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EDITAL No- 2, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO

SUPERIOR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA (UFRB), no uso de suas atribuições estatutárias,
tendo em vista o disposto no Artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal, no Decreto Nº. 6.944, de 21/08/2009, Portaria Interminis-
terial MPOG/MEC nº 405, de 30/08/2012, DOU de 31/08/2012, para
atendimento das demandas desta IFE, em cumprimento às pactuações
do termo de acordo de metas dos Programas de Expansão e REUNI,
torna público que estarão abertas as inscrições do Concurso Público
para cargo da Carreira do Magistério Superior da Universidade Fe-
deral do Recôncavo da Bahia (UFRB), observados os termos da Lei
Nº. 8.112, de 11/12/90, do Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos aprovado pelo Decreto Nº. 94.664, de
23/07/87, das normas, das disposições do Estatuto e do Regimento da
Universidade e da legislação pertinente e complementar, mediante as
condições contidas neste Edital, publicado no Diário Oficial da
União.

1. Das Disposições Preliminares
1.1 As matérias/áreas de conhecimento, o número de vagas,

a classe, o regime de trabalho, os requisitos específicos e a titulação
exigida para o cargo estão especificados no Anexo I deste Edital.

1.2 As provas e as etapas do Concurso Público serão rea-
lizadas no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, em período a
ser divulgado pela UFRB no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

1.3 A norma interna que rege o presente Concurso Público é
a Resolução do Conselho Acadêmico (CONAC) Nº 030/2009 e suas
alterações, que se encontram disponíveis, na íntegra, no sítio
www.ufrb.edu.br/conac. A nenhum candidato é dado desconhecê-
las.

1.4 Todas as demais informações de interesse dos candidatos,
tais como: possíveis editais de retificação; homologação das ins-
crições; resultado de julgamento de recursos; data e horário de rea-
lização das provas; lista de pontos; resultado das provas; homo-
logação do resultado final do Concurso, além de outras que se façam
necessárias, serão divulgadas no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

1.5 São atividades próprias do pessoal docente de nível su-
perior as pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão que, in-
dissociáveis, visem à aprendizagem, à produção de conhecimento, à
ampliação e transmissão do saber e da cultura, as inerentes ao exer-
cício das funções de direção, assessoramento, chefia, coordenação e
assistência na própria Instituição, além de outras previstas na le-
gislação vigente.

1.6 A remuneração inicial para o cargo do Concurso está a
seguir relacionada:

1.6.1 Professor Assistente em regime de trabalho de 40 horas
semanais com dedicação exclusiva: Valor Básico (VB) - R$ 3.181,04
(três mil cento e oitenta e um reais e quatro centavos); Retribuição
por Titulação (RT) - R$ 1.656,62 (um mil seiscentos e cinqüenta e
seis reais e sessenta e dois centavos). Remuneração inicial total - R$
4.837,66 (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis
centavos).

1.6.2 Professor Auxiliar em regime de trabalho de 40 horas
semanais com dedicação exclusiva: VB - R$ 2.872,85 (dois mil oi-
tocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

2. Das Inscrições
2.1 Somente se concederá isenção de pagamento dos valores

estabelecidos no item 2.5 aos candidatos amparados pelos Decretos nº
6.593, de 02/10/2008, e nº 6.135, de 26/06/2007, que estejam re-
gularmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - Cadastro Único, com número do NIS.

2.2 Para tanto, o candidato deverá:
2.2.1 Acessar, a partir de 31/10/2012, o sítio

www.ufrb.edu.br/concursos à esquerda da tela inicial na seguinte se-
qüência: clicar em "Concursos para Docentes", "Concursos de 2012",
clicar no atalho "Concurso Docente Edital Nº 02/2012" e finalmente
selecionar os itens "Declaração de Isenção da Inscrição" e "Reque-
rimento de Isenção da Inscrição".

2.2.2 Preencher o Requerimento de Isenção do Pagamento do
Valor Total da Inscrição, indicando o Número de Identificação Social
- NIS, atribuído pelo CadÚnico;

2.2.3 Preencher a declaração de que atende à condição es-
tabelecida no item 2.1;

2.2.4 Protocolar na Coordenadoria de Desenvolvimento de
Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal, situada na Rua Pro-
fessor Mata Pereira, 210, Centro - Cruz das Almas/BA, CEP: 44.380-
000, até o dia 05/11/2012;

2.3 A UFRB divulgará em seu sítio www.ufrb.edu.br/con-
cursos até o dia 14/11/2012 o resultado dos pedidos de isenção do
pagamento do valor total da inscrição;

2.4 Os candidatos, mesmo que isentos, somente serão con-
siderados inscritos no Concurso se cumpridos os prazos, condições e
as exigências constantes do item 2.5 e seguintes, exceto no que se
refere ao pagamento e à comprovação do pagamento do valor total da
inscrição, para os candidatos isentos.

2.5 As inscrições estarão abertas no período de 31/10/2012 a
2 3 / 11 / 2 0 1 2 .

2.6 Serão automaticamente reabertas as inscrições para todas
as matérias/áreas de conhecimento em que não houverem candidatos
inscritos na classe prevista no Anexo I ou em que o número de
inscritos for menor que o número de vagas. Nesses casos, as ins-
crições serão reabertas para a mesma classe e titulação exigidas no
edital de abertura. O Centro de Ensino reprogramará e divulgará os
prazos das etapas subseqüentes deste Concurso, no que se refere à
matéria/área de conhecimento com inscrições reabertas no sítio
w w w. u f r b . e d u . b r / c o n c u r s o s .

2.7 A inscrição do candidato no Concurso implica conhe-
cimento e aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital,
das normas internas constantes da Resolução CONAC Nº. 030/2009 e
suas alterações, além das demais informações que porventura venham
a ser divulgadas no sítio www.ufrb.edu.br/concursos, das quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.8 O valor total da inscrição, para a classe relativa ao cargo
deste Concurso, é de R$ 90,00 (noventa reais), que corresponde a:
Taxa de Inscrição - R$ 30,00 (trinta reais) e Custos Operacionais - R$
60,00 (sessenta reais).

2.9 O pagamento deverá ser efetuado, preferencialmente, nas
agências do Banco do Brasil, através de GRU - Simples, a ser obtida
no sítio www.ufrb.edu.br/concursos até 23/11/2012.

2.10 Para efetivar a inscrição no Concurso Público objeto
deste Edital, o candidato deverá:

2.10.1 Acessar o sítio www.ufrb.edu.br/concursos à esquerda
da tela inicial na seguinte seqüência: clicar em "Concursos para Do-
centes", "Concursos de 2012", clicar no atalho "Concurso Docente
Edital Nº 02/2012" e finalmente selecionar a opção Inscrição.

2.10.2 Preencher cuidadosamente o Requerimento de Ins-
crição, observando as instruções dadas na tela do computador e no
presente Edital.

2.10.3 Imprimir e conferir o Requerimento de Inscrição. As-
sinar a via impressa.

2.10.4 Enviar ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
(ver endereço a seguir), pelos Correios, via SEDEX, às expensas do
candidato, o Requerimento de Inscrição assinado, o comprovante de
pagamento do valor total da inscrição (GRU) e os documentos in-
dicados no item 2.11, sendo que a data da postagem deverá ser até o
dia 26/11/2012.

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CETEC
Campus Universitário de Cruz das Almas
Rua Rui Barbosa, 710 Centro
Cruz das Almas/BA
44.380-000
Telefone: (75) 3621-9747
Fax: (75) 3621-9362
Sítio: http://www.ufrb.edu.br/cetec
2.11 O Requerimento de Inscrição deverá estar acompanhado

de:
2.11.1 Comprovante do pagamento do valor total da ins-

crição (GRU);
2.11.2 Uma (01) Cópia dos seguintes documentos:
2.11.2.1 Documento oficial de identidade, para brasileiros;
2.11.2.2 Prova de quitação com o serviço militar, para bra-

sileiros;
2.11.2.3 Prova de quitação com as obrigações eleitorais, para

brasileiros - comprovante das três últimas votações ou certidão de
quitação eleitoral obtida no sítio www.tse.gov.br;

2.11.2.4 Documento comprobatório de permanência regular
no Brasil, para estrangeiros;

2.11.2.5 Passaporte atualizado, com visto permanente, para
estrangeiros;

2.11.2.6 Prova de proficiência em língua portuguesa, para
estrangeiros;

2.11.3 Duas (02) cópias do Memorial de Títulos devidamente
atualizado (descrição comentada da trajetória intelectual/acadêmica
do candidato).

2.12 O documento oficial de identidade utilizado no mo-
mento da inscrição deverá atender às exigências estabelecidas no item
2.13. São documentos de identidade aceitos: Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) com fotografia, carteiras expedidas por Comandos
Militares, por Secretarias de Segurança Pública e por Corpos de
Bombeiros Militares; passaporte; carteiras expedidas por órgãos fis-
calizadores de exercício profissional; Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social; e carteiras funcionais expedidas por Órgão Público
que valham como identidade, na forma da Lei.

2.13 O documento de identidade deverá atender a todas as
seguintes exigências:

2.13.1 Fotografia que permita identificar claramente o por-
tador;

2.13.2 Bom estado de conservação, sem rasuras ou adul-
terações; e

2.13.3 Dentro do prazo de validade, se for o caso.
2.14 Não será, em nenhuma hipótese, realizada inscrição

presencial, isto é, toda documentação de inscrição deve ser enviada
através da Empresa Brasileira e Telégrafos - ECT.

2.15 Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição con-
dicionada ou que não atenda aos requisitos deste Edital.

2.16 Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento
são de responsabilidade exclusiva do candidato.

2.17 A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as
provas, a nomeação e a posse do candidato, desde que verificada a
falsidade em qualquer declaração prestada e/ou irregularidade nas
provas ou em documentos apresentados.

2.18 Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia pa-
ga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do Concurso
por conveniência da administração ou motivo de força maior.

2.19 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja rea-
lizado em desacordo com as condições previstas neste Edital.

2.20 As inscrições serão homologadas até o dia
07/12/2012.

2.21 O candidato poderá interpor recurso, devidamente fun-
damentado, indicando com precisão os pontos a serem examinados,
mediante Requerimento dirigido ao Diretor do Centro protocolado no
respectivo Centro, cujo endereço consta do item 2.10, até o dia
11 / 1 2 / 2 0 1 2 .

2.22 O resultado dos pedidos de recursos será divulgado no
sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 19/12/2012.

2.23 Não será aceito recurso, via fac-símile, postal ou correio
eletrônico.

2.24 Recursos extemporâneos serão indeferidos preliminar-
mente.

2.25 Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas
deverão encaminhar pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT, via SEDEX, às expensas do candidato, de 07/12/2012 a
21/12/2012 - 02 (duas) vias do currículo com os documentos re-
ferentes ao mesmo, apresentado conforme modelo da Plataforma Lat-
tes (a documentação em língua estrangeira deverá ser acompanhada
de tradução para o Português);

2.25.1 Os documentos relativos à titulação (plena ou em fase
de obtenção) são indispensáveis para efeito de pontuação na Prova de
Títulos, entretanto a sua não apresentação não elimina automatica-
mente o candidato do certame.

3. Do Processo Seletivo, Realização, Avaliação das Provas e
Classificação

3.1 O Concurso constará das seguintes etapas de prova: es-
crita e/ou prática, didática (aula pública), prova de títulos e defesa de
memorial, previstas na Resolução CONAC Nº. 030/2009 e suas al-
terações, conforme os critérios e parâmetros nela estabelecidos.

3.2 As provas deste Concurso Público serão realizadas a
partir de 08/01/2013 no Centro ao qual está vinculada a matéria/área
de conhecimento na qual o candidato se inscreveu no endereço cons-
tante do item 2.10 deste Edital.

3.3 Até o dia 06/11/2012 será divulgada no sítio a lista de 5
a 10 pontos para cada matéria/área de conhecimento relativa ao Con-
curso, para as provas escrita e/ou prática e didática.

3.4 A prova escrita e a prova didática terão caráter eli-
minatório; a prova de título e a defesa de memorial terão caráter
classificatório, conforme Resolução CONAC Nº. 030/2009 e suas
alterações.

3.5 A prova didática e a defesa de memorial serão realizadas
em sessão pública e gravadas para efeito de registro e avaliação.

3.6 Em nenhuma das provas do Concurso será admitida a
comunicação direta ou indireta entre os candidatos.

4. Do Resultado das Provas e dos Recursos
4.1 Após a conclusão das etapas, de caráter eliminatório, a

comissão examinadora se reunirá para atribuição de notas e divul-
gação em até 48 (quarenta e oito) horas, dos nomes dos candidatos
não eliminados, informando o dia e a hora para realização da etapa
seguinte.

4.2 O candidato poderá interpor recurso, devidamente fun-
damentado, junto ao Conselho do Centro de Ciências Exatas e Tec-
nológicas, protocolado no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da
data da divulgação do resultado final das provas no sítio da UFRB.

4.3 Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou
correio eletrônico, tendo em vista que o Artigo 31 da Resolução
CONAC Nº. 030/2009 e suas alterações determinam a obrigatorie-
dade de protocolização do recurso junto ao Conselho do respectivo
Centro.

4.4 Recursos extemporâneos serão indeferidos preliminar-
mente.

5. Da Homologação do Resultado do Concurso e da No-
meação e Posse

5.1 A UFRB homologará e publicará no Diário Oficial da
União a relação dos candidatos aprovados e classificados, em número
de candidatos de acordo com Anexo II do Decreto Nº. 6.944/2009,
por ordem de classificação.

5.1.1 Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o item 5.1, ainda que tenham atingido nota
mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.

5.2 O candidato aprovado no Concurso e devidamente ho-
mologado será nomeado no nível inicial do respectivo Cargo da
Carreira do Magistério Superior, mediante Portaria expedida pelo
Reitor da UFRB e publicada no Diário Oficial da União, considerada
a vaga existente, segundo rigorosa ordem de classificação.

5.3 Somente poderá ser empossado o candidato selecionado,
homologado e nomeado que for julgado apto física e mentalmente
para o exercício do cargo, pela Perícia Médica indicada pela UFRB,
na inspeção de saúde, de caráter eliminatório.

5.4 Serão convocados para a inspeção de saúde os candidatos
homologados e nomeados até o limite de vagas oferecidas para o seu
c a rg o .

5.5 Ao comparecer à inspeção de saúde, o candidato deverá
estar munido dos seguintes exames complementares:

a) para todos os candidatos: hemograma completo; glicemia
de jejum; colesterol total e frações, uréia, creatinina, sumário de
urina; triglicerídeos; TGO; TGP; Gama GT, VDRL; tipagem san-
guínea; exame oftalmológico completo;

b) para os candidatos da área de saúde: anti-Hbs; AgHbs;
anti-Hcv;

c) para os candidatos do sexo feminino: ultrassonografia
pélvica e exame preventivo ginecológico;

d) para os candidatos acima de quarenta anos: ECG; PSA,
para os candidatos do sexo masculino; mamografia e ultrassonografia
das mamas para os candidatos do sexo feminino.

5.6 Os exames hematológicos devem ter sido realizados até
30 (trinta) dias antes da data do comparecimento ao local para Perícia
Médica.

5.7 Durante a inspeção de saúde poderão ser solicitados
outros exames complementares, na dependência da necessidade de
esclarecimento diagnóstico, a critério da equipe de avaliação mé-
dica.

5.8 O candidato nomeado e considerado apto física e men-
talmente na inspeção de saúde deverá tomar posse no prazo de 30
(trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação.

5.9 O candidato só poderá tomar posse mediante apresen-
tação dos documentos originais que comprovem o cumprimento dos
requisitos básicos para a investidura no cargo.
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5.9.1 A não apresentação de documento que comprove o cumprimento dos requisitos de
titulação (graduação ou especialização ou mestrado ou doutorado, conforme exigência contida no Anexo
I) impossibilitará a investidura no cargo.

5.10 O candidato, aprovado, homologado, nomeado e empossado, logo, servidor, somente
poderá ser removido e/ou redistribuído depois de decorridos três anos de efetivo exercício e/ou ter
adquirido a estabilidade nos termos do artigo 21 da Lei Nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a
nova redação dada pela Emenda Constitucional Nº.19, salvo conveniência e interesse da adminis-
tração.

5.11 O candidato nomeado que não tomar posse no prazo estipulado terá sua nomeação tornada
sem efeito, sendo convocado o candidato com classificação subseqüente, obedecendo-se à rigorosa
ordem de classificação.

5.12 Os candidatos classificados, com resultado homologado fora dos limites das vagas poderão
ser convocados para nomeação, dentro do prazo de validade do Concurso.

6. Das Disposições Finais
6.1 Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para a realização das provas.
6.2 Será eliminado do certame o candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas do

concurso ou ao local, data e hora previamente estabelecidas nos documentos oficiais de divulgação do
concurso.

6.3 Durante o período de validade do Concurso, a UFRB reserva-se o direito de proceder às
nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a dis-
ponibilidade orçamentária e até o número de vagas existentes.

6.4 Os candidatos aprovados poderão atuar em qualquer componente curricular relativo à
matéria/área de conhecimento objeto do Concurso e áreas afins, como também em qualquer dos Centros
da UFRB, e, ainda, excepcionalmente, poderão ministrar qualquer componente curricular da área de
conhecimento a qual estiver vinculado no Centro.

6.5 A jornada de trabalho do candidato admitido poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou
noturno, de acordo com as necessidades da Instituição.

6.6 O prazo de validade do Concurso será de 01 (um) ano contado a partir da data da publicação
da sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período conforme
estabelece o Decreto Nº 6.944/2009.

6.7 A UFRB poderá convocar para nomeação, candidatos habilitados em Concursos Públicos
realizados por outras Universidades Federais, observadas as matérias/áreas de conhecimento, a validade
dos concursos, a ordem de classificação e a homologação dos resultados.

6.8 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação e/ou
notas, valendo para tanto a homologação do resultado final do Concurso publicada no Diário Oficial da
União.

6.9 Transcorridos 180 (cento e oitenta) dias da publicação da homologação deste Concurso a
documentação dos candidatos não classificados, não homologados bem como desistentes será des-
truída.

6.9.1 A retirada da documentação a que se refere o item anterior, somente se fará pessoalmente,
pelo candidato ou por representante legal, mediante comparecimento ao Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas, cujo endereço consta do item 2.10, sendo vedado quaisquer outros meios para tal fim.

6.10 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares
deste Concurso que vierem a ser publicados pela UFRB.

6.11 Os candidatos deverão manter atualizados seus endereços para correspondência, infor-
mando-os à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal através do e-mail progep.cdp.nuge-
si@ufrb.edu.br. O atendimento às convocações feitas pela UFRB, desde o momento da inscrição até o
momento da posse, é de responsabilidade exclusiva do candidato. Serão excluídos deste Concurso
Público os candidatos não localizados em tempo hábil.

6.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFRB.
6.13 A íntegra deste Edital está disponível na Internet, no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.
Cruz das Almas, 26 de Outubro de 2012.

PAULO GABRIEL SOLEDADE NACIF

ANEXO I

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS (CETEC) - CRUZ DAS ALMAS
Resumo: 05 vagas para assistente

Matéria/ Área do Conheci-
mento

Va g a s Classe RT Requisitos Específicos Ti t u l a ç ã o

Engenharia da Computa-
ção/Teoria da

Computação, Linguagens
Formais e

Autômatos.

01 Assistente DE Graduação em Engenharia da
Computação ou Ciência da
Computação ou Sistemas de
Informação.

Mestrado em Ciência da Compu-
tação ou Modelagem Computacio-
nal ou Sistemas e Computação ou
Engenharia Elétrica e de Compu-
tação.

Engenharia Elétrica/Con-
versão

Eletromecânica de Energia.

01 Assistente DE Graduação em Engenharia
Elétrica.

Mestrado em Engenharia Elétrica
ou Engenharia de Automação e
Sistemas ou Engenharia Elétrica e
de Computação ou Engenharia
Mecatrônica.

Física 01 Assistente DE Licenciado ou Bacharelado em
Física

Mestrado em Física.

Engenharia Mecânica/Me-
canismos e

Dinâmica das Máquinas,
Elementos de

Máquinas e Comportamen-
to Mecânico

dos Materiais.

01 Assistente DE Graduação em Engenharia
Mecânica, Mecatrônica, Auto-
motiva, Naval,
Aeronáutica.

Mestrado em Engenharia Mecâni-
ca ou áreas afins ao tema da va-
ga.

Engenharia Mecânica/Ciên-
cia e

Tecnologia dos Materiais,
Processos de

Fabricação e Ensaios Me-
cânicos.

01 Assistente DE Graduação em Engenharia
Mecânica, Mecânica Industrial,
Produção Mecânica, Industrial
e Petróleo & Gás.

Mestrado em Engenharia Mecâni-
ca ou áreas afins ao tema da va-
ga.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 27/2012

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, por meio de
seu Pregoeiro, faz saber aos interessados que RETIFICARÁ e REPU-
BLICARÁ o ato convocatório do Pregão Eletrônico nº. 27/2012. As ra-
zões arguídas nas impugnações ao Edital foram acolhidas parcialmente.
Será definida nova data para realização do certame, em conformidade com
o art. 18, § 2º do Decreto nº. 5.450/05 e art. 21, § 4º da Lei Federal nº.
8.666/93. As empresas interessadas ficam desde já CONVOCADAS a
apresentar a esta Administração, até o dia 01/11/2012, informações de-
talhadas sobre seus produtos e serviços de voz e dados disponíveis para
dispositivos móveis, a fim de que sejam afastados do referido certame
eventuais vícios, especialmente o cerceamento injustificado ao caráter
competitivo que deve permear toda licitação. Maiores informações devem
ser obtidas em consulta eletrônica ao parecer sobre o ato de impugnação
ao citado Edital, disponível no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. u f r b . e d u . b r / c l c / i n d e x . p h p / c o t a c a o - e l e t r o n i c a .

LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS
Pregoeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2012 UASG 153103

Número do Contrato: 23/2011. Nº Processo: 23077000305201194. PRE-
GÃO SISPP Nº 2/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado: 24441883000133. Con-
tratado : TECNODONT TECNICA INDUSTRIAL DE -MANUTEN-
CAO LTDA - ME. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como obje to
prorrogar o prazo de vigência do Contrato n¨023/2011-UFRN e dar con-
tinuidade a prestação deserviços referentes a manutenção preventivas e
corretivas, incluindo substituição de peças, pelo período de 12 meses.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/10/2012 a 01/04/2013.
Valor Total: R$88.989,96. Fonte: 112000000 - 2012NE802095. Data de
Assinatura: 01/10/2012.

(SICON - 26/10/2012) 153103-15234-2012NE800793

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2012 UASG 153103

Número do Contrato: 54/2011. Nº Processo: 23077014879201140.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2011 Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado:
09389289000157. Contratado : A C ENGENHARIA LTDA - EPP -
Objeto: O presente Termo Aditivo tem como obje to acrescer serviços
extras ao Contrato n¨ 054/2011-UFRN e dar continuidade a execução
da construção da 2ª etapa do prédio do SAPEC - Setor Avançado de
Pesquisas Clínicas Experimentais doCentro de Biociências da UFRN
de acordo com CC n¨ 03/2011-DMP. Fundamento Legal: Lei 8666/93
. Valor Total: R$32.985,21. Fonte: 250154214 - 2012NE807180. Data
de Assinatura: 16/10/2012.

(SICON - 26/10/2012) 153103-15234-2012NE800793

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 153103

Número do Contrato: 57/2011. Nº Processo: 23077013332201127.
PREGÃO SISPP Nº 41/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado:
01356745000150. Contratado : LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVAL-
CANTI --EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como obje to
prorrogar o prazo de vigência do Contrato n¨057/2011-UFRN e dar
continuidade a prestação deserviços de manutenção preventiva e cor-
retiva em equipamentos hospitalares das marcas: RADIO METER,
instalados na MEJC e HOSPED pelo períodode 12 meses. Funda-
mento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 10/10/2012 a 10/10/2013. Valor
Total: R$64.000,00. Fonte: 150025074 - 2012NE800224. Data de
Assinatura: 10/10/2012.

(SICON - 26/10/2012) 153103-15234-2012NE800793

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 153103

Número do Contrato: 85/2011. Nº Processo: 23077042331201190.
PREGÃO SISPP Nº 109/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado:
07486127000101. Contratado : PRATIKA LOCACAO DE EQUI-
PAMENTOS -LTDA - EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem
como obje to prorrogar o prazo de vigência do Contrato n¨085/2011-
UFRN e dar continuidade a prestação deserviços de locação incluindo
montagens e des montagens de pavilhões, tendas, passarelas, pi sos,
painéis, totens, para atender demandas de eventos realizados pela
UFRN pelo período de 12meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
Vigência: 07/10/2012 a 07/10/2013. Valor Total: R$1.000.000,00.
Fonte: 100915173 - 2012NE806636. Data de Assinatura:
07/10/2012.

(SICON - 26/10/2012) 153103-15234-2012NE800793

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 79/2012 - UASG 153103

Nº Processo: 23077039041201240 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fu-
tura aquisição de materiais hospitalares para atender as demandas da
UFRN, no período de 12 (dozes) meses. Total de Itens Licitados:
00105 . Edital: 29/10/2012 de 08h00 às 11h30 e de 14h às 17h30 .
Endereço: Av.sen.salgado Filho, 3000-lagoa Nova-natal/rn - Predio da
Cpl Lagoa Nova - NATAL - RN . Entrega das Propostas: a partir de
29/10/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 12/11/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

MYRNA DE ALBUQUERQUE FONSECA
Pregoeira

(SIDEC - 26/10/2012) 153103-15234-2012NE800002

RESULTADOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 35/2012

A CPL/UFRN comunica o resultado do julgamento de ha-
bilitação da Tomada de Preço nº 35/2012. Foi considerada habilitada
a empresa CB Tecnologia Eletro Eletrônica e Informática Ltda e
inabilitada a empresa Elo Telecomunicações e Construções Ltda.
Após a publicação deste resultado, inicia-se o devido prazo recursal,
estando os autos com vistas franqueadas.

(SIDEC - 26/10/2012) 153103-15234-2012NE909295

TOMADA DE PREÇOS Nº 36/2012

A CPL/UFRN comunica o resultado do julgamento de ha-
bilitação da Tomada de Preço nº 36/2012. Foram consideradas ha-
bilitadas as empresas Construtora de Obras Progresso Ltda e SBM
Engenharia Ltda. Após a publicação deste resultado, inicia-se o de-
vido prazo recursal, estando os autos com vistas franqueadas.

SÍLVIO NORONHA DE MELO
Presidente da CPL/UFRN

(SIDEC - 26/10/2012) 153103-15234-2012NE909295

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 4/2012

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O.U em 15/10/2012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço de out-
sourcing de impressão, durante um período de 12 (doze) meses, para
atender ao Hospital Universitário Onofre Lopes.

SAMUEL NARIO FERNANDES NETO
Pregoeiro

(SIDEC - 26/10/2012) 153108-15234-2011NE800793

E D I TA L
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 25 DE JUNHO 2012

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
por meio da Comissão Permanente do Vestibular (COMPERVE), con-
siderando os termos da Resolução nº XXX de 24 de outubro de 2012,
que altera a Resolução 076/2012, de junho de 2012, do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), torna público que o Edital
do Vestibular 2013, publicado no DOU em 25 de junho de 2012,
sofreu as seguintes alterações:

- no subitem 33, onde se lê: No terceiro dia, o candidato
receberá uma caneta esferográfica e um Caderno de Provas, contendo
12 questões discursivas (4 questões por disciplina) de acordo com a
área do curso, conforme quadro do Item 25 deste Edital. ; leia-se: No
terceiro dia, o candidato receberá um Requerimento para Reserva de
Vagas, uma caneta esferográfica e um Caderno de Provas, contendo
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