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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
EDITAL DE 23 DE JANEIRO DE 2019 (*)

ADENDO Nº 03 AO EDITAL Nº 53/2018-PROGRAD

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) torna público o Adendo n° 03 ao
Edital nº 53/2018 - PROGRAD, que reabre o período de inscrições para doutores e dá
outras providências.

1. Fica prorrogado até as 23h59min do dia 04 de fevereiro de 2019 o período
para solicitação de inscrição e atendimento especial para os candidatos que possuam o
título de doutor, conforme o disciplinado na Seção 2 do Edital nº 53/2018-PRO G R A D.

1.1. O procedimento para a realização de inscrição no Concurso Público, o valor
da taxa de inscrição e as hipóteses de deferimento e indeferimento constam na Seção 2 do
Edital nº 53/2018-PROGRAD.

1.2. Para o pagamento da inscrição os candidatos deverão efetuar o login no
sistema disponível no endereço eletrônico <http://sistemas.ufac.br/concurso_docente> e
efetuar a impressão de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

1.3. O pagamento da taxa de inscrição será feito apenas por meio de GRU
Cobrança que será paga exclusivamente no Banco do Brasil, até o primeiro dia útil seguinte
ao término das inscrições, observado o horário de expediente bancário.

1.4. Não será aceito agendamento como comprovante de pagamento.
2. Fica prorrogado até as 23h59min do dia 28 de janeiro de 2019 o período

para solicitação de isenção da taxa de inscrição de que trata a Seção 3 do Edital nº
53/2018-PROGRAD. O procedimento para realizar a solicitação de isenção e as hipóteses de
deferimento e indeferimento constam na referida Seção do Edital.

3. Será concedida isenção total da taxa de inscrição para o candidato doador de
medula óssea com cadastro em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos
termos da Lei nº 13.656/2018.

3.1. O pedido de isenção da taxa de inscrição com base no art. 1º, inc. II, da Lei
nº 13.656/2018, deverá ser solicitado até as 23h59min do dia 28 de janeiro de 2019, no
ato da inscrição, devendo ser anexado via upload, por meio de link específico, documento
no formato pdf, que comprove ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas
pelo Ministério da Saúde.

3.2. O envio da documentação constante do subitem 3.1 é de responsabilidade
exclusiva do candidato, não se responsabilizando a Ufac por qualquer tipo de problema
que impeça o recebimento dessa documentação, seja por ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o
envio.

3.3. O candidato que não enviar a documentação constante do subitem 3.1 ou
que enviar documentação que não comprove ser doador de medula óssea terá o seu
pedido de isenção indeferido.

4. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar
informação falsa com o intuito de usufruir das isenções de que tratam os itens 2 e 3 deste
adendo estará sujeito a:

a) cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for
constatada antes da homologação de seu resultado;

b) exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a
homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo;

c) declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada
após a sua publicação.

5. Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de uma inscrição, será
considerada válida somente a última inscrição efetivada.

5.1. Caso haja mais de uma inscrição com solicitação de isenção para o mesmo
candidato, será considerada para fins de análise de isenção apenas a última inscrição
realizada.

6. A Comissão Geral de Concurso publicará a relação preliminar dos candidatos
que tiveram o pedido de isenção deferido ou indeferido, em edital específico, no endereço
eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-
publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-
superior/>, em até 3 (três) dias após o término do período de solicitação.

7. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa
de inscrição deferidos constarão automaticamente na lista de inscritos.

8. Os candidatos que tiverem o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição indeferido poderão interpor recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após
a publicação do resultado, utilizando o formulário disponível no endereço eletrônico
<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

9. Após a análise dos recursos, a Comissão Geral de Concurso publicará o
resultado final da solicitação de isenção no endereço eletrônico
<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

10. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá efetuar nova
inscrição por meio do formulário disponível no endereço eletrônico
<http://sistemas.ufac.br/concurso_docente>, e realizar o pagamento da taxa de inscrição
conforme dispõem o Item 1 deste Adendo e seus subitens.

11. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em
hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da
Administração Pública.

12. Fica mantido o resultado das isenções concedidas até a presente data.

(*)Republicado por ter saído, no DOU de 24-1-2019, Seção 3, pág. 41, com incorreção no
original.

Rio Branco-AC, 23 de janeiro de 2019.
MARGARIDA DE AQUINO CUNHA

Reitora

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - UASG 154215

Nº Processo: 23125037419/17-62. Objeto: Contratação de Serviço de Emissão e Entrega de
Bilhetes de Passagens Terrestres Rodoviárias Intermunicipais no âmbito do Estado do
Amapá. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 25/01/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h00. Endereço: Rodovia Juscelino Kubistschek de Oliveira - Km 02, Universidade -
Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154215-5-00001-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 25/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 07/02/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

LUIZ OTAVIO PEREIRA DO CARMO JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 24/01/2019) 154215-15278-2019NE800027

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
14/01/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de visando a
aquisição de mobiliário hospitalar e monitor profissional para o HU-UFGD. Total de Itens

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

EDITAL Nº 12, DE 24 DE JANEIRO DE 2019

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão , no uso da
competência que lhe foi delegada pela Portaria GR no. 274 - MR, de 29 de abril de 2016 e
considerando a interposição de recurso administrativo impugnando o resultado provisório cuja
contagem dos prazos deve estrita observância ao disposto no artigo 66 da Lei 9.784/1999 c/c os
artigos 15 e 224 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como a recomendação
da AGU/ Procuradoria Federal junto à UFMA, por meio do Parecer nº
00023/2019/CCA/PFUFMA/PGF/AGU, resolve TORNAR SEM EFEITO o item 1.1 do Edital nº
11/2019-PROEN, publicado no Diário Oficial da União nº 12, de 17 de janeiro de 2019, Seção 3,
Página 67, que publicou o resultado DEFINITIVO do concurso público para provimento de cargo
docente na Carreira do Magistério Superior para área de Direito Privado, realizado pela
Coordenação do Curso de Direito, do Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia - CCSST,
Campus Imperatriz, regido pelo Edital PROEN nº 235/218. O recurso interposto será analisado
nos termos dos artigos 35 e 36 da Resolução CONSUN nº 120/2009 e, após a tramitação
administrativa da irresignação junto aos Conselhos Superiores, será publicado o resultado
definitivo, nos termos da supracitada Resolução.

Os demais itens do referido Edital (nº 11/2019) permanecem inalterados.

DOURIVAN CAMARA SILVA DE JESUS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 71/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23115029699201835. , publicada no D.O.U de 19/12/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Eventual aquisição de material de consumo e material permanente para atender as
necessidades da coordenação do curso de engenharia civil - campus de Balsas desta UFMA.
Novo Edital: 25/01/2019 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h59. Endereço: Av. Dos
Portugueses, S/n - Campus do Bacanga (relat.siafi) SAO LUIS - MAEntrega das Propostas: a
partir de 25/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/02/2019, às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RICHARD NIXON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 24/01/2019) 154041-15258-2018NE800077
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE RESCISÃO

TRCPS Nº 34/2019 Rescisão do Contrato nº 229/2014-GAB/REIT de Prestação de Serviços,
que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, CNPJ: 06.279.103/0001-
19 e RACHEL JORGE DINO COSSETTI LEAL, CPF: 125.360.243-34, a contar de 21.01.2019.
DATA DA ASSINATURA: 23.01.2019.

Licitados: 00008 Novo Edital: 25/01/2019 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Ivo Alves da Rocha, 558 Altos do Indaiá - DOURADOS - MS. Entrega das
Propostas: a partir de 25/01/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 06/02/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ADRIANA ALICE DE LIMA
Pregoeira

(SIDEC - 24/01/2019) 150248-26350-2019NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2018 - UASG 154045

Nº Processo: 23108986887201851. Objeto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do tipo
menor preço por ITEM, para futura e eventual aquisição de material de expediente para
atendimento de todos os campus da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT.
Total de Itens Licitados: 81. Edital: 25/01/2019 das 08h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h59.
Endereço: Av.fernando C. Costa N.2367 Bairro Boa Esperança Cuiaba Mt, - Cuiabá/MT ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154045-5-00065-2018. Entrega das Propostas: a
partir de 25/01/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
06/02/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

BRENO LACERDA ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/01/2019) 154045-15262-2019NE800114

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 154054

Nº Processo: 23104037305201841.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2019. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 34028316000960. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação,
pelos CORREIOS, de serviços que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante
adesão ao(s) anexo(s) deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m)
cada modalidade envolvida. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência: 23/01/2019 a
22/01/2020. Valor Total: R$133.200,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800014. Data de
Assinatura: 21/01/2019.

(SICON - 24/01/2019) 154054-15269-2019NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 154054

Número do Contrato: 3/2018.
Nº Processo: 23104030583201797.
PREGÃO SRP Nº 19/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 06235877000148. Contratado : WSNET SOLUCOES EM
INFORMATICA LTDA.Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência
contratual a contar de 01.02.2019 até 31.12.2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 01/02/2019 a 31/12/2019. Data de Assinatura: 23/01/2019.

(SICON - 24/01/2019) 154054-15269-2018NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 154054

Número do Contrato: 56/2018.
Nº Processo: 23454000141201746.
INEXIGIBILIDADE Nº 44/2018. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 06880484000197. Contratado : OPTECNICA COMERCIO
DE EQUIPAMENTOSELETRO ELETRONICOS L. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto incluir na Cláusula Segunda - Do Objeto, subitem 2.1.1, A - 2 do Contrato o seguinte
equipamento: 1 (uma) MSU- Unidade de Armazenamento de Áudio com capacidade de
120hs, com sistema operacional Lab100. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência:
23/01/2019 a 26/08/2019. Data de Assinatura: 23/01/2019.

(SICON - 24/01/2019) 154054-15269-2019NE800028
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