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CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 158339

Contrato: 17/2012. Processo: 23164000038201681.
PREGÃO SISPP Nº 7/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ Con-
tratado: 05423963000111. Contratado : OI MOVEL S.A. -Objeto:
Prorrogação do contrato nº 17/2012 referente à prestaçao de serviços
de telefonia móvel por mais doze meses_a contar de 10/03/2016.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações legais e legislação
correlata. Vigência: 10/03/2016 a 09/03/2017. Valor Total:
R$12.717,00. Fonte: 112000000 - 2016NE800015. Data de Assina-
tura: 08/03/2016.

(SICON - 24/05/2016) 158339-26436-2016NE800061

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

CAMPUS GURUPI

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica - Nº 01/2016 que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins (IFTO) Campus Gurupi -, inscrito no CNPJ sob o nº
10.742.006/0005-11, com sede na Alameda Madri nº 545, Jardim
Sevilha. CEP, 77.410.470 Gurupi TO, e a Prefeitura Municipal de
Gurupi inscrita no CNPJ nº 01.803.618/0001-56, com sede na BR 242
Km405 s/n, Gurupi-TO CEP: 77.410-970 OBJETO: O presente Acor-
do tem por objeto a implantação da sala de projetos para atender os
produtores rurais na elaboração de projeto de fomento para agri-
cultura familiar em conjunto com a Prefeitura de Gurupí-TO; VI-
GÊNCIA: O prazo de vigência desse instrumento é de 24 (vinte e
quatro) meses, e entrará em vigor na data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado com antecedência mínima de 30(trinta) dias do seu
vencimento, caso haja interesse dos partícipes, mediante celebração
de Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 13 de abril de 2016;
SIGNATÁRIOS: Pelo IFTO, Marcelo Alves Terra, Diretor Geral; e
pela Prefeitura Municipal de Gurupi- Laurez da Rocha Moreira- Pre-
feito Municipal

CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2016 - UASG 158489

Contrato: 2/2015. Processo: 63235000172201439.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 5/2014. Contratante: INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ
Contratado: 07361619000170. Contratado : NASA CONSTRUTORA
LTDA - EPP -Objeto: Aditivo complementar de serviços a obra de
pavimentação de acesso interno do Campus Paraíso do Tocantins/IF-
TO. Fundamento Legal: Artigo 65, Inciso I e Artigo 57 da Lei
8666/93. Valor Total: R$21.401,78. Fonte: 112000000 -
2015NE800115. Data de Assinatura: 17/05/2016.

(SICON - 24/05/2016) 158489-26424-2016NE800010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2016 - UASG 158099

Contrato: 6/2013. Processo: 23199000052201334.
PREGÃO SRP Nº 16/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
71208516000174. Contratado : ALGAR TELECOM S/A -Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência de 18/06/2016 a 17/06/2017. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 18/06/2016 a 17/06/2017.
Valor Total: R$41.773,05. Fonte: 112000000 - 2016NE800023. Data
de Assinatura: 06/05/2016.

(SICON - 24/05/2016) 158099-26413-2016NE800001

AV I S O
PREGÃO Nº 6/2016

O Pregoeiro do IFTM - Reitoria torna público aos inte-
ressados o resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 06/2016, adju-
dicado, homologado e registradas atas para as empresas vencedoras,
disponível no site www.comprasnet.gov.br, UASG 158099

TIAGO ALVES DE SOUSA

(SIDEC - 24/05/2016) 158099-26413-2016NE800001

CAMPOS PATROCÍNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 1/2016 - UASG 159001

Processo: 23423000452201519 . Objeto: Contratação de empresa para
concessão não onerosa com desconto global a ser aplicado em pla-
nilha de preços (cardápio mínimo), devendo o percentual ofertado, ser
aplicado item a item individualmente, referente ao uso de área física
situada no Campus Patrocínio, Avenida Líria Terezinha Lassi Ca-
puano, 255 ? Bairro Chácara das Rosas ? Patrocínio-MG. Área de-
nominada: Cantina, composto de área de 54,62 m de atendimento ao
público, destinado à instalação da lanchonete, com a finalidade de
exploração exclusiva no preparo e venda de produtos alimentícios.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 25/05/2016 de 09h00 às
11h30 e de 13h às 15h30. Endereço: Av. Líria Terezinha Lassi Ca-
puano, 255 PATROCINIO - MG ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/159001-01-1-2016. Entrega das Propostas:
21/06/2016 às 09h00

JAQUELINE DAS GRACAS MELO
Pregoeira

(SIDEC - 24/05/2016) 159001-26413-2016NE800046

CAMPUS ITUIUTABA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2016 UASG 158311

Processo: 23202000059201601 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para prestação de serviço de Manutenção Pre-
ventiva e Corretiva de Veículos para o IFTM Campus Ituiutaba Total
de Itens Licitados: 00006. Edital: 25/05/2016 de 08h00 às 11h00 e de
13h às 15h30. Endereço: R. Belarmino Vilela Junqueira, S/n Novo
Tempo Ii - ITUIUTABA - MG ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/158311-05-3-2016. Entrega das Propostas: a partir
de 25/05/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/06/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

QUERLEM PEREIRA CINTRA PETRAGLIA
Pregoeira

(SIDEC - 24/05/2016) 158311-26413-2016NE800002

CAMPUS PARACATU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 158309

Contrato: 7/2015. Processo: 23203000036201688.
PREGÃO SRP Nº 6/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
71208516000174. Contratado : ALGAR TELECOM S/A -Objeto:
Promover a revisão do valor contratual, em virtude do aumento do
valor do ICMS promovido pela Lei nº 21.781/2015 e Decreto nº
46.589/2015, ambos editados pelo Estado de Minas Gerais. Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 65, inciso II, alínea d. Vigência:
19/04/2016 a 21/09/2016. Valor Total: R$1.485,51. Fonte: 112000000
- 2016NE800015. Data de Assinatura: 19/04/2016.

(SICON - 24/05/2016) 158309-26413-2016NE800045

CAMPUS UBERABA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2016 - UASG 158310

Contrato: 27/2014. Processo: 23200000093201425.
PREGÃO SISPP Nº 8/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Con-
tratado: 14428415000175. Contratado : ALA SEGURANCA LTDA -
ME -Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato 27/2014 pelo prazo de

12 (doze) meses, de 01/06/2016 a 31/05/2017), cujo valor global
atualizado do presente Contrato é de R$ 330.821,76 (trezentos e trinta
mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos). Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 e legislações pertinentes. Vigência:
01/06/2016 a 31/05/2017. Valor Total: R$330.821,76. Fonte:
112000000 - 2016NE800013. Data de Assinatura: 19/05/2016.

(SICON - 24/05/2016) 158310-26413-2016NE800100

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 5/2016

A Pregoeira do IFTM Campus Uberaba, torna público aos
interessados o resultado do Pregão Eletrônico SRP 05/2016, adju-
dicado, homologado e registrado ata para a empresa vencedora. Dis-
ponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br. Uasg 158310.

(SIDEC - 24/05/2016) 158310-26413-2016NE800100

PREGÃO Nº 7/2016

A Pregoeira do IFTM Campus Uberaba, torna público aos
interessados o resultado do Pregão Eletrônico SRP 07/2016, adju-
dicado, homologado e registrado ata para as empresas vencedoras.
Disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br Uasg 158310.

VANESSA FERREIRA RESENDE

(SIDEC - 24/05/2016) 158310-26413-2016NE800100

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: Nº2016/000146; Contratado: Paulo Sergio Araújo de Sousa
Contratante: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD, no âmbito do Projeto BRA15/002- Expansão da Capacidade

Institucional para o Estabelecimento de Indicadores das Atividades de
Ensino no País; Objetivo: Realizar estudos analíticos dos dados e
instrumentos de coleta relacionados à logística de aplicação das ava-
liações realizadas no Sistema de Avaliação da Educação Básica -
SAEB. Valor Total: máximo de R$ 56.500,00; Vigência: 12/05/2016 a
28/11/2016; Data da Assinatura: 05/05/2016.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDITAL Nº 60, DE 23 DE MAIO DE 2016
PROCESSO SELETIVO - SEGUNDA EDIÇÃO DE 2016

SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA - SISU

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, SUBSTI-
TUTA, no uso da atribuição que lhe confere o § 2º do art. 2º da
Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, torna
público o cronograma e demais procedimentos relativos ao processo
seletivo do Sistema de Seleção Unificada - Sisu referente à segunda
edição de 2016.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições para participação no Sisu serão efetuadas

exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico
h t t p : / / s i s u . m e c . g o v. b r.

1.2. O Sisu ficará disponível para inscrição dos ESTUDAN-
TES no período de 30 de maio de 2016 até as 23 horas e 59 minutos
do dia 2 de junho de 2016, observado o horário oficial de Brasília-
D F.

1.3. Somente poderá se inscrever no processo seletivo do
Sisu referente à segunda edição de 2016 o ESTUDANTE que tenha
participado da edição de 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio
- Enem e que, cumulativamente, tenha obtido nota acima de zero na
prova de redação, conforme disposto na Portaria MEC nº 391, de 7 de
fevereiro de 2002.

1.4. O ESTUDANTE poderá se inscrever no processo se-
letivo do Sisu em até 2 (duas) opções de vaga.

1.5. Ao se inscrever no processo seletivo do Sisu, o ES-
TUDANTE deverá especificar:

I - em ordem de preferência, as suas opções de vaga em
instituição de ensino superior participante, local de oferta, curso,
turno; e

II - a modalidade de concorrência, podendo optar por con-
correr:

a) às vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei nº
12.711, de 29 de agosto de 2012, observada a regulamentação em
vigor;

b) às vagas destinadas às demais políticas de ações afir-
mativas eventualmente adotadas pela instituição no Termo de Adesão
ao Sisu; ou

c) às vagas destinadas à ampla concorrência.
1.6. É vedada ao ESTUDANTE a inscrição em mais de uma

modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma
instituição de ensino e local de oferta.

1.7. A inscrição do ESTUDANTE no processo seletivo do
Sisu implicará:

I - a concordância expressa e irretratável com o disposto na
Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, no Termo
de Adesão da instituição ao Sisu, neste Edital, bem como nos editais
das instituições para as quais tenha se inscrito; e

II - o consentimento para a utilização e a divulgação de suas
notas obtidas no Enem 2015 e das informações prestadas no referido
Exame, inclusive aquelas constantes do questionário socioeconômico,
assim como os dados referentes à sua participação na segunda edição
de 2016 do Sisu.

1.8. Durante o período de inscrição, o ESTUDANTE poderá
alterar as suas opções, bem como efetuar o seu cancelamento.

1.9. Para fins do disposto no item 1.8, a classificação no
processo seletivo do Sisu será efetuada com base na última alteração
efetuada e confirmada pelo ESTUDANTE no sistema.

1.10. O Sisu disponibilizará ao ESTUDANTE, em caráter
exclusivamente informativo, a nota de corte para cada instituição
participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concor-
rência, a qual será atualizada periodicamente conforme o proces-
samento das inscrições efetuadas.

1.11. Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos ES-
TUDANTES às vagas ofertadas pelo Sisu.

1.12. As instituições participantes deverão disponibilizar
acesso gratuito à internet para a inscrição de ESTUDANTES ao
processo seletivo do Sisu.

2. DA CHAMADA REGULAR
2.1. O processo seletivo do Sisu referente à segunda edição

de 2016 será constituído de 1 (uma) única chamada.
3. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
3.1. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 6

de junho de 2016.
3.2. O ESTUDANTE poderá consultar o resultado da cha-

mada regular na página do Sisu na internet, no endereço eletrônico
http://sisu.mec.gov.br, e nas instituições para as quais efetuou sua
inscrição.

wanja
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.3. A classificação no processo seletivo do Sisu observará o
disposto no art. 19 da Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012, bem
como a seguinte ordem de critérios:

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

Te c n o l o g i a s ;
III - nota obtida na prova de Matemática e suas Tecno-

logias;
IV - nota obtida na prova de Ciências da Natureza e suas

Te c n o l o g i a s ;
V - nota obtida na prova de Ciências Humanas e suas Tec-

nologias.
3.4. Observado o disposto no subitem anterior, no caso de

notas idênticas, todos os ESTUDANTES que estejam empatados
na(s) última(s) vaga(s) serão convocados e o desempate ocorrerá no
momento da matrícula, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e do item 4 deste Edital.

4. DAS MATRÍCULAS NAS INSTITUIÇÕES PARTICI-
PANTES DO SISU

4.1. O ESTUDANTE deverá realizar sua matrícula na ins-
tituição para a qual foi selecionado por meio do Sisu, na chamada
regular, nos dias 10, 13 e 14 de junho de 2016.

4.2. É de exclusiva responsabilidade do estudante observar:
I - os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados na

página do Sisu na internet, no endereço eletrônico http://si-
su.mec.gov.br, assim como suas eventuais alterações e demais pro-
cedimentos referentes ao processo seletivo do Sisu; e

II - os procedimentos e os documentos para matrícula, es-
tabelecidos em edital da instituição, inclusive os horários e locais de
atendimento por ela definidos.

4.3. A seleção do ESTUDANTE assegura apenas a expec-
tativa de direito à vaga para a qual se inscreveu, estando sua ma-
trícula condicionada à comprovação, junto à instituição para a qual
foi selecionado, do atendimento dos requisitos legais e regulamen-
tares pertinentes, inclusive aqueles previstos na Lei nº 12.711, de
2012, e regulamentação em vigor, e no § 2º do art. 44 da Lei nº
9.394, de 1996.

4.4. Havendo ocorrência consoante o caso previsto no su-
bitem 3.4 deste Edital, o desempate ocorrerá por meio da com-
provação da renda familiar pelo ESTUDANTE na instituição para a
qual foi convocado, devendo a IES aplicar o critério definido pelo §
2º do art. 44 da Lei nº 9.394, de 1996.

5. DO LANÇAMENTO DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS NO
SISU PELAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

5.1. As instituições participantes deverão lançar a ocupação
das vagas no Sisu, referente à chamada regular, no período de 10 a 17
de junho de 2016.

5.2. O sistema ficará ininterruptamente disponível para lan-
çamento da ocupação das vagas pelas instituições participantes no
período estabelecido no subitem 5.1.

6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONS-
TAR NA LISTA DE ESPERA DO SISU

6.1. Para participar da lista de espera, o ESTUDANTE de-
verá manifestar seu interesse por meio da página do Sisu na internet,
no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br, no período de 6 de
junho de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de junho de
2016.

6.2. O ESTUDANTE somente poderá manifestar interesse na
lista de espera para o curso correspondente à sua primeira opção.

6.3. Não poderá participar da lista de espera o ESTUDANTE
que tenha sido selecionado para o curso correspondente à sua pri-
meira opção na chamada regular do processo seletivo do Sisu.

6.4. A manifestação de interesse na lista de espera assegura
ao ESTUDANTE apenas a expectativa de direito à vaga ofertada no
âmbito do Sisu para a qual a manifestação foi efetuada, estando sua
matrícula condicionada à existência de vaga e ao atendimento de
todos os requisitos legais e regulamentares.

7. DA LISTA DE ESPERA DO SISU
7.1. A lista de espera do Sisu será utilizada prioritariamente

pelas instituições participantes para preenchimento das vagas even-
tualmente não ocupadas na chamada regular do Sisu referida no item
2 deste Edital.

7.2. Os procedimentos para preenchimento das vagas re-
feridas no subitem 7.1 deverão ser definidos em edital próprio de
cada instituição participante, observado o disposto na Portaria Nor-
mativa MEC nº 21, de 2012.

7.3. As instituições de ensino poderão convocar os ESTU-
DANTES constantes em lista de espera para manifestação de in-
teresse na matrícula em número superior ao de vagas disponíveis,
devendo, para tanto, definir os procedimentos e prazos em edital
próprio.

7.4. É de responsabilidade do ESTUDANTE o acompanha-
mento das convocações efetuadas pelas instituições para preenchi-
mento das vagas em lista de espera, observando prazos, procedi-
mentos e documentos exigidos para matrícula, estabelecidos em edital
da instituição, inclusive horários e locais de atendimento por ela
definidos.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Compete exclusivamente ao ESTUDANTE se certificar

de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer às vagas
referidas no subitem 1.5 deste Edital.

8.2. É de responsabilidade do ESTUDANTE a observância
dos prazos e procedimentos estabelecidos neste Edital, na Portaria
Normativa MEC nº 21, de 2012, e demais normas pertinentes ao Sisu,
bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio da
página do Sisu na internet, no endereço eletrônico http://si-
su.mec.gov.br, ou pela Central de Atendimento do MEC (0800
616161).

8.3. Eventuais comunicados do Ministério da Educação acer-
ca do processo seletivo do Sisu têm caráter meramente complementar,
não afastando a responsabilidade do ESTUDANTE de se manter
informado acerca dos prazos e procedimentos referidos no subitem
8.2.

8.4. O Ministério da Educação não se responsabilizará por
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 ESTUDANTE acompanhar a situação de sua
inscrição.

8.5. O MEC não se responsabilizará por falta, erro ou não
divulgação do resultado por parte das instituições participantes.

8.6. A prestação de informações falsas ou a apresentação de
documentação inidônea pelo ESTUDANTE, apurada posteriormente à
matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a
ampla defesa, ensejará o seu cancelamento, sem prejuízo das sanções
penais eventualmente cabíveis.

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

DULCE MARIA TRISTÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2016 UASG 153037

Nº Processo: 23065014969201684 . Objeto: Contratação da FUN-
DEPES para apoio administrativo-financeiro ao projeto de "Forta-
lecimento das atividades científicas voltadas ao desenvolvimento tec-
nológico da cadeia da construção civil em Alagoas - FASE II" Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inciso XIII do Art. 24 da
Lei 8.666/93, que trata da relação das IFES e as fundações de pes-
quisa e extensão. Declaração de Dispensa em 02/05/2016. LUCIUS
CLAY DAMASCENO ROCHA. Coordenador de Contratos. Rati-
ficação em 02/05/2016. MARIA VALERIA COSTA CORREIA. Rei-
tora. Valor Global: R$ 1.279.000,89. CNPJ CONTRATADA :
12.449.880/0001-67 FUNDACAOUNIVERSITARIA DE DESENV
DE EXTENSAO E PESQUISA.

(SIDEC - 24/05/2016) 153037-15222-2016NE000067

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 47/2016

Nº Processo: 23087.004768/2016-11. Contratante: Universidade Fe-
deral de Alfenas - UNIFAL-MG. CNPJ: 17.879.859/0001-15. Con-
tratada: Fundação de Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão
de Alfenas - FACEPE. CNPJ: 25.657.149/0001-79. Objeto: Geren-
ciamento Administrativo e Financeiro do XIV Encontro Mineiro de
Estatística. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso XIII.

EDITAL Nº 57, DE 24 DE MAIO DE 2016
PROCESSO SELETIVO

O Reitor da Universidade Federal de Alfenas torna público
que se encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo,
destinado à contratação de Professor Substituto: Local de traba-
lho/Unidade Acadêmica Alfenas/MG Sede / Instituto de Ciências
Humanas e Letras. Disciplina(s): Filosofia e Metodologia da Ciência;
Filosofia. Escolaridade e Titulação exigidas para contratação: Gra-
duação em Filosofia OU Graduação em cursos da Grande Área de
Ciências Humanas com Mestrado ou Doutorado em Filosofia. Área:
Área da Filosofia da Grande Área de Ciências Humanas conforme
classificação da CAPES disponível em www.capes.gov.br; Número de
vaga(s): 1 Regime Trabalho: 40 horas As inscrições serão realizadas
a partir do dia 25/05/2016, às 8 horas, até o dia 07-06-2016, às 18
horas (horário de Brasília) A remuneração deste Professor Substituto
será de: Se apresentar diploma de graduação: R$ 2.814,01; Se apre-
sentar titulação de aperfeiçoamento: R$ 2.982,30; Se apresentar ti-
tulação de especialista: R$ 3.184,73; Se apresentar titulação de mestre
R$ 3.799,70; Se apresentar titulação de doutor R$ 5.143,41. O valor
contratado não será reajustado se houver alteração da titulação du-
rante a vigência do contrato Valor da inscrição: R$ 70,00 (setenta
reais). O contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser
prorrogado até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, no interesse da
administração Local de Inscrição: exclusivamente pela Internet, no
endereço eletrônico: http://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes
Edital na íntegra disponível no endereço eletrônico:

h t t p : / / w w w. u n i f a l - m g . e d u . b r / p r o g e p e / ? q = p r o f e s s o r s u b s t i t u t o .

PAULO MÁRCIO DE FARIA E SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

EDITAL DE 24 DE MAIO DE 2016
RETIFICAÇÃO Nº 12 AO EDITAL DE INCLUSÃO Nº 1/2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
(UFBA), no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o
disposto no Decreto nº 6.944/09, no Decreto nº 7.485/11, DOU de
19/05/2011, na Portaria Interministerial do MP nº 313, DOU de
04/08/2015, resolve:

Prorrogar até 29/06/2016, o período de inscrição dos Con-
cursos abaixo relacionados, objeto do Edital de Inclusão nº: 01 do
Edital nº: 01/2016, publicado no DOU de 27/04/2016, S. 3, págs. 52
a 54.

Os pontos desse concurso encontram-se no Anexo II do
Edital 01/2016, publicados em www.concursos.ufba.br.

Campus: Salvador
INSTITUTO DE MATÉMATICA

ANEXO I

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Área de Conhecimento: Ciência da Computação
(...)
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
Área de Conhecimento: Inferência e Modelagem
(...)
Área de Conhecimento: Métodos Computacionais em Es-

tatística
(...)
Área de Conhecimento: Probabilidade e Processos Estocás-

ticos
(...)
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Área de Conhecimento: Matemática
(...)

JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA

COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2016 - UASG 150247

Nº Processo: 23066008218201619 . Objeto: Pregão Eletrônico - RE-
GISTRO DE PREÇOS -04/2016 para eventual aquisição de materiais
médicos hospitalares, para atender as necessidades das unidades in-
tegrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações
gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do
produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Re-
ferência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de
tornar mais ágil a fase de habilitação. Total de Itens Licitados: 00029.
Edital: 25/05/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço:
R. Barão de Jeremuabo, S/n, Campos de Ondina, Paf Iv, Prédio do
Ihac, 1 Andar Ondina - SALVADOR - BA ou www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/edital/150247-05-4-2016. Entrega das Propostas:
a partir de 25/05/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 08/06/2016 às 09h00 n site www.compras-
n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 24/05/2016) 150247-15223-2016NE800063

PREGÃO Nº 18/2016 - UASG 150247

Nº Processo: 23066012466201664 . Objeto: Pregão Eletrônico - RE-
GISTRO DE PREÇOS - 18/2016 para eventual aquisição de materiais
médicos hospitalares, para atender as necessidades das unidades in-
tegrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações
gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do
produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Re-
ferência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de
tornar mais ágil a fase de habilitação. Total de Itens Licitados: 00027.
Edital: 25/05/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço:
R. Barão de Jeremuabo, S/n, Campos de Ondina, Paf Iv, Prédio do
Ihac, 1 Andar Ondina - SALVADOR - BA ou www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/edital/150247-05-18-2016. Entrega das Propos-
tas: a partir de 25/05/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 08/06/2016 às 09h30 n site www.compras-
n e t . g o v. b r.

MARIO AUGUSTO BAHIA MONTEIRO FILHO
p/Núcleo de Licitação

(SIDEC - 24/05/2016) 150247-15223-2016NE800063

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 60/2016 UASG 153038

Número do Contrato: 1/2015. Nº Processo: 23066065623201474.
DISPENSA Nº 71/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA -CNPJ Contratado: 14645162000191. Contratado : FUN-

wanja
Realce




