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do pregão 26/2019, através de SRP, conforme previsão para 2019/2020 da
CCE/PROECE, CPAR, CEX/PROECE. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 27/09/2019 das
08h00 às 11h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Av Costa e Silva, S/n - Cidade
Universitária, Universitário - Campo Grande/MS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154054-5-00058-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 27/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 09/10/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: Em caso de divergência prevalecerá a descrição contida no Edital e Descrição
Complementar do Item no Termo de Referência. Impugnações e esclarecimentos via
email: pregao.proadi@ufms.br.

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS
Pró-Reitor

(SIASGnet - 25/09/2019) 154054-15269-2019NE800146

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata para Registro de Preços nº 24/2019 - UFMS, Processo nº 23104.040137/2018-71
entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a empresa
Habib Decorações de Itajuba LTDA e outras. Objeto: A presente Ata tem por objeto o
registro de preços para a eventual Contratação de empresa(s) para Aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual - consumo e permanente para atender às
demandas de previsões da UFMS, por Sistema de Registro de Preços, especificados nos
itens do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 31/2019, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição. Vigência: 25.09.2019 a 25.09.2020. Data de assinatura: 25.09.2019. Valor:
R$ 1.302.261,41. Assinam: O Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto
Cesar Portella Malheiros pela "UFMS", e o representante legal pela empresa.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
EDITAL Nº 380, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019

RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a relação dos candidatos aprovados e classificados no Edital nº
284/2019, publicado no Diário Oficial da União nº 145, seção 3, página 74, de 30 de julho de 2019, relativo à realização de Seleção Simplificada de Provas e Títulos, destinado a selecionar
candidatos para o cargo de Professor Substituto, de acordo com o disposto na Lei nº 8.745/93, conforme especificações abaixo, na forma da legislação vigente:

. Campus Área de Conhecimento Classe/Regime de Trabalho Processo nº Candidatos Homologados Pontuação Final

. Santana do
Livramento

Teoria Econômica Professor Substituto/20h 23100.011356/2019-64 1º Pierre Joseph Nelcide 9,32

. 2º Ana Alzira Mendez Nunes 8,69

Divulga também a lista de homologados para reserva de vagas aos candidatos negros, de acordo com a Lei nº 12.990/2014 e nos termos do subitem 4.2 do Edital nº
284/2019:

. Campus Área de Conhecimento Classe/Regime de Trabalho Processo nº Candidatos Homologados pela Lista de Reserva de Vagas aos
Candidatos Negros, após Procedimento de Heteroidentificação.

Pontuação Final

. Santana do
Livramento

Teoria Econômica Professor Substituto/20h 23100.011356/2019-64 1º Pierre Joseph Nelcide 9,32

Torna público, ainda, que não houve aprovados pelas listas de reserva de vagas às pessoas com deficiência.

MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 154047

Número do Contrato: 45/2019.
Nº Processo: 83110039202201918.
PREGÃO SISPP Nº 31/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS -.CNPJ
Contratado: 32150633000415. Contratado : LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO -
LTDA. Objeto: Sub-rogação do Contrato nº 45/2019, firmado originalmente pela
UNIVERSIDADE FEDERAL DEPELOTAS para a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES - EBSERH - FILIAL PELOTAS,transferindo-se todos os seus direitos e
obrigações deladecorrentes. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura:
26/09/2019.

(SICON - 26/09/2019) 154047-15264-2019NE800109

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2019 - UASG 154047

Nº Processo: 23110034384201931. Objeto: Aquisição de Ônibus Semi-novos. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 27/09/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Rua Gomes Carneiro
Num. 01, - Pelotas/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154047-5-00126-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 27/09/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/10/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

PAULO AFONSO HARTMANN ALMEIDA
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/09/2019) 154047-15264-2019NE800109
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CONCURSOS
EDITAL Nº 24, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, por meio da Coordenação de Desenvolvimento de Concursos, torna público que estarão abertas, no período de 01 a 30 de outubro
de 2019, as inscrições para Concursos Públicos de Provas e Títulos para a CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, denominado VAGAS DE INTERESSE ESTRATÉGICO, com nomeação
em conformidade com o disposto na Lei nº 8.112/1990 e suas atualizações, no Decreto nº 9.739/2019 e nas Resoluções de nº 27/2018 e 30/2019 do COCEPE/UFPel, mediante as
condições estabelecidas neste Edital e demais disposições legais, conforme os dados que seguem.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O concurso visa ao provimento de cargos vagos na Classe A denominação Professor Adjunto A, criado pela Lei nº 7.596/1987; pelo Decreto nº 94.664/1987 e pela

Lei nº 12.772/2012 ou de acordo com a legislação vigente por ocasião da nomeação, regime de trabalho de 40h com Dedicação Exclusiva (turno diurno e/ou noturno).
1.2. O cargo de professor do magistério superior é regulamentado pela Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012.
1.3. De acordo com a Lei nº 12.772/2012, as atribuições do cargo: "São atividades das Carreiras e Cargos Isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal

aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além daquelas
previstas em legislação específica".

1.4. O sítio eletrônico oficial do presente concurso público na rede internet é http://concursos.ufpel.edu.br/wp/ .
1.4.1. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de informações referentes ao presente certame no sítio eletrônico do concurso, na página da

COODEC/UFPel e no Diário Oficial da União, em particular, ao aconpanhamento dos prazos e das possíveis atualizações do cronograma previsto do concurso, à realização das provas
e à divulgaçao dos resultados.

1.5. O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de vagas;
1.6. O programa de provas e cronograma do Concurso consta no site http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, no link específico deste edital COODEC 024/2019.
DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o concurso estarão abertas para o cargo de Professor de Magistério Superior- Classe A, de acordo com o Anexo I.
2.2. A inscrição deverá ser realizada somente no período compreendido entre as 10 horas do dia 01 de outubro até às 23h59min do dia 30 de outubro de 2019, através

do preenchimento do formulário on-line de inscrição-- exclusivamente via internet no endereço: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0024_2019/.
2.3. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de efetuar o recolhimento do valor da inscrição somente após tomar conhecimento

de todos os requisitos e condições exigidos neste Edital e nos respectivos Anexos.
2.4. Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:
a) Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO existente no endereço eletrônico acima mencionado;
b) Imprimir a respectiva GRU - Guia de Recolhimento da União - para pagamento da taxa de inscrição;
c) Fazer o pagamento da taxa de inscrição até dia 31/10/2019, exclusivamente nas agências do Banco do Brasil.
2.4.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido, exceto por motivo de cancelamento do concurso.
2.4.2. A inscrição só será confirmada após a informação, pelo banco, do pagamento da taxa de inscrição.
2.4.3. Após 03 (três) dias úteis a contar do pagamento da taxa, o candidato deverá acessar novamente o endereço eletrônico mencionado no subitem 2.2 para verificar

se sua inscrição foi confirmada.
2.4.4. A inscrição NÃO será confirmada caso haja pagamento com valor diferente do valor estipulado no edital e/ou que tenha sido efetuado fora do prazo permitido

ou de maneira distinta da prevista no subitem 2.2.
2.4.5. Será considerada válida e efetivada somente a inscrição realizada no site e paga pelo candidato através do boleto gerado, EXCLUSIVAMENTE, por ele.
2.4.6. O valor da taxa de inscrição será de: R$ 191,40 (cento e noventa e um reais e quarenta centavos).
2.4.7. O candidato poderá imprimir a segunda via do boleto até o dia do vencimento que consta no edital, utilizando a consulta rápida na página de inscrição do concurso,

informando para tanto o número de inscrição e RG. Após essa data o candidato que não efetuar o pagamento ficará impossibilitado de participar do Processo Seletivo.
2.4.7.1. Somente no ato do pagamento do boleto bancário, a ser impresso pelo candidato, é que se efetiva a inscrição. Os dados impressos no boleto devem ser

previamente conferidos e, caso haja divergência, um novo boleto deverá ser impresso. Uma vez efetuado o pagamento não poderá haver mudanças, alterações e/ou complementação
dos dados solicitados. Isso só será possível mediante o pagamento de nova taxa de inscrição.

2.4.7.2. Não será aceito, em hipótese alguma, o recolhimento da GRU pelas seguintes opções: agendamento de pagamento de título de cobrança; pagamento de conta
por envelope; transferência eletrônica; DOC e DOC eletrônico; ordem de pagamento e depósito comum em conta corrente.

2.4.8. No ato da inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, escolher a área conforme quadro de vagas. Não será admitida ao candidato a alteração da área após
efetivação da inscrição, que se dá no ato do seu pagamento.

2.4.8.1. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga devendo optar, todavia, por apenas uma delas na hipótese de conflito entre os cronogramas de realização
das provas.

2.5. Para a inscrição deverão ser preenchidos todos os campos do formulário online. As informações serão de responsabilidade do candidato no caso de alguma
informação incompleta ou ilegível.


