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CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2016 UASG 158131

Nº Processo: 23235007481201600. DISPENSA Nº 13/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 25086034000171. Contratado: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA -DE ENERGIA S.A.. Objeto:
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender ao Campus Avançado de Formoso do Araguaia do IFTO. Fundamento
Legal: Art. 24 da Lei nº 8.666/93 . Vigência: a partir de 04/11/2016, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº
36, de 13/12/2011. Valor Total: R$73.439,16. Fonte: 112000000 - 2016NE800303. Data de Assinatura: 04/11/2016.
(SICON - 28/11/2016) 158131-26424-2016NE800015
AVISO DE REVOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2016
Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 23234007532201603.
ANTONIO DA LUZ JUNIOR
Diretor-Geral
(SIDEC - 28/11/2016) 158489-26424-2016NE800010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL Nº 96, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2016
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
O Substituto do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, no uso de suas atribuições legais,
conferida pela Portaria IFTM nº 2.006 de 17/12/2015, publicada no DOU de 18/12/2015, e Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU
de 30/12/2008, torna público que estarão abertas no período de 29/11/2016 a 09/12/2016 a inscrição para a seleção de Professores Substitutos
para atuar na área de Educação Física no Campus Paracatu e baixa as seguintes normas:
1.ÁREA, PRÉ-REQUISITOS E REGIME DE TRABALHO:
ÁREA
Educação Física

MODALIDADE
Substituto

PRÉ-REQUISITOS
Licenciatura ou Bacharelado em Educação
Física

REGIME DE TRABALHO
20 horas semanais

2. INSCRIÇÃO: As inscrições serão realizas na Recepção do Instituto Federal do Triangulo Mineiro- Campus Paracatu, Rodovia MG
188, KM 167, Bairro Fazendinha, fone (38) 3365-0300, município de Paracatu, fone (38) 3365-0300, no período de 29 de Novembro a 09 de
Dezembro de 2016, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
3. INFORMAÇÕES: A íntegra deste Edital e demais informações poderão ser obtidas Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus
Paracatu, Rodovia MG 188, KM 167, Bairro Fazendinha, município de Paracatu, fone (38) 3365-0300, no horário das 8h às 11h e das 13h às
16h, de segunda a sexta-feira e pelo site: http://www.iftm.edu.br/concursos/index.php.
EURÍPEDES RONALDO ANANIAS FERREIRA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA,
ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº ED00794/2016
Contratante: Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura - UNESCO, CNPJ: 03.736.617/0001-68, PROJETO 914BRZ1042.7 UNESCO "Desenvolvimento de ações e estratégias para promover o fortalecimento das políticas de educação
voltadas aos direitos humanos, à diversidade sociocultural, aos jovens
e adultos, às especificidades da juventude e à inclusão". Contratado:
Ralph Augusto Silva Faleiro; CPF: 716.098.061-15. Objeto: Realização de estudo analítico de natureza estatística para subsidiar o processo de acompanhamento das políticas da SECADI em seus temas
específicos e em sua transversalidade: Políticas de Juventude, Educação de Jovens e Adultos e Políticas de Alfabetização; Políticas de
Inclusão e Educação Especial; Políticas Educacionais para Direitos
Humanos e Cidadania e Políticas para relações étnico-raciais, indígenas, quilombolas e Educação no Campo em consonância com as
metas e estratégias do PNE. Vigência do contrato: 23/11/2016 a
12/06/2017. Valor Total: R$ 59.500,00. Fonte de Recurso: UNESCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
EDITAL N o- 93, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI
PROCESSO SELETIVO - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 2º do Decreto nº 5.493, de 18 de
julho de 2005, torna público o cronograma e demais procedimentos
relativos à adesão e emissão de Termo Aditivo ao processo seletivo
do Programa Universidade para Todos - Prouni referente ao primeiro
semestre de 2017.
1. DA FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO E DA EMISSÃO
DE TERMOS ADITIVOS AO PROUNI
1.1. A adesão de mantenedoras de instituições de educação
superior - IES e a emissão de Termos Aditivos ao processo seletivo
do Programa Universidade para Todos - Prouni referentes ao primeiro
semestre de 2017 obedecerão ao disposto na Portaria Normativa MEC
nº 18, de 6 de novembro de 2014.
1.2. Todos os procedimentos operacionais referentes ao Prouni serão efetuados exclusivamente por meio do Sistema Informatizado
do Prouni - SisProuni, disponível no endereço eletrônico http://prouniportal.mec.gov.br.

2. DO CRONOGRAMA
2.1. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM ADERIR AO
PROUNI
2.1.1. A manifestação de interesse em aderir ao Prouni ocorrerá no período de 30 de novembro de 2016 até as 23 horas e 59
minutos do dia 14 de dezembro de 2016.
2.1.2. Para os fins do disposto neste subitem, a manifestação
de interesse em aderir ao Prouni é procedimento obrigatório para a
primeira adesão ao Programa, para a renovação de Termos de Adesão
expirados nos termos do § 1º do art. 5º e do art. 11 da Lei nº 11.096,
de 13 de janeiro de 2005, bem como para nova adesão de mantenedoras desvinculadas.
2.2. PERÍODO PARA ADESÃO AO PROUNI
2.2.1. A adesão ao Prouni ocorrerá no período de 30 de
novembro de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de
dezembro de 2016.
2.2.2. Para os fins do disposto neste subitem, o período de
adesão ao Prouni compreende a primeira adesão ao Programa, a
renovação de Termos de Adesão expirados nos termos do § 1º do art.
5º e do art. 11 da Lei nº 11.096, de 2005, bem como a nova adesão
de mantenedoras desvinculadas.
2.2.3. A adesão ao Prouni será facultada somente às mantenedoras que não possuam registros no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, em observância ao disposto no art. 15 da Lei nº 11.096, de 2005, e na Lei
nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
2.2.4. A renovação de adesão ao ProUni será facultada somente às mantenedoras que comprovarem a quitação de tributos e
contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, conforme disposto na Lei nº 11.128, de 28 de
junho de 2005, observados os subitens 2.3.3 e 2.3.4 deste Edital.
2.2.5. As mantenedoras de IES que aderiram ao ProUni para
participar do processo seletivo do primeiro semestre de 2007, caso
queiram renovar sua adesão ao Programa, deverão emitir Termo de
Renovação de Adesão no prazo regulamentado neste Edital.
2.2.6. A vigência dos Termos de Adesão das mantenedoras
de IES que aderiram ao ProUni para participar do processo seletivo
do primeiro semestre de 2007 e que tiverem os seus termos expirados
ou a expirar em data anterior à renovação da adesão ao Programa será
prorrogada até o momento da emissão do Termo de Renovação da
Adesão para participação no processo seletivo do primeiro semestre
de 2017.
2.3. PERÍODO DE EMISSÃO DE TERMOS ADITIVOS
AO PROCESSO SELETIVO DO PROUNI REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
2.3.1. A emissão de Termo Aditivo ao processo seletivo do
ProUni referente ao primeiro semestre de 2017 ocorrerá no período
de 30 de novembro de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 16
de dezembro de 2016.
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2.3.2. O deferimento do Termo Aditivo para participação da
mantenedora no processo seletivo do primeiro semestre de 2017 estará condicionado ao cumprimento do disposto na Lei nº 11.128, de
2005.
2.3.3. A certidão de regularidade fiscal expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os
tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitidos no âmbito do
disposto na Portaria nº 358, de 5 de setembro de 2014, do Ministério
da Fazenda, deverá ser carregada no Sisprouni, em formato Portable
Document Format - PDF, até o dia 31 de dezembro de 2016.
2.3.4. A certidão a que se refere o subitem anterior deverá ter
validade que abranja, imprescindivelmente, a data de 31 de dezembro
de 2016.
2.4. PERÍODO PARA A RETIFICAÇÃO DOS TERMOS
DE ADESÃO E ADITIVOS AO PROUNI
2.4.1. A retificação, pelas mantenedoras, dos Termos de
Adesão e Termos Aditivos ao ProUni ocorrerá no período de 19 de
dezembro de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de
dezembro de 2016.
3. DO CÁLCULO DO NÚMERO DE BOLSAS
3.1. Os Termos de Adesão ou Aditivos informarão o número
de bolsas a serem ofertadas para cada curso e turno pelas IES participantes do processo seletivo referente ao primeiro semestre de
2017, conforme disposto na Lei nº 11.096, de 2005, e regulamentação
em vigor.
3.1.1 Para as instituições com fins lucrativos ou sem fins
lucrativos não beneficentes, o número de bolsas obrigatórias a serem
ofertadas em cada curso e turno será calculado conforme especificado
a seguir:
I - no caso das instituições que optarem pela modalidade de
oferta de bolsas especificada no caput do art. 5º da Lei nº 11.096, de
2005:
a) para os cursos e turnos incluídos no Prouni na adesão
referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2005, por
intermédio das fórmulas:
I = ( W ÷ 9 ) + [( X + E ) ÷ 10,7] - Y, no caso das
instituições que no primeiro semestre de 2005 optaram pela regra
especificada no inciso I do § 5º do art. 5º da Lei nº 11.096, de
2005.
ou
I = ( W ÷ 19 ) + [( X + E ) ÷ 10,7] - Y, no caso das
instituições que no primeiro semestre de 2005 optaram pela regra
especificada no inciso II do § 5º do art. 5º da Lei nº 11.096, de
2005.
b) para os cursos e turnos incluídos no Prouni mediante
adesão ou emissão de termo aditivo referente aos processos seletivos
ocorridos do segundo semestre de 2005 ao primeiro semestre de
2016, por intermédio da fórmula:
I = [( X + E ) ÷ 10,7] - Y
c) para os cursos e turnos incluídos no Prouni mediante
adesão ou emissão de termo aditivo referente aos processos seletivos
do segundo semestre de 2016 ou primeiro semestre de 2017, por
intermédio da fórmula:
I = E ÷ 10,7
II - no caso das instituições que optarem pela modalidade de
oferta de bolsas especificada no § 4º do art. 5º da Lei nº 11.096, de
2005:
a) para os cursos e turnos incluídos no Prouni na adesão
referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2005, por
intermédio das fórmulas:
I = ( W ÷ 9 ) + [(X + E) ÷ 22] - Z, para o cálculo do número
de bolsas integrais, no caso das instituições que, no primeiro semestre
de 2005, optaram pela regra especificada no inciso I do § 5º do art.
5º da Lei nº 11.096, de 2005.
ou
I = ( W ÷ 19 ) + [(X + E) ÷ 22] - Z, para o cálculo do
número de bolsas integrais, no caso das instituições que, no primeiro
semestre de 2005, optaram pela regra especificada no inciso II do § 5º
do art. 5º da Lei nº 11.096, de 2005.
e
P = V ÷ (SM ÷ 2), para o cálculo do número de bolsas
parciais, conforme as equações:
V = R - VI - VP
R = A x 10% + ( B + C ) x 8,5%
VI = (Z + I) x SM
VP = K x (SM ÷ 2)
b) para os cursos e turnos incluídos no Prouni mediante
adesão ou emissão de termo aditivo referente aos processos seletivos
ocorridos do segundo semestre de 2005 ao primeiro semestre de
2016, por intermédio das fórmulas:
I = [( X + E ) ÷ 22] - Z, para o cálculo do número de bolsas
integrais,
e
P = V ÷ (SM ÷ 2), para o cálculo do número de bolsas
parciais, conforme as equações:
V = R - VI - VP
R = ( B + C ) x 8,5%
VI = (Z + I) x SM
VP = K x (SM ÷ 2)
c) para os cursos e turnos incluídos no Prouni mediante
adesão ou emissão de termo aditivo referente aos processos seletivos
do segundo semestre de 2016 ou primeiro semestre de 2017, por
intermédio das fórmulas:
I = E ÷ 22, para o cálculo do número de bolsas integrais,
e
P = V ÷ (SM ÷ 2), para o cálculo do número de bolsas
parciais, conforme as equações:
V = R - VI - VP
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R = C x 8,5%
VI = (Z + I) x SM
VP = K x (SM ÷ 2)
3.1.2. Para as instituições beneficentes de assistência social,
o número de bolsas obrigatórias integrais a serem ofertadas será
calculado, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 11.096, de 2005:
I - para os cursos e turnos incluídos no Prouni na adesão
referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2005, por
intermédio da fórmula:
I = [( W + X + E ) ÷ 9] - Z
II - para os cursos e turnos incluídos no Prouni mediante
adesão ou emissão de termo aditivo referente aos processos seletivos
ocorridos do segundo semestre de 2005 ao primeiro semestre de
2016, por intermédio da fórmula:
I = [( X + E ) ÷ 9] - Z
III - para os cursos e turnos incluídos no Prouni mediante
adesão ou emissão de termo aditivo referente aos processos seletivos
do segundo semestre de 2016 ou primeiro semestre de 2017, por
intermédio da fórmula:
I=E÷9
3.1.3. As variáveis mencionadas nas fórmulas referidas nos
subitens 3.1.1. e 3.1.2 significam:
I = número total de bolsas integrais obrigatórias a serem
ofertadas no processo seletivo referente ao primeiro semestre de
2017;
W = número de estudantes ingressantes no primeiro semestre
de 2005 regularmente pagantes e matriculados ao final do primeiro
semestre de 2016;
X = número de estudantes ingressantes nos primeiros semestres de 2006 a 2016 regularmente pagantes e matriculados ao
final do primeiro semestre de 2016;
E = número estimado de estudantes ingressantes regularmente pagantes no primeiro semestre de 2017;
Y = número de bolsas integrais obrigatórias adicionadas à
metade do número de bolsas parciais obrigatórias. São consideradas
as bolsas em utilização, suspensas e pendentes de regularização (apenas para bolsistas beneficiados em primeiros semestres e observados
os incisos I e II do subitem 3.1.5). No caso das instituições que
tiverem optado, na adesão referente ao primeiro semestre de 2005,
pela regra especificada no inciso II do § 5º do art. 5º da Lei nº
11.096, de 2005, a variável Y somente considerará as bolsas parciais
concedidas a partir do ano de 2006;
Z = número de bolsas integrais obrigatórias em utilização ou
suspensas concedidas em primeiros semestres (apenas para bolsistas
beneficiados em primeiros semestres e pendentes de regularização,
observado os incisos I e II do subitem 3.1.5);
P = número de bolsas parciais de 50% obrigatórias a serem
ofertadas no processo seletivo referente ao primeiro semestre de
2017;
V = valor da receita base disponível estimada para oferta de
bolsas parciais de 50% no processo seletivo referente ao primeiro
semestre de 2017;
SM = semestralidade média = mensalidade média estimada
para o primeiro semestre de 2017 multiplicada por 6;
R = receita base para o cálculo do número de bolsas integrais
e parciais a serem ofertadas no processo seletivo referente ao primeiro
semestre de 2017;
VI = valor correspondente às bolsas integrais obrigatórias em
utilização, suspensas e pendentes de regularização, concedidas em
primeiros semestres (apenas para bolsistas beneficiados em primeiros
semestres e observado os incisos I e II do subitem 3.1.5) e às bolsas
integrais a serem ofertadas no primeiro semestre de 2017;
VP = valor correspondente às bolsas parciais obrigatórias de
50% em utilização, suspensas e pendentes de regularização, concedidas em primeiros semestres (apenas para bolsistas beneficiados
em primeiros semestres e observado os incisos I e II do subitem
3.1.5);
A = W x SM = receita correspondente aos estudantes ingressantes no primeiro semestre de 2005 regularmente pagantes e
matriculados ao final do primeiro semestre de 2016;
B = X x SM = receita correspondente aos estudantes ingressantes nos primeiros semestres de 2006 a 2016 regularmente
pagantes e matriculados ao final do primeiro semestre de 2016;
C = E x SM = receita correspondente à previsão de estudantes ingressantes regularmente pagantes no primeiro semestre de
2017;
K = número de bolsas parciais obrigatórias de 50% em
utilização, suspensas e pendentes de regularização, concedidas nos
primeiros semestres de 2005 a 2016 (apenas para bolsistas beneficiados nos primeiros semestres e observados os incisos I e II do
subitem 3.1.5).
3.1.4. No caso das IES participantes que efetuarem alteração
na modalidade de oferta de bolsas, o cálculo do número de bolsas a
serem ofertadas em cada curso e turno será efetuado mediante a
aplicação da nova modalidade a todos os processos seletivos de que
tenha participado, retroativamente, salvo para o processo seletivo
referente ao primeiro semestre de 2005, ao qual será aplicada a
modalidade originalmente utilizada.
3.1.5. Para efeito do cálculo do número de bolsas a serem
ofertadas, não serão deduzidas do número de bolsas a serem ofertadas
no processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2017:
I - as bolsas adicionais geradas por transferência de turno,
desde que no mesmo curso da mesma IES, exclusivamente no caso
dos bolsistas que tiverem ingressado no Prouni anteriormente à adesão ao turno de destino da transferência; e
II - as bolsas liberadas em transferência pela IES de origem
cujo recebimento pela IES de destino não tenha sido regularmente
efetuado por ocasião da assinatura do Termo de Adesão ou Termo
Aditivo.
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3.1.6. Caso o cálculo especificado nas alíneas "a", "b" e "c"
do inciso II do subitem 3.1.1 resulte em número negativo de bolsas
integrais a serem ofertadas, este será considerado igual a zero para
fins do cálculo subsequente do número de bolsas parciais a serem
ofertadas.
3.1.7. A compensação de bolsas adicionais em utilização,
suspensas ou pendentes de regularização poderá ser efetuada, a critério da IES, posteriormente à geração das bolsas obrigatórias efetuada nos termos deste item.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A execução dos procedimentos referidos neste Edital e
todos os demais procedimentos disponíveis no Sisprouni devem ser
certificados digitalmente e têm validade jurídica para todos os fins de
direito, na forma da legislação vigente e enseja a responsabilidade
pessoal dos agentes executores nas esferas administrativa, civil e
penal.
4.2. É de exclusiva responsabilidade da instituição participante divulgar, mediante afixação em local de grande circulação de
estudantes, e em sua página eletrônica na internet, o Termo de Adesão
ou Aditivo, os editais divulgados pela SESu, os editais próprios e o
inteiro teor da Portaria Normativa MEC nº 18, de 2014.
4.3. As informações eventualmente publicadas em editais das
instituições participantes e em suas páginas eletrônicas na internet
deverão estar em estrita conformidade com o disposto na Portaria
Normativa MEC nº 18, de 2014, e no Termo de Adesão ou Aditivo.
4.4. A mantenedora e suas respectivas IES deverão cumprir
fielmente as obrigações constantes do Termo de Adesão ou Termo
Aditivo, bem como o disposto na Lei nº11.096, de 2005, na Lei nº
11.128, de 2005, e no Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, e
demais normas do Programa.
4.5. Os horários dispostos neste Edital obedecerão ao horário
oficial de Brasília -DF.
4.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2016 ao Convênio Nº
813058/2014. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA EDUCACAO, Unidade Gestora: 150011, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI,CNPJ nº 07.471.758/0001-57. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 2.295.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 45.000,00, Vigência:
30/12/2015 a 01/11/2017. Data de Assinatura: 28/11/2016. Assina :
Pelo MINISTERIO DA EDUCACAO - MIN.EDUCACAO / PAULO
MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.
(SICONV(PORTAL) - 28/11/2016)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2016 ao Convênio Nº
813061/2014. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA EDUCACAO, Unidade Gestora: 150011, Gestão: 00001. Convenente :
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, CNPJ nº
40.738.999/0001-95. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$
2.368.421,00, Valor de Contrapartida: R$ 118.421,00, Vigência:
30/12/2015 a 01/11/2017. Data de Assinatura: 28/11/2016. Assina :
Pelo MINISTERIO DA EDUCACAO - MIN.EDUCACAO / PAULO
MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.
(SICONV(PORTAL) - 28/11/2016)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2016
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 23065022396201662. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
materiais para o IGDEMA e ICAT.
TALLITA SANNY SANTOS
Diretora de Compras
(SIDEC - 28/11/2016) 153037-15222-2016NE000067

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 68/2016
Fornecedor: Majela Hospitalar Ltda; CNPJ: 02483928000108; Total
do Fornecedor: R$ 62.520,00. Fornecedor: Comercial Valfarma Ltda EPP; CNPJ: 02600770000109; Total do Fornecedor: R$ 1.378.158,35.
Fornecedor: Farmace - Industria Químico-Farmacêutica Cearense Ltda; CNPJ: 06628333000146; Total do Fornecedor: R$ 170.050,52.
Fornecedor: Uni Hospitalar Ltda; CNPJ: 07484373000124; Total do
Fornecedor: R$ 40.520,00. Fornecedor: Mundifarma Distribuidora de
Produtos farmacêutcos e Hospitalares; CNPJ: 07768887000101; Total
do Fornecedor: R$ 43.322,10. Fornecedor: Central Distribuidora de
Medicamentos Ltda; CNPJ: 08719794000150; Total do Fornecedor:
24.000,00. Fornecedor: Drogafonte Ltda; CNPJ: 08778201000126;
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Total do Fornecedor: R$ 126.401,93. Fornecedor: Medlife Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar; CNPJ:
09315202000105; Total do Fornecedor: R$ 31.716,40. Fornecedor:
Farmanutri Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda - ME; CNPJ:
10578913000143; Total do Fornecedor: R 20.857,00. Fornecedor:
Prestomedi Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda; CNPJ:
10749915000158; Total do Fornecedor: R$ 8.584,00 . Fornecedor:
Comercial Mostaert Limitada; CNPJ: 11563145000117; Total do Fornecedor: R$ 545.014,50. Fornecedor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a Saúde; CNPJ: 11896538000142; Total
do Fornecedor: R$ 9.105,10. Fo rnecedor: Farma Vision Distribuidora
de Medi camentos Ltda; CNPJ: 14310834000108; Total do Fornecedor: R$ 1.505.868,00. Fornecedor: Erefarma Produtos para Saúde
Eireli - EPP; CNPJ: 15439366000139; Total do Fornecedor: R$
14.052,60. Fornecedor: Drogaria Bem Estar Farma L tda - ME;
CNPJ: 17328794000110; Total do Forne cedor: R$ 13.307,00. Fornecedor: Pro saúde dis tribuidora de Medicamentos Eireli - ME;
CNPJ: 21297758000103; Total do Fornecedor: R$ 295.990,04. Fornecedor: Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda ME; CNPJ: 23312871000146; Total do Fornecedor: R$ 20.552,56.
Cristália Produtos químicos Farmacêuticos Ltda; CNPJ: 44
734671000151; Total do Fornecedor: R$ 34.612,08ornecedor: União
Química Farmacêutica NacionalS.A; CNPJ: 606659810009-75; Total
do Fornecedor: R$ 30.373,20. Fornecedor: Mauromarciano Comercio
de medicamentos Ltda; CNPJ: 94.894.169000186; Total do Fornecedor: R$ 78.941,48. Valor Global da Ata: R$ 4.453.946,86.
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Fornecedor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda; CNPJ:
00740696000192; Total do Fornecedor: R$ 26.897,00. Fornecedor:
Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda; CNPJ: 03188198000509; Total do
Fornecedor: R$ 3.960,00. Fornecedor: Rioteck Comercial Ltda - ME;
CNPJ: 05807059000100; Total do Fornecedor: R$ 4.000,00. Fornecedor: Specialab Produtos de laboratórios Ltda - EPP; CNPJ:
09258809000192; Total do Fornecedor: R$ 38.090,30. Fornecedor:
Biodiag Diagnostica e Hospitalar Ltda - EPP; CNPJ:
20273404000166; Total do Fornecedor: R$ 1.100,00. Fornecedor:
Multiplier distribuidora eireli - ME; CNPJ: 21268634000108; Total
do Fornecedor: R$ 4.426,30. Valor Global da Ata: R$ 78.473,60.
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Pregoeiro
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 30/2015 - UASG 153028
Número do Contrato: 22/2014. Nº Processo: 23087001620201462.
DISPENSA Nº 62/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado: 25657149000179.
Contratado : FUND APOIO CULTURA ENSINO PESQUISAE EXTENSAO DE ALFENA. Objeto: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº
22/2014, que tem como objeto a prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 05/05/2015 a 31/12/2015.
Data de Assinatura: 30/04/2015.
(SICON - 28/11/2016) 153028-15248-2016NE800072
EDITAL N o- 2/2016
PROCESSO SELETIVO
Processo: 23087.011315/2016-41
Contratante: Universidade Federal de Alfenas - UNIFALMG. CNPJ: 17.879.859/0001-15.
Selecionar associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis do município de Poços de Caldas aptas a receberem
os resíduos produzidos no campus avançado da UNIFAL-MG, conforme especificado no Edital e anexos, que se encontra disponível na
página www.unifal-mg.edu.br/licitacoes
Fundamento Legal: Decreto 5940/2006.
Período de apresentação e entrega dos documentos de habilitação: 01 a 30/12/2016.
Endereço: Rodovia José Aurélio Vilela, 11999, cidade universitária, Poços de Caldas - MG, CEP: 37.715-400, prédio A, sala da
direção de campus.
ANDRÉIA APARECIDA DE SOUZA
Presidente da CPL

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

