

3.2.2. Na modalidade do Fies, na hipótese de nenhuma das
três opções de curso/turno/local de oferta indicadas pelo
CANDIDATO pré-selecionado no grupo de preferência escolhido
estiver disponível em razão de esgotamento das vagas ofertadas nos
Termos de Participação, será disponibilizado prazo adicional até as 23
horas e 59 minutos do dia 6 de março de 2018 para escolha de uma
quarta e definitiva opção de curso/turno/local de oferta dentre as
disponíveis no referido grupo de preferência.

3.2.3. A reprovação de CANDIDATO pré-selecionado
identificado como ingressante por não formação de turma no período
inicial na modalidade de financiamento do Fies implicará:

I - a pré-seleção do CANDIDATO na melhor opção
disponível, na hipótese de alguma das outras opções de
curso/turno/local de oferta possuir vaga disponível, respeitada a
prioridade indicada quando da inscrição, devendo o CANDIDATO
adotar os procedimentos e atender os prazos definidos neste Edital;

II - a oportunidade de o CANDIDATO, em prazo adicional
de 1 (um) dia, a contar do lançamento pela CPSA de não-formação
de turma no período inicial, acessar o FiesSeleção, no endereço
eletrônico http://fiesselecao.mec.gov.br, e escolher uma nova opção
de curso dentre os cursos/turnos/local de oferta que tiverem vagas
disponíveis no referido grupo de preferência, na hipótese de nenhuma
das outras opções de curso/turno/local de oferta indicadas pelo
CANDIDATO pré-selecionado no grupo de preferência escolhido
estiver disponível em razão de esgotamento das vagas ofertadas nos
Termos de Participação das mantenedoras de IES.

3.2.4. A pré-seleção de que trata este item independe de
aprovação em processo seletivo próprio da instituição para a qual o
CANDIDATO pleiteia uma vaga.

3.2.5. A pré-seleção do CANDIDATO na chamada única em
qualquer uma das duas modalidades ou em lista de espera na
modalidade do Fies assegura apenas a expectativa de direito a uma
das vagas para as quais se inscreveu e foi pré-selecionado no
processo seletivo do Fies e do P-Fies referente ao primeiro semestre
de 2018, estando a contratação do financiamento condicionada à
observância das regras constantes dos subitens 1.4, 2.2, 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3 e 2.2.4 deste Edital e da Portaria Normativa MEC nº 25, de
2017.

4. DA CONCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NO
FIESSELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO
PELOS CANDIDATOS PRÉ-SELECIONADOS EM CHAMADA
ÚNICA

4.1. Os CANDIDATOS pré-selecionados na modalidade do
Fies, nos termos do item 3 deste Edital, deverão acessar o
FiesSeleção no endereço eletrônico http://fiesselecao.mec.gov.br e
complementar sua inscrição para contratação do financiamento no
referido sistema, no período de 6 de março de 2018 até as 23 horas
e 59 minutos do dia 8 de março de 2018, observado o horário oficial
de Brasília-DF.

4.1.1. Após a complementação da inscrição no FiesSeleção,
o CANDIDATO pré-selecionado no processo seletivo regular na
modalidade do Fies deverá:

I - comparecer na CPSA para validar suas informações em
até 5 (cinco) dias, contados a partir do dia imediatamente
subsequente ao da complementação da sua inscrição na modalidade
do Fies; e

II - comparecer a um agente financeiro em até 10 (dez) dias,
contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à
data da validação da inscrição pela CPSA, com a documentação
exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de
contratação e, uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a
contratação do financiamento.

4.2. O CANDIDATO pré-selecionado na modalidade do P-
Fies nos termos do item 3 deste Edital deverá:

I - comparecer na CPSA para validar suas informações em
até 5 (cinco) dias, contados a partir do dia imediatamente
subsequente ao da sua pré-seleção na modalidade do P-Fies; e

II - comparecer a um agente financeiro em até 10 (dez) dias,
contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à
data da validação da inscrição pela CPSA, com a documentação
exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de
contratação e, uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a
contratação do financiamento.

4.3. A CPSA terá prazo suplementar de 2 (dois) dias,
contados a partir do dia imediatamente subsequente ao final do prazo
dos incisos I dos subitens 4.1.1 e 4.2, para validar as informações da
inscrição do CANDIDATO e emitir o Documento de Regularidade de
Inscrição (DRI).

4.3.1 A CPSA fica obrigada a contatar o estudante para
entrega do DRI no caso de a validação das informações não ocorrer
em momento concomitante ao comparecimento do CANDIDATO,
inclusive na hipótese de utilização do prazo suplementar indicado no
subitem 4.3.

4.4. Os prazos previstos nos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 deste
Edital:

I - não serão interrompidos ou suspensos nos finais de
semana ou feriados;

II - serão prorrogados para o primeiro dia útil imediatamente
subsequente, caso o seu vencimento ocorra em final de semana ou
feriado nacional.

4.5. Será vedada a concessão de novo financiamento
estudantil, em qualquer das modalidades, nos termos do§ 6º do art. 1º
da Lei nº 10.260, de 2001:

I - a CANDIDATO que não tenha quitado o financiamento
anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo de que
trata a Lei nº 8.436, de 25 de junho de 1992; e

II - a CANDIDATO que se encontre em período de
utilização do financiamento.

5. DA LISTA DE ESPERA NA MODALIDADE DO
FIES

5.1. Os CANDIDATOS não pré-selecionados na modalidade
do Fies na chamada única do processo seletivo referente ao primeiro
semestre de 2018 constarão em lista de espera a ser utilizada para
fins de preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas,
observada a ordem de classificação nos termos do disposto no item 2
deste Edital.
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5.2. A pré-seleção dos CANDIDATOS participantes da lista
de espera ocorrerá no período de 6 de março de 2018 até as 23 horas
e 59 minutos do dia 30 de março de 2018, observado o horário oficial
de Brasília-DF.

5.3. Os CANDIDATOS constantes da lista de espera na
modalidade do Fies deverão acompanhar o resultado de eventual pré-
seleção por meio do FiesSeleção, observados as regras,
procedimentos e prazos previstos nos itens 3 e 4 deste Edital para
essa modalidade.

5.3.1. Os CANDIDATOS pré-selecionados na lista de espera
na modalidade do Fies, nos termos do item 5.1 e 5.2 deste Edital
deverão acessar o FiesSeleção no endereço eletrônico
http://fiesselecao.mec.gov.br e complementar sua inscrição para
contratação do financiamento no referido sistema, no período de 3
(três) dias, contados do dia subsequente ao da pré-seleção.

5.3.2 É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO
participante da lista de espera do processo seletivo na modalidade do
Fies a observância dos prazos e demais procedimentos em caso de
pré-seleção.

5.4. A participação dos CANDIDATOS na lista de espera na
modalidade do Fies assegura apenas a expectativa de direito de ser
pré-selecionado às vagas para as quais se inscreveram no processo
seletivo do Fies referente ao primeiro semestre de 2018, estando a
pré-seleção em lista de espera condicionada às regras, procedimentos
e prazos previstos neste Edital.

5.5. A reprovação de CANDIDATO pré-selecionado por não
formação de turma no período inicial na modalidade do Fies ou do P-
Fies implicará a suspensão da pré-seleção de novos CANDIDATOS
ingressantes classificados em lista de espera na modalidade do Fies
no respectivo curso, o que será informado no FiesSeleção.

5.5.1. Os CANDIDATOS ingressantes inscritos na
modalidade do Fies que, dentre as três opções, indicaram os cursos
suspensos nos termos do subitem 5.5, em razão de não formação de
turma no período inicial do curso, na hipótese de nenhuma das outras
opções de curso/turno/local de oferta indicadas no grupo de
preferência escolhido estar disponível em razão de esgotamento das
vagas ofertadas nos Termos de Participação, poderão, no prazo de 1
(um) dia, a contar do lançamento pela CPSA de não formação de
turma, acessar o FiesSeleção, no endereço eletrônico
http://fiesselecao.mec.gov.br, e escolher uma nova opção de curso
dentre os que tiverem vagas disponíveis no referido grupo de
preferência.

5.5.2. Os CANDIDATOS que não fizerem uso da
prerrogativa referida no subitem 5.5.1., bem como aqueles inscritos
nos referidos cursos e não pré-selecionados, terão prioridade de
inscrição no processo de ocupação de vagas remanescentes

5.6. A reprovação por não formação de turma no período
inicial de curso do CANDIDATO ingressante não constituirá
impedimento à manutenção na lista de espera do grupo de preferência
e eventual pré-seleção no referido curso de CANDIDATO que tenha
indicado em sua inscrição no FiesSeleção estar matriculado em
período distinto do inicial.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Os financiamentos decorrentes das vagas ofertadas no

processo seletivo do Fies e do P-Fies de que trata este Edital deverão
ser contratados somente no primeiro semestre de 2018.

6.1.1. Excepcionalmente, e exclusivamente na modalidade
do Fies, nos casos em que a matrícula do CANDIDATO pré-
selecionado for incompatível com o período letivo da IES, o que
pode resultar em sua reprovação por faltas, observados os prazos e
procedimentos definidos neste Edital e atendidas as condições de
financiamento apuradas pela CPSA, a Comissão deverá registrar a
referida inscrição no Sisfies para sua conclusão no segundo semestre
de 2018.

6.1.2. Na hipótese prevista no subitem 6.1.1. deste Edital, a
conclusão da inscrição no FiesSeleção deverá ocorrer no período de
2 a 6 de julho de 2018 e estará condicionada ao atendimento dos
demais requisitos, prazos e procedimentos para concessão do
financiamento, nos termos dos normativos vigentes na modalidade do
Fies.

6.2. Exclusivamente para a modalidade do Fies, em caso de
erros ou da existência de óbices operacionais por parte da IES, da
CPSA, do agente financeiro ou dos gestores do Fies, que resultem na
perda de prazo para realização da conclusão de inscrição no
FiesSeleção pelo CANDIDATO pré-selecionado, da validação pela
CPSA e da contratação do financiamento no agente financeiro, o
agente operador do Fies, após o recebimento e avaliação das
justificativas apresentadas pela parte interessada e autorização da
SESu/MEC sobre a existência de vagas, poderá, até o dia 30 de junho
de 2018, adotar as providências necessárias à prorrogação dos
respectivos prazos.

6.2.1. Para fins do disposto no subitem 6.2, a parte
interessada deverá comunicar o erro ou a existência de óbice
operacional até 30 de junho de 2018, sob pena de perda do direito de
contratação do financiamento pela modalidade do Fies.

6.2.2. Na situação prevista no subitem 6.2. deste Edital, após
solicitação motivada do agente operador do Fies, a SESu/MEC
poderá autorizar a utilização de vaga disponibilizada no processo
seletivo para fins de contratação de financiamento pelo
C A N D I D ATO .

6.2.3. Configurada a situação descrita no subitem 6.2. deste
Edital, caso todas as vagas ofertadas no curso e turno já tenham
resultado em contratação de financiamento, a SESu/MEC, após
solicitação motivada do agente operador do Fies, acompanhada da
concordância da mantenedora envolvida, poderá autorizar a criação
de vaga adicional.

6.3. Na modalidade do P-Fies, eventuais erros ou a
existência de óbices operacionais que resultem na perda de prazo para
contratação do financiamento após a emissão de DRI pela CPSA são
de exclusiva responsabilidade do agente financeiro operador de
crédito.

6.4. A matrícula do CANDIDATO pré-selecionado no
processo seletivo do Fies e do P-Fies no primeiro semestre de 2018
independe de sua participação e aprovação em processo seletivo
próprio da IES, nos termos do disposto no caput do art. 1º da Lei nº
10.260, de 2001.

6.5. Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos
CANDIDATOS às vagas ofertadas no processo seletivo do Fies
referente ao primeiro semestre de 2018.

6.6. As IES participantes deverão disponibilizar acesso
gratuito à internet para a inscrição de CANDIDATOS ao processo
seletivo do Fies e do P-Fies de que trata este Edital.

6.7. É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO
observar:

I - os prazos e procedimentos estabelecidos neste Edital, na
Portaria Normativa MEC nº 25, de 2017, e nos demais atos
normativos do Fies e do P-Fies, assim como suas eventuais
alterações, divulgados eletronicamente, respectivamente nos
endereços http://sisfiesportal.mec.gov.br e
http://fiesselecao.mec.gov.br, ou pela Central de Atendimento do
MEC (0800 616161);

II - na modalidade do Fies, os requisitos e os documentos
exigidos para a contratação do financiamento, previstos no normativo
vigente no período da contratação; e

III - na modalidade do P-Fies, os requisitos, os documentos,
os prazos e os procedimentos exigidos para a contratação do
financiamento, previstos no normativo vigente no período da
contratação, e os estabelecidos pelo agente financeiro operador de
crédito escolhido pelo CANDIDATO.

6.7.1. Eventuais comunicados do MEC sobre o processo
seletivo do Fies referente ao primeiro semestre de 2018 de que trata
este Edital têm caráter meramente complementar, não afastando a
responsabilidade do CANDIDATO de se manter informado acerca
dos prazos, regras e procedimentos.

6.8. O Ministério da Educação não se responsabilizará por:
I - inscrição via internet não recebida por quaisquer motivos

de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação,
congestionamentos das linhas de comunicação, por procedimento
indevido, bem como por outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados, sendo de responsabilidade do CANDIDATO
acompanhar a situação de sua inscrição:

II - inscrição via internet realizada ou alterada por terceiros
por meio da coleta de informações do CANDIDATO mediante
engenharia social ou informações publicadas em sites que não sejam
do MEC; e

III - falta, erro ou não divulgação de informações por parte
das IES participantes.

6.8.1. Nos termos do inciso II do subitem 6.8., o
CANDIDATO não deverá compartilhar sua senha e dados cadastrais
com outras pessoas ou realizar qualquer outra ação que possa
comprometer a segurança de sua inscrição.

6.9. No caso da modalidade do Fies, a prestação de
informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo
CANDIDATO, apurada posteriormente à formalização do contrato de
financiamento, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a
ampla defesa, ensejará o seu encerramento, sem prejuízo das sanções
penais eventualmente cabíveis.

6.9.1. No caso da modalidade do P-Fies, a consequência pela
prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação
inidônea pelo CANDIDATO, apurada posteriormente à formalização
do contrato de financiamento, deverá ser estabelecida pelo respectivo
agente financeiro operador de crédito.

6.10. Nos termos da Portaria Normativa MEC nº 25, de
2017, as condições, regras e procedimentos de financiamento pelo
Fies e pelo P-Fies, para os estudantes selecionados no processo
seletivo de que trata esta Portaria, serão os vigentes na data de
contratação do financiamento, nos termos das disposições legais
constantes da Lei nº 10.260, de 2001, alterada pela Lei nº 13.530, de
7 de dezembro de 2017.

6.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DE PESSOAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2018 - UASG 153037

Nº Processo: 23065007776201758. PREGÃO SISPP Nº 8/2017.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS -.CNPJ
Contratado: 04803820000172. Contratado: DIPLOMATA
TERCEIRIZACAO EM GERAL -EIRELI. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para serviços de Cozinha. O Serviço compreende a
produção de refeições e higienização do ambiente e do maquinário
dos restaurantes universitários, com menor preço global anual.
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Vigência: 01/02/2018 a
01/02/2019. Valor Total: R$2.541.161,76. Fonte: 8100000000 -
2018NE800066. Data de Assinatura: 01/02/2018.

(SICON - 15/02/2018) 153037-15222-2018NE000052

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2018 - UASG 153037

Nº Processo: 23065042448201706. DISPENSA Nº 13/2017.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS -.CNPJ
Contratado: 12449880000167. Contratado: FUNDACAO
UNIVERSITARIA DE DESENV -DE EXTENSAO E PESQUISA.
Objeto: O presente contrato trata do apoio administrativo-financeiro
da FUNDEPES ao projeto deuso do radar metereológico de Alagoas
e de uma rede disdrométrica para estudos da influência de sistemas
precipitantes causadores de desastres naturais na região leste do
nordeste do Brasil. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
05/01/2018 a 05/01/2019. Valor Total: R$175.000,00. Fonte:
100000000 - 2017NE802035. Data de Assinatura: 05/01/2018.

(SICON - 15/02/2018) 153037-15222-2018NE000052

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 72/2017 - UASG 150229

Número do Contrato: 45/2015. Nº Processo: 23540002633201535.
DISPENSA Nº 115/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS -.CNPJ Contratado: 34028316000456. Contratado:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS.
Objeto: Prorrogação de vigência contratual. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 23/12/2017 a 22/12/2018. Data de Assinatura:
23/12/2017.

(SICON - 15/02/2018) 150229-15222-2018NE000015

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº 279/2017

Nº Processo: 23066.068611/2017-42. Convenentes:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA. CNPJ:
15.180.714/0001-04, a NATURALLE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA CNPJ: 21.432.103/0001-09 e a Fundação de
Apoio à Pesquisa e à Extensão. CNPJ: 14.645.162/0001-91. Objeto:
Apoio da NATURALLE na execução do projeto de pesquisa
"Monitoramento ambiental e geotécnico dos aterros sanitários de
Camaçari (ASC) e Simões Filho (CTVR), Estado da Bahia". Fund.
Legal: Lei 8.666/93, e suas alterações conforme as Leis 8.883/94,
9648/98, 11.196/2005, 11481/2007 e 11.763/2008, 12349/2010,
8958/94 alterada pela lei 12.349/2010 e regulamentada pelos Decretos
Federal 93.872/86, 7.423/10 e 8.241/2014. Vigência: 01.02.2018 a
31.01.2020. Data de Assinatura: 01.02.2018. Valor: R$295.213,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO

A Universidade Federal de Campina Grande, através de
Convênio PAQTC/UFCG/FINEP/BRAMAR Nº 01.13.0340.00 -
0975/13 -"DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E
TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS
DA ESCASSEZ DE ÁGUA NO NORDESTE BRASILEIRO", firmado
com a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, torna público a quem
interessar os dados das seguintes dispensas de licitação:

N° 2/2018
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Fundamento: Art. 24, Incisos II e XXI da Lei 8.666/93.
Fornecedor: Suprimais Comércio e Serviço LTDA CNPJ

09.004.901////0001-26
Valor: R$ 79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos)
N° 5/2018:
Objeto: Aquisição de um medidor sonoro.
Fundamento: Art. 24, Incisos II e XXI da Lei 8.666/93.
Fornecedor: FEST COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Campina Grande, 15 de fevereiro de 2018.
VALENTINA ARRUDA CÂMARA CABRAL

Presidente da CPL

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2018

O Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da UFCG,
Campus de Sousa, através de seu pregoeiro e equipe de apoio,
torna público o resultado do referido certame, como sendo
vencedores os seguintes participantes: Francisco Vieira Filho
Supermercado - Me, Grupo 01, Eugenio Pachelli Silva de Oliveira,
Grupo 02.

MOISES DE OLIVEIRA BATISTA

(SIDEC - 15/02/2018) 158195-15281-2017NE000119
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