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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 153045 - UFC

Número do Contrato: 63/2020.
Nº Processo: 23067.010121/2020-42.
Tomada de Preços. Nº 16/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA.
Contratado: 16.552.800/0001-55 - FERRARA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA. Objeto: A
vigência do contrato original fica prorrogada por 90 (noventa) dias corridos: de 27 de maio
de 2021 a 25 de agosto de 2021. Processo sei n° 14560/2021-13. Vigência: 27/05/2021 a
25/08/2021. Data de Assinatura: 20/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 20/05/2021).

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 10/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 011257/2021-51.
, publicada no D.O.U de 14/05/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - O registro de preços para
a eventual aquisição de equipamentos de proteção individual, materiais de higiene e
demais insumos necessários à retomada segura das atividades acadêmicas e
administrativas presenciais de diversos setores da Universidade Federal do Ceará no
cenário da pandemia do coronavírus, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento. Novo Edital: 25/05/2021 das 08h00 às 12h00 e de13h00
às 17h00. Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315, Bloco Ii Benfica - FORTALEZA - CEEntrega
das Propostas: a partir de 25/05/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 08/06/2021, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pro Reitor de Planejamento e Administração

(SIDEC - 24/05/2021) 153045-15224-2021NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - UASG 153045

Nº Processo: 012663/2021-31. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de materiais de expediente diversos,
materiais de escritório, além de materiais elétricos de consumo, para atender as
necessidades dos diferentes setores administrativos e acadêmicos da UFC na capital e nos
campi do interior do Estado do Ceará, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 80. Edital: 25/05/2021 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. da Universidade, 2853 - Benfica,
Benfica - Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/153045-5-00011-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 08/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-reitor de Planejamento e Administração

(SIASGnet - 24/05/2021) 153045-15224-2021NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 153045

Nº Processo: 015920/2021-96. Objeto: O registro de preços para a eventual aquisição de
materiais de consumo para uso/apoio nas atividades internas do Almoxarifado e
Patrimônio, a fim de que esses setores possam garantir um melhor atendimento de
demandas dos diferentes setores administrativos e acadêmicos da UFC na capital e nos
campi do interior do Estado do Ceará. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 25/05/2021 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315, Bloco Ii,
Benfica - Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/153045-5-00013-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 08/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pro-reitor de Planejamento e Administração

(SIASGnet - 24/05/2021) 153045-15224-2021NE800003

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 153048 - RC/UFES

Nº Processo: 23068.022249/2021-20.
Dispensa Nº 3/2021. Contratante: RESTAURANTE CENTRAL DA UFES.
Contratado: 21.827.917/0001-34 - MENDONÇA RODRIGUES EIRELLI ME. Objeto:
Contratação de serviço de confecção e instalação de móvel planejado para a sala de venda
de tíquetes, para atender às necessidades do Restaurante da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES) do Campus de Alegre..
Fundamento Legal: . Vigência: 21/05/2021 a 20/07/2021. Valor Total: R$ 3.400,00. Data de
Assinatura: 21/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2021 - UASG 153046 - UFES

Número do Contrato: 23/2017.
Nº Processo: 23068.021128/2015-12.
Pregão. Nº 52/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO.
Contratado: 05.659.153/0001-69 - ARGA ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogação da
vigência e reajuste de preços. Vigência: 06/06/2021 a 06/06/2022. Valor total do termo
aditivo: R$ 91.820,25. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 353.548,45. Data de
Assinatura: 20/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 20/05/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021 - UASG 153046

Nº Processo: 23068041513202043. Objeto: Locação de Licença Software Wolfram
Mathemática - Premier Service por meio de pregão eletrônico com suporte pelo período
de 12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite de 48 (quarenta e oito) meses.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 25/05/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço:
Av. Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitario-goiabeiras, - Vitória/ES ou
https://www.gov.br/compras/edital/153046-5-00054-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 25/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
08/06/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais:
Www.comprasnet.gov.br.

FERNANDO HIDEKI KABASAWA
Pregoeiro

(SIASGnet - 24/05/2021) 153046-15225-2021NE800001

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS

RETIFICAÇÃO Nº 1/2021

No Extrato de Termo de Cooperação nº 3/2021, publicado no DOU do dia
27/01/2021, página 54, Seção 3.

Onde se lê: Desenvolvimento do projeto denominado [...] no âmbito do Termo
nº 4800022211.

Leia-se: Desenvolvimento do projeto denominado [...] no âmbito do Termo nº
4900000146.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CNPJ: 32.479.123/0001-43
De acordo com a Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, que dispõe

sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito
do sistema federal de ensino.

EXTRATO DE INFORMAÇÕES DE REGISTROS DE DIPLOMAS

. Período Quantidade de
diplomas
registrados

Intervalo de
números de registro

Número do livro
de registro

. 04/05/2021 a 18/05/2021 62 3839 a 3900 14 - Série - A

. 18/05/2021 a 19/05/2021 12 3901 a 3912 15 - Série - A

. 19/05/2021 1 3914 15 - Série - A

. 19/05/2021 a 20/05/2021 38 3916 a 3953 15 - Série - A

. Site para consulta de diplomas registrados: www.prograd.ufes.br
CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO

Pró-Reitora

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
EDITAL Nº 31/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições, torna

público que estarão abertas as inscrições no Processo Seletivo Simplificado para
contratação de Professor Substituto, nas áreas especificadas no Anexo I. A Seleção será
realizada de acordo com a Lei nº. 8.745 de 09/12/93, alterada pela Lei nº. 9.849 de
26/10/99, Lei nº 12.425 de 17/06/11, Decreto nº 7.485 de 18/05/2011, Orientação
Normativa SRH/MP nº 05, de 28/10/2009, Resolução CEP/UFF nº 264/2015, de 17/06/2015
e Orientações Técnicas do GT Técnico da UFF de Enfrentamento a COVID19 para Realização
de Concursos Públicos.

1. Do requerimento de inscrição on line.
1.1. Poderão inscrever-se no Processo Seletivo cidadãos brasileiros ou

estrangeiros detentores do título acadêmico especificado no anexo I. Os candidatos
deverão ingressar no endereço https://app.uff.br/cpd para cadastrar-se no Sistema de
Gerenciamento de Concursos. Concluído o cadastramento, o candidato deverá fazer o login
mediante informação do CPF e da senha pessoal indicada no cadastro. Após ingressar no
sistema, o candidato deverá requerer sua inscrição por meio do link "requerimento de
inscrição", seguindo as etapas do formulário.

1.2 O pedido de inscrição deverá ser realizado das 12 horas do 1º dia até às 24
horas do último dia do período de inscrição, conforme Anexo I, o qual será ainda
submetido à análise e a julgamento pelo Departamento de Ensino responsável pela
seleção.

1.3 O simples cadastro no site não configura inscrição.
1.4 O requerimento de inscrição exige a remessa de cópia digitalizada dos

seguintes documentos:
1.4.1 comprovantes das titulações exigidas (frente e verso), conforme

especificação no Anexo I. Caso o candidato ainda não tenha o Diploma, deverá apresentar
Declaração do Programa de Pós-Graduação ao qual está vinculado (cursando o Programa
de Pós-Graduação) ou esteve vinculado (concluiu o Programa de Pós-Graduação),
especificando a área de conhecimento do curso, para fins de verificação do cumprimento
da qualificação exigida no Anexo I. Na hipótese de título auferido em instituição
estrangeira, exigir-se-á o reconhecimento em território nacional no ato da contratação. No
caso de candidato estrangeiro é obrigatório o encaminhamento de cópia digitalizada do
visto permanente ou visto temporário de trabalho.

1.4.2 cópia do Curriculum Lattes;
1.4.1 cópia da GRU e comprovante de pagamento realizados até o último dia de

inscrição.
1.5 Os candidatos que apresentarem titulações com áreas de formação

diferentes das especificadas no Anexo I terão as inscrições indeferidas.
1.6 Os candidatos que não vincularem a documentação exigida ao

requerimento de inscrição no site terão as inscrições indeferidas.
1.7 Ao final do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato

deverá assinalar a opção que leu e concorda com os Termos do Edital para concluir a
inscrição com sucesso e receber o número de inscrição.

1.8 Se após a finalização da inscrição o número de confirmação não for gerado,
o candidato deverá entrar em contato imediatamente com a CPD através do e-mail
professorsubstituto.dgld.cpd@id.uff.br.

1.9 O interessado poderá recorrer do indeferimento da inscrição, devendo seu
recurso ser endereçado ao respectivo Departamento de Ensino até 2 (dois) dias, a contar
da data da divulgação oficial da decisão.

1.10 É admitida a formulação do recurso por e-mail.
2. Dos valores das taxas de inscrição.
2.1- Professor Auxiliar 20h e 40h: R$ 50,00;
2.2- Professor Assistente 20h e 40h: R$ 60,00;
2.3- Professor Adjunto 20h e 40h: R$ 70,00.
2.4- O valor recolhido não será restituído sob nenhuma hipótese, salvo em caso

de cancelamento da seleção simplificada.
3- Da isenção da taxa de inscrição
3.1- A isenção de taxa de inscrição é possibilitada ao candidato que estiver

inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e for
membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/2007

3.2- O candidato deverá preencher o Formulário de Solicitação de Isenção de
Taxa de Inscrição, disponível no site app.uff.br/cpd. Para download o candidato deverá
fazer login e clicar na aba "requerimento de inscrição". Após o preenchimento, o candidato
deverá enviar o formulário para o e-mail professorsubstituto.dgld.cpd@id.uff.br, até o
quinto dia do período de inscrições, para análise, anexando os seguintes documentos:

a) Cópia do documento de inscrição com o Número de Identificação Social -
NIS, atribuído pelo CadÚnico;

b) Declaração de que é membro de família de baixa renda.
3.3 O candidato, doador de medula óssea, deverá preencher o Requerimento

de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição específico para candidatos doadores de
medula óssea, disponível no sítio https://app.uff.br/cpd, no link "Requerimento de
Inscrição".

3.3.1 Após o preenchimento do requerimento previsto no item 3.3, o candidato
deverá enviar e-mail ao sítio professorsubstituto.dgld.cpd@id.uff.br, até o quinto dia do
período de inscrições, para análise, anexando cópia da carteirinha de doador, sendo este
o único documento de comprovação de cadastro emitido pelo Registro Nacional de

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
janal
Destacar
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