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CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

8. DAS INSCRIÇÕES
8.1. O período de inscrições será do dia 11/07/2019 a 09/08/2019.
8.2. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via postal (apenas
remessas por SEDEX), para o endereço: UFRB - PPGCI, Rua Rui Barbosa, n. 710, Centro,
Cruz das Almas-BA, CEP: 44380-000, sendo que a data de envio que constar no carimbo
dos Correios não poderá exceder o prazo final das inscrições, conforme consta no Item
8.1. deste edital.
8.2.1. O envelope deverá ser identificado com o nome do Remetente e a
identificação do Programa para o qual o (a) candidato (a) está submetendo a inscrição
(Edital PV - Nome do Programa).
8.3. Deverão ser anexados à inscrição do (a) candidato (a) os documentos
relacionados:
8.3.1. Cópia do documento de identificação com fotografia nos termos da
legislação vigente;
8.3.2. Requerimento de Inscrição e Termo de Compromisso para atuação junto
ao Programa de Pós-Graduação no qual o requerente pretende atuar, conforme modelo
no Anexo II deste Edital;
8.3.3. Cópia frente e verso do diploma de Doutor ou Livre-Docente nos termos
da legislação vigente;
8.3.4. Curriculum Lattes atualizado na base do CNPq, impresso diretamente da
Plataforma Lattes. Para os candidatos a Professor Visitante Estrangeiro será aceito o
Curriculum vitae no modelo livre.
8.3.5. Plano de trabalho proposto a ser desenvolvido pelo (a) candidato (a),
apresentado de forma objetiva com no máximo 3.000 palavras, destacando atividades de
docência (ensino e orientação), pesquisa e extensão (modelo livre).
8.3.6. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, por meio de Guia de
Recolhimento
da
União
(GRU
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp), com os seguintes dados:
UG: 158092, Gestão: 26351, Código da GRU: 28883-7, Número de referência: 26351,
Nome e CPF do(a) contribuinte), no valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco
reais).
8.3.6.1. Em hipótese alguma haverá devolução de quantia paga a título de
inscrição, salvo em caso de cancelamento do processo seletivo por razões administrativas
ou por motivos de força maior.
9. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
9.1. A homologação das inscrições será realizada por uma Comissão de
Avaliação, designada por Portaria da Reitoria para o fim do presente edital.
9.2. A Comissão terá até o dia 21 de agosto de 2019 para divulgar a relação
das
inscrições
homologadas
no
sítio
de
Concursos
da
UFRB
(https://ufrb.edu.br/portal/concursos).
9.3. Para fins de homologação das inscrições, será considerada apenas a
conferência do cumprimento do item 8 e dos seus subitens.
9.4. Em caso de indeferimento de inscrição, o candidato poderá interpor
recurso no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação das inscrições
homologadas.
9.4.1. Os recursos relativos ao indeferimento de inscrição deverão ser
enviados
exclusivamente
para
o
endereço
eletrônico:
concursovisitante@progep.ufrb.edu.br
9.4.2. Não serão considerados recursos interpostos que porventura forem
enviados de forma diversa à prevista no subitem 9.4.1., bem como fora do prazo
estabelecido no item 9.4.
9.4.3. Os pedidos de recursos serão analisados pela Comissão de Avaliação,
sendo
a
decisão
divulgada
no
sítio
de
Concursos
da
UFRB
(https://ufrb.edu.br/portal/concursos) e o parecer completo da Comissão enviado ao
endereço eletrônico do (a) requerente.
10. DA SELEÇÃO
10.1. O processo seletivo será conduzido pela Comissão de Avaliação conforme
item 9.1.
10.2. Os candidatos serão avaliados com base na análise do Currículo Lattes e
do Plano de Trabalho apresentado pelo Candidato.
10.3. A análise comparativa dos Candidatos pela Comissão de Avaliação
definirá a classificação dos Candidatos de acordo com o Barema definido no Anexo III do
presente Edital.
10.4. A Comissão de Avaliação terá até o dia 27 de agosto de 2019 para emitir
o resultado da seleção, que deverá ser divulgado no sítio eletrônico:
https://ufrb.edu.br/portal/concursos.
10.5. Após a divulgação do resultado, o (a) Candidato (a) poderá, dentro do
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, interpor recurso.
10.5.1. Os recursos relativos ao resultado deverão ser enviados exclusivamente
para o endereço eletrônico: concursovisitante@progep.ufrb.edu.br
10.5.2. Não serão considerados recursos interpostos que porventura forem
enviados de forma diversa à prevista no subitem 10.5.1., bem como fora do prazo
estabelecido no item 10.5.
10.5.3. Os pedidos de recursos serão analisados pela Comissão de Avaliação,
sendo
a
decisão
divulgada
no
sítio
de
Concursos
da
UFRB
(https://ufrb.edu.br/portal/concursos) e o parecer completo da Comissão enviado ao
endereço eletrônico do (a) requerente.
10.6. Após o período recursal, o resultado final será divulgado no sítio de
Concursos da UFRB (https://ufrb.edu.br/portal/concursos) e no Diário Oficial da União.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. Em caso de aprovação e encerrado o prazo recursal, dar-se-á a
contratação do (a) candidato (a).
11.1.2. O início do contrato dar-se-á somente após a publicação da
Homologação do resultado da seleção no Diário Oficial da União, habilitando, por
conseguinte, o(a) candidato(a) a assumir suas atividades junto ao Programa de PósGraduação.
11.2. O candidato terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da
convocação pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal da UFRB, para firmar o contrato com
a instituição, podendo o referido prazo ser prorrogado por igual período, mediante
apresentação de motivos devidamente justificados.
11.3. A lista de documentos a serem apresentados no momento da
contratação e a relação de exames médicos obrigatórios para a contratação estão
disponíveis no sítio de Concursos da UFRB (https://ufrb.edu.br/portal/concursos).
11.4. Esgotado o prazo especificado no item 11.2 o candidato que não
apresentar a documentação será considerado desistente e será convocado o próximo
candidato aprovado para o mesmo programa; na impossibilidade deste, será convocado o
próximo candidato aprovado na classificação geral para o mesmo programa de pósgraduação, de acordo com os critérios de distribuição de vagas definidos no presente
Edital.
11.5. O candidato contratado não poderá exercer outra atividade remunerada,
pública ou privada.
12. DA AVALIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Durante o período do contrato o Colegiado poderá deliberar sobre o seu
cancelamento caso o candidato não estiver cumprindo o plano de trabalho proposto com
os resultados e impactos esperados de contribuição ao Programa.
12.2. O Professor Visitante deverá encaminhar ao Colegiado do Programa de
Pós-Graduação vinculado Relatório Final de suas atividades desenvolvidas, tomando como
referência o plano de trabalho proposto, no período de até 30 (trinta) dias após o
término do contrato.
12.3. O relatório deverá ser avaliado pela plenária do Colegiado do Programa
de Pós-Graduação, que dará parecer com base na análise das ações desenvolvidas,
resultados e impactos alcançados.
12.4. A renovação/prorrogação do contrato está condicionada ao interesse
institucional (Programa de Pós-Graduação) e à disponibilidade orçamentária, cuja
comunicação de interesse do Programa deve ser encaminhada à Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação, Criação e Inovação no prazo de até 90 (noventa) dias antes do término
do contrato.
12.5. Para renovação/prorrogação será necessária a apresentação de Relatório
Parcial com deliberação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação.

EDITAL DE SELEÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras avisa que se
encontrarão abertas no período de 05 de agosto a 06 de setembro de 2019, das 09hs às
12hs e das 13hs às 16hs, as inscrições para o Concurso Público de Seleção e Admissão Ano Letivo 2020 (Cursos de Mestrado e Doutorado). O Edital encontra-se publicado no
Boletim Oficial da UFPE nº 061, de 10/07/2019 e disponível no endereço eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br/nova/strictosensu_cursos.php
(Processo
nº
23076.031733/2019-26).
JOSÉ ALBERTO MIRANDA POZA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
EDITAL DE SELEÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE TRANSLACIONAL
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Translacional avisa
que se encontrarão abertas entre os dias 10 e 20 de julho de 2019, das 9h às 12h e das
14h às 17h, as inscrições para o Concurso Público de Seleção e Admissão - Ano Letivo
2019.2 (Curso de Mestrado). O Edital encontra-se publicado no Boletim Oficial da UFPE nº
061,
de
10/07/2019
e
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br/nova/strictosensu_cursos.php
(Processo
nº
23076.031579/2019-92).
MARIO RIBEIRO DE MELO-JUNIOR

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
EDITAL DE SELEÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
avisa que se encontrarão abertas entre os dias 01 de agosto e 30 de setembro de 2019,
das 8h às 12h, as inscrições para o Concurso Público de Seleção e Admissão - Ano Letivo
2020 (Curso de Mestrado Acadêmico). O Edital encontra-se publicado no Boletim Oficial da
UFPE
nº
061,
de
10/07/2019
e
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br/nova/strictosensu_cursos.php
(Processo
nº
23076.028636/2019-56).
DANIELLE COSTA MORAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
EDITAL Nº 17, 10 DE JULHO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE
O Reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), usando de
suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público aos interessados que estarão
abertas as inscrições para a seleção de PROFESSOR VISITANTE NACIONAL E ESTRANGEIRO
de Ensino Superior, nos termos da Lei n° 8.745, de 09/12/1993, da Lei n° 12.772, de
28/12/2012, e da Resolução CONSUNI nº 002/2015, de 13/03/2015, atendendo às
disposições deste Edital.
1. DO OBJETIVO
1.1. Preencher vaga, em caráter temporário, para Professor Visitante Nacional
e Estrangeiro que possa:
1.1.1. atuar como suporte ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo
dos Programas de Pós-Graduação;
1.1.2. apoiar os Programas de Pós-Graduação Stricto sensu acadêmicos e de
projetos estratégicos de desenvolvimento institucional;
1.1.3. viabilizar a participação de pesquisadores e profissionais de alto nível
nas equipes docentes da Instituição, visando o intercâmbio científico, tecnológico e a
inovação, em conjunto com grupos de competência na UFRB;
1.1.4. contribuir com a proposição institucional de internacionalização da
pesquisa e da pós-graduação da UFRB.
2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. O regime de trabalho exigido é de 40 (quarenta) horas semanais com
Dedicação Exclusiva.
3. DA VALIDADE DO EDITAL
3.1. O presente Edital terá validade de 1 (um) ano, contado da data de
publicação do resultado no Diário Oficial da União.
4. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
4.1. As áreas de atuação dos candidatos com as especialidades definidas pelos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFRB, de acordo com as linhas de pesquisa
dos Programas, constantes do Anexo I e parte integrante do presente Edital, estão
disponíveis no sítio eletrônico: https://ufrb.edu.br/portal/concursos.
5. DOS REQUISITOS EXIGIDOS
5.1. Ser portador do título de doutor, no mínimo há 10 (dez) anos;
5.2. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência com atuação em
linha de pesquisa e conhecimento científico em área condizente com o interesse do
Programa de Pós-Graduação pretendido (Anexo I);
5.3. Ter publicado pelo menos 10 (dez) artigos científicos em periódico com
Corpo Editorial, no período de 2014 a 2019, na área do Programa de Pós-graduação
pretendido;
5.4. Ter experiência na formação de recursos humanos, com orientação
concluída de pelo menos seis (06) estudantes de mestrado e/ou doutorado, na condição
de orientador principal, ao longo da carreira profissional;
5.5. Ter experiência relacionada com a criação e/ou implantação e/ou
docência de Programas de Pós-Graduação Stricto sensu.
6. DAS VAGAS
6.1. O presente processo seletivo destina-se ao provimento de 01 (uma) vaga
para o Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias.
6.2. Durante toda a vigência deste edital será obedecido o quantitativo
limitado do Banco de Professor Equivalente (Art. 2°, §2° da Lei n° 8.745/1993).
6.3. Havendo disponibilidade de novas vagas e candidatos classificados, estes
poderão ser contratados a depender do interesse da Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação, Criação e Inovação e dos Programas de Pós-Graduação correspondentes.
7. DA REMUNERAÇÃO
7.1. A remuneração do Professor Visitante será estabelecida com base na
qualificação e experiência do candidato, observada a correspondência com as faixas de
remuneração do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, Lei n° 12.772, de
28/12/2012, nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 4° da Orientação Normativa SRH/MP n°
05, de 28/10/2009, podendo se dar em uma das classes listadas na seguinte tabela:
.

.

.

Tempo
de
Titulação

Classe

Mínimo
de Classe D (Asso10 (dez) anos
ciado)
de doutorado
Mínimo
de Classe E(Titu15 (quinze) lar)
anos
de
doutorado

Nível
IV

Único

Vencimento Retribuição
Auxílio Ali- Total (R$)
Básico (R$) por Titulação mentação
(R$)
(R$)
8.170,51
9.982,17
458,00
18.610,68

8.833,96

11.151,28

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019071100065
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13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A contratação de Professor Visitante Nacional e de Professor Visitante
Estrangeiro dar-se-á, inicialmente, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado até o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua
contratação original, em se tratando de Professor Visitante Nacional e 48 meses, contados
da sua contratação original, em se tratando de Professor Visitante Estrangeiro.
13.2. É proibida, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.745, de 09/12/1993, a
contratação de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas
subsidiárias e controladas.
13.2.1. O candidato que for Professor do Magistério Superior e do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico das Instituições Federais de Ensino, não poderá ser
contratado nos termos da Lei nº 8.745, de 09/12/1993.
13.3. Os diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras
deverão estar revalidados ou reconhecidos por instituição de ensino superior credenciada
pelo Ministério da Educação no momento da contratação.
13.3.1. No caso do professor visitante estrangeiro ou brasileiro não residente
no Brasil, cujo título de doutorado tenha sido obtido no exterior, a comprovação da
titulação exigida no item 5.1 poderá ser acatada após análise pela Comissão de
Avaliação.
13.4. São de responsabilidade do Professor Visitante Estrangeiro, as
providências necessárias para a obtenção do visto de entrada no Brasil, na categoria
correspondente às atividades que irá desenvolver, com validade compatível com o
período de permanência no país, prevendo inclusive a possibilidade de prorrogação do
contrato, de acordo com a legislação vigente.
13.5. O professor visitante não poderá:
13.5.1. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no plano de
trabalho;
13.5.2. Ser designado para exercício de cargo de direção ou função de
confiança;
13.5.3. Ter direito a voto nas plenárias das instâncias acadêmicas da
Instituição.
13.6. O professor visitante contratado nos termos da Lei nº 8.745, de
09/12/1993, não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e
quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior.
13.7. A solicitação de inscrição pelo candidato implicará conhecimento e
aceitação da Resolução CONSUNI nº 02/2015 e das normas que regulam a seleção
constante do presente Edital.
13.8. Os Anexos I, II e III são partes integrantes deste edital, publicados no
sítio de Concursos da UFRB (https://ufrb.edu.br/portal/concursos) após publicação do
edital no Diário Oficial da União.
13.9. O candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações
prestadas no ato da inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros, falhas
ou omissões no preenchimento de qualquer campo necessário à inscrição.
13.10. A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas e a
contratação do candidato, desde que verificada a falsidade em qualquer declaração
prestada e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em documentos apresentados.
13.11. A contratação e a renovação/prorrogação dos candidatos aprovados
ficam condicionadas à disponibilidade orçamentária.
13.12. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Universitário da
UFRB.
13.13. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 153114
Número do Contrato: 60/2017.
Nº Processo: 23078514840201632.
PREGÃO SISPP Nº 72/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO SUL.
CNPJ Contratado: 00570460000155. Contratado : AMATO PAISAGISMO LTDA -.Objeto:
Acréscimos de R$ 41.963,64 (2,23% do va lor inicialmente contratado). Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93 . Valor Total: R$1.498.183,02. Fonte: 8100000000 - 2019NE800723. Data de
Assinatura: 10/07/2019.
(SICON - 10/07/2019) 153114-15235-2019NE800078
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 153114
Número do Contrato: 152/2014.
Nº Processo: 23078019039201414.
PREGÃO SRP Nº 244/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO SUL.
CNPJ Contratado: 01829867000117. Contratado : ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOESLTDA. Objeto: Prorrogação da vigência por 720 dias. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 .
Vigência: 04/09/2019 a 23/08/2021. Data de Assinatura: 09/07/2019.
(SICON - 10/07/2019) 153114-15235-2019NE800078
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 47/2019
Empresas
Vencedoras:
06.153.182/0001-17,
Valor:R$
4.900,00;
13.440.815/0001-33, Valor:R$ 20.130,00; 19.026.964/0001-37, Valor:R$ 4.860,00;
21.707.794/0001-06, Valor:R$ 63.938,50; 27.914.706/0001-15, Valor:R$ 55.421,00;
58.954.694/0001-86, Valor:R$ 10.575,50.
JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO.
Presidente da CPL.
(SIDEC - 10/07/2019) 153114-15235-2019NE800078
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 50/2019
Empresas
Vencedoras:
05.412.147/0001-02,
Valor:R$
10.6664,20;
05.513.438/0001-97, Valor:R$ 4.350,00; 06.175.908/0001-12, Valor:R$ 62.500,00;
07.947.536/0001-68, Valor:R$ 12.872,00; 07.978.004/0001-98, Valor:R$ 77.557,00;
16.743.543/0001-39, Valor:R$ 15.749,65; 16.826.305/0001-97, Valor:R$ 12.584,00;
18.224.182/0001-40, Valor:R$ 2.810,76; 18.712.730/0001-80, Valor:R$ 1.123,50;
23.119.087/0001-16, Valor:R$ 47.365,06; 23.866.426/0001-28, Valor:R$ 18.428,10;
26.240.632/0001-16, Valor:R$ 9.900,00; 93.327.161/0001-75, Valor:R$ 378,00.

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA

JOSE JOÃO MARIA DE AZEVEDO.
Presidente da CPL.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 2/2019

(SIDEC - 10/07/2019) 153114-15235-2019NE800078

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23007002164201937. , publicada no D.O.U de 01/07/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico Registro de preços para recarga de extintores em atendimento a necessidade de todos os
campi da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia conforme condições, de acordo com
as especificações descritas neste Termo de Referência. Novo Edital: 11/07/2019 das 08h00
às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Campus Universitário Centro - CRUZ DAS ALMAS - BAEntrega das Propostas: a partir de
11/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/07/2019, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 53/2019
Empresas
Vencedoras:
03.217.016/0001-49,
Valor:R$
2.369,40;
05.255.236/0001-92, Valor:R$ 1.968,30; 12.134.879/0001-43, Valor:R$ 365,00;
14.517.117/0001-51, Valor:R$ 12.457,50; 14.804.690/0001-46, Valor:R$ 46.462,00;
21.707.794/0001-06, Valor:R$ 48.490,60; 25.386.146/0001-48, Valor:R$ 2.235,00;
25.463.374/0001-74, Valor:R$ 13.504,50; 27.187.758/0001-37, Valor:R$ 530,00;
27.806.274/0001-29, Valor:R$ 810,50; 30.484.524/0001-66, Valor:R$ 4.580,00;
31.846.905/0001-00, Valor:R$ 22.028,50; 58.954.694/0001-86, Valor:R$ 700,00.

CLAUDIO ANTONIO FARIA VARGAS
Chefe do Núcleo de Gestão de Licitação
(SIDEC - 10/07/2019) 158092-26351-2018NE800125

JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO.
Presidente da CPL.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Processo nº: 23007.022005/2013-51. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA UFRB. CNPJ: 07.777.800/0001-62. FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO FAPEX. CNPJ: 14.645.162/0001-91. Objeto: readequação do cronograma de desembolso do
Contrato n° 14/2014. Data de Assinatura: 07/07/2019.

(SIDEC - 10/07/2019) 153114-15235-2019NE800078
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019 - UASG 153114

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO

Nº Processo: 230785257741888. Objeto: Contratação de empresa especializada em
engenharia para serviços de instalação de subcobertura e demais componentes e sistemas
relacionados para recuperação, manutenção e conservação das coberturas dos prédios
11.102 - Château, 11.107 - Instituto Parobé/DEMEC e 12.104 - Museu Universitário. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 11/07/2019 das 08h30 às 11h30 e das 12h00 às 17h30.
Endereço: Av.paulo Gama, 110 - 5.andar Delit, Farroupilha - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153114-5-00068-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 11/07/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
24/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2019 - UASG 155015
Nº Processo: 23528005730201971.
PREGÃO SRP Nº 49/2018. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALARES
- EBSERH. CNPJ Contratado: 60619202001209. Contratado : MESSER GASES LTDA. -.Objeto:
Aquisição de gases laboratoriais e medicinais, com comodato de cilindros e tanques de
armazenamento, a fim de atender as demandas da Maternidade Escola Januário Cicco MEJC, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no edital e seus anexos.
Fundamento
Legal:
Regulamento
de
licitações
e
contratos-EBSERH,Lei
nº13303/16;Dec.nº7892/13,8945/16,7746/12,IN nº002/2010. Vigência: 05/07/2019 a
05/07/2020. Valor Total: R$6.000,00. Fonte: 6153000300 - 2019NE800793. Data de
Assinatura: 05/07/2019.

JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO
Diretor Delit

(SICON - 10/07/2019) 155015-26443-2019NE800120

(SIASGnet - 10/07/2019) 153114-15235-2019NE008078

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 34/2019 - UASG 153114

EXTRATO DE DOAÇÃO

Nº Processo: 23078517027201957 . Objeto: Renovação de licença de uso das bases de
dados Business Source Complete e World Politics Review. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Solicitação aprovada pelo Parecer nº 505/2019/PF-UFRGS/PGF/AGU
Declaração de Inexigibilidade em 08/07/2019. LETICIA STREHL. Diretora da Biblioteca
Central.. Ratificação em 10/07/2019. LUIS ROBERTO DA SILVA MACEDO. Pró-reitor de
Planejamento e Administração em Exercicio.. Valor Global: R$ 106.596,00. CNPJ
CONTRATADA : Estrangeiro EBSCO.

DOADORA: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. DONATÁRIA: Universidade
Federal de Rio Grande FURG. RESUMO DO OBJETO: Doação de bens propriedade da
Doadora à Donatária descritos na relação anexo no processo administrativo nº
23078.521274/2018-77, que fica fazendo parte do termo de doação, cuja a propriedade
é transferida da Doadora para a Donatária, que aceita em carater definitivo e na
melhor forma do direito. DATA E ASSINATURA: 03/07/2019 por Hélio Henkin, Pró-Reitor
de Planejamento e Administração da UFRGS e Adriana Elisa Ladeira Pereira, Diretora do
Instituto de Matemática, Estatística e Física da FURG. NUMERO DO PROCESSO:
23078.521274/2018-77.
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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019071100066
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