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(três) integrantes, distintos dos membros da Comissão de
heteroidentificação.

Incluir o tem 5.4.1, nos seguintes termos: "Exclusivamente
para os candidatos do concurso nº 05, a decisão final da Comissão
recursal será publicada dia 12 de setembro de 2018, em face da
quais não serão cabíveis recursos.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

EDITAL Nº 36, DE 13 DE JULHO DE 2018

EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 18/2018-PROGEPE
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade

Federal de Juiz de Fora (UFJF), no uso de suas atribuições e de suas
competências delegadas através da Portaria nº 01, de 02/01/2017,
resolve tornar público o Edital complementar ao Edital nº 18/2018-
PROGEPE, visando estabelecer o processo de heteroidentificação
dos candidatos que no ato de inscrição se autodeclararam pretos ou
pardos e que manifestaram interesse em concorrer às vagas
reservadas aos negros, nos termos da Lei nº 12.990, de 9 de junho
de 2014, na forma do item 6 do Edital nº 18/2018-PROGEPE, o qual
se destina ao provimento de cargo de Professor da Carreira do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (Carreira
EBTT) para o Colégio de Aplicação João XXIII.

1 Todos os candidatos que, no ato de inscrição, se
autodeclararam pretos ou pardos e que manifestaram interesse em
concorrer às vagas reservadas aos negros, nos termos da Lei nº
12.990, de 9 de junho de 2014, na forma do item 6 do Edital nº
18/2018-PROGEPE serão submetidos ao procedimento de
heteroidentificação, previsto na Portaria Normativa nº 04, de 06 de
abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.

2 O procedimento de heteroidentificação ocorrerá no dia 31
de agosto de 2018, com início às 16 horas, observado o horário de
Brasília.

2.1 Para a realização do procedimento de
heteroidentificação os candidatos deverão comparecer, portando
documento oficial de identificação com foto, no seguinte endereço:
Prédio da Reitoria, na Secretaria dos Gabinetes das Pró-reitorias,
Campus Juiz de Fora, Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro,
Juiz de Fora - MG.

2.2 O procedimento de heteroidentificação será realizado
por meio de encontro presencial com a Comissão de
heteroidentificação no Campus de Juiz de Fora.

3 Serão eliminados da lista de classificação dos candidatos
que se autodeclararam pretros ou pardos e que manifestaram
interesse em concorrer às vagas reservadas nos termos da Lei nº
12.990, de 9 de junho de 2014, aqueles que:

a) Não comparecerem ao procedimento de
heteroidentificação na data, horário e local previstos no item 2.

b) As autodeclarações não forem confirmadas no
procedimento de heteroidentificação.

4 O procedimento de heteroidentificação será filmado e sua
gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos
pelos candidatos.

4.1 A comissão de heteroidentificação utilizará
exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição
declarada pelo candidato.

4.2 Serão consideradas as características fenotípicas do
candidato ao tempo da realização do procedimento de
heteroidentificação.

4.3 Não serão considerados, para os fins de análise,
quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente
apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação
em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros
concursos públicos ou processos seletivos.

5 A comissão de heteroidentificação, a ser designada por
ato da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas será composta por 5
(cinco) membros e suplentes, e deliberará pela maioria dos seus
membros, sem a presença de candidato, sob forma de parecer
motivado, de acesso restrito, que terá validade apenas para os
respectivos concursos presentes no Edital nº 18/2018-PROGEPE.

5.1 O resultado provisório do procedimento de
heteroidentificação será publicado no site
http://www.ufjf.br/concurso/ , na data provável de 03 de setembro de
2018.

5.2 Em face do resultado provisório será cabível recurso, o
qual deverá ser enviado no dia 04 de setembro de 2018, por e-mail,
digitado em língua portuguesa, para concurso.docente@ufjf.edu.br ,
endereçada à comissão recursal, a qual será composta, caso exista
recurso, por 3 (três) integrantes, distintos dos membros da c omissão
de heteroidentificação.

5.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar
a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o
parecer emitido pela comissão de heteroidentificação e o conteúdo
do recurso elaborado pelo candidato.

5.4 A decisão final da Comissão recursal será publicada dia
12 de setembro de 2018, em face da quais não serão cabíveis
recursos.

5.5 Aplica-se ao procedimento de heteroidentificação, no
que couber, o disposto na Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril de
2018.

5.6 Os casos omissos serão encaminhados para apreciação e
decisão da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFJF.

5.7 As disposições constidas neste edital integram o Edital
nº 18/2018-PROGEPE.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2018 - UASG 153032

Nº Processo: 23090015995201884 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada com vistas ao apoio a prestação
de serviços continuados de condução e manutenção de veículos
automotores, por intermédio de postos de trabalho. Total de Itens
Licitados: 00002. Edital: 16/07/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às
17h00. Endereço: Praça Prof. Edmir Sá Santos - Cx. Postal 3037
LAVRAS - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153032-
05-30-2018. Entrega das Propostas: a partir de 16/07/2018 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/07/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LIDIANE FATIMA EVANGELISTA
Diretora da Dgm

(SIDEC - 13/07/2018) 153032-15251-2018NE800017

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº443,
DE 13 DE JULHO DE 2018

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, em conformidade com a Lei
nº 8.112/1990 e com o disposto na Lei nº 12.772/2012 e suas
alterações, resolve retificar, em parte, o Editais nºs 317, 318, 319,
320, 321 e 322, de 25/06/2018, publicados no DOU de 27/06/2018,
Seção 3, páginas 79 a 81, 82 a 84, 84 a 86, 86 a 89, 89 a 91 e 91 a
93, referentes aos Concursos Públicos de Provas e Títulos para
provimento efetivo de vagas da Carreira de Magistério Superior, na
CLASSE A, com a denominação de PROFESSOR ADJUNTO A,
Nível 1, lotadas nesta Universidade e destinadas à FACULDADE DE
LETRAS, de acordo com a seguinte discriminação:

Incluir:
"4.15. Inscrição Via Postal
4.15.1. Será facultada a inscrição via Correios, desde que

sejam satisfeitas as seguintes condições:
I- encaminhamento do requerimento e de toda a

documentação relacionada no item 4.6 do presente Edital, para o
endereço indicado no Quadro 1, mediante Aviso de Recebimento-
AR;

II- somente serão considerados inscritos os candidatos cuja
documentação seja recebida dentro do prazo previsto no presente
Edital, não se responsabilizando a UFMG por eventuais atrasos ou
extravio da documentação.

4.15.2. Nesse caso, do Termo de Inscrição, constarão a data
de postagem, a data e o horário do recebimento da
correspondência.

4.15.3. Serão enviados via postal ao candidato cuja inscrição
for efetuada pelos Correios, no endereço informado, o Protocolo de
Inscrição e os demais documentos previstos no item 4.10 deste Edital,
mediante Aviso de Recebimento-AR."

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº444,
DE 13 DE JULHO DE 2018

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais e estatutárias, em conformidade com
a Lei nº 8.112/1990 e com o disposto na Lei nº 12.772/2012 e
suas alterações, resolve:

Retificar, em parte, o Edital nº 311, de 25/06/2018,
publicado no DOU de 03/07/2018, Seção 3, página 50, referente
ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo
de vaga da Carreira de Magistério Superior, na Classe A, com a
denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 01, lotada
nesta Universidade e destinada ao DEPARTAMENTO DE
CARTOGRAFIA do INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, na área de
conhecimento: Cartografia e Topografia e Geoprocessamento e
Modelagem Ambiental, nos seguintes termos:

Onde se lê:
1o lugar: Vagner Braga Nunes Neto
Leia-se:
1o lugar: Vagner Braga Nunes Coelho

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018 - UASG 153267

Nº Processo: 23072052433201759 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Implantação do registro de preços de aquisição parcelada de materiais
para serralheria para o Departamento de Manutenção e Operação da
Infraestrutura da UFMG, Campus da Pampulha e Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos. Total de Itens Licitados: 00096. Edital: 16/07/2018 de 08h00

às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Antonio Carlos, 6627
- Pampulha Pampulha - BELO HORIZONTE - MG ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 3 2 6 7 - 0 5 - 1 3 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 16/07/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/07/2018 às
09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

GUILHERME DE CASTRO MAGALHAES
Pregoeiro

(SIDEC - 13/07/2018) 153267-15229-2018NE800058

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
COORDENADORIA DE TRANSFERÊNCIA E

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Proc. 23072.018857/2018-75 - firmado entre a Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG - CNPJ/MF nº. 17.217.985/0001-04
e a Indústria e Comércio de Produtos para Pesquisa em Saúde Animal
e Humana Simões Saliba Ltda - ME - denominada P2S2 - CNPJ/MF
nº.06.156.669/0001-53. Objeto: Constitui objeto do presente contrato
o licenciamento, a título oneroso, sem exclusividade, pela UFMG a
P2S2, dos direitos em escala industrial, fabricação, comercialização e
prestação de serviços da TECNOLOGIA intitulada "Processo para
Isolamento e Purificação da Lignina" Eucaliptus gradis" (LIPE) e
emprego desta Lignina como Indicador em Ensaio de Digestibilidade
Aparente em Diferentes Espécies Animais", depositada junto ao INPI,
sob o nº PI0304736-9 em 25.04.2003. Início da vigência: 10 de julho
de 2018. Nome e cargos dos signatários: Profª Sandra Regina Goulart
Almeida - Reitora da UFMG e o Sr. Jaime Saliba - Representante
legal da P2S2.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Proc. 23072.057202/2016-51 - Contrato de Transferência de
Know-how n° 02/2017 firmado entre a Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e a Laudo
Laboratório Avícola Uberlândia Ltda. - CNPJ/MF nº
23.259.427/0001-04. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a
transferência, a título oneroso, sem exclusividade, dos direitos para
desenvolvimento, uso, produção e comercialização relacionados ao
Know-how intitulado "Kits para diagnóstico sorológico de
leishmaniose canina". Início a vigência: 01 de junho de 2017. Nome
e cargos dos signatários: Prof. Ado Jório de Vasconcelos - Pró-reitor
de Pesquisa da UFMG e o Sr. Daniel Bernardes Ferreira Rossi -
Representante Legal da Laudo.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
E PROFISSIONAL

CENTRO PEDAGÓGICO
ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 153294

Número do Contrato: 1/2017. Nº Processo: 23072026940201737.
DISPENSA Nº 55/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141.
Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -
PESQUISA. Objeto: Prorrogação de vigencia até 30 de dezembro de
2018, a contar de 11 de julho de 2018, do contrato original celebrado
entre as partes em 11 de julho de 2017. Fundamento Legal: Paragrafo
unico, do art. 61 da Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 10/07/2018.

(SICON - 13/07/2018) 153294-15229-2018NE800042

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Extrato de Ata SRP - Pregão Eletrônico N° 7/2017
Contratante: HC-UFMG/EBSERH CNPJ 15.126.437/0015-49
Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos, saneante e correlatos.
Vigência: 16/07/2018 a 15/07/2019
Total de empresas contratadas: 12
Fonte: Sitio www.comprasgovernamentais.gov.br
Ata SRP 501/18 - Contratado: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 02.816.696/0001-54 - Valor R$ 4.260,00
Ata SRP 502/18 - Contratado: INOVAMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02 - Valor R$ 7.500,00
Ata SRP 503/18 - Contratado: MULTIFARMA COMERCIAL
LT D A
CNPJ: 21.681.325/0001-57 - Valor R$ 8.095,50
Ata SRP 504/18 - Contratado: COSTA CAMARGO COM. DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.325.157/0001-34 - Valor R$ 499.750,00
Ata SRP 505/18 - Contratado: OPHTHALMOS S/A
CNPJ: 61.129.409/0001-05 - Valor R$ 11.460,00
Ata SRP 506/18 - Contratado: BLAU FARMACEUTICA S.A.
CNPJ: 58.430.828/0001-60 - Valor R$ 1.066.680,00
Ata SRP 507/18 - Contratado: LM FARMA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 57.532.343/0001-14 - Valor R$ 21.825,00
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