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13.1.5.Não acumular cargos, empregos e funções públicas,
exceto aqueles permitidos pela Constituição Federal, assegurada a
hipótese de opção dentro do prazo para posse, previsto no §1º. do
Art.13 da Lei n°. 8.112/90;

13.1.6.Estar em dia com as obrigações eleitorais;
13.1.7.Estar quite com as obrigações militares, para os can-

didatos do sexo masculino;
13.1.8.Estar em gozo dos direitos políticos;
13.1.1.9.Possuir Escolaridade/Habilitação Profissional exigi-

da para o cargo ao qual está concorrendo, conforme descrito nos itens
1.1 e 1.2 do presente Edital. A comprovação da escolaridade se dará
através de diploma/título, devidamente registrado, fornecido por Ins-
tituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

13.1.1.0.Não estar em débito com o erário;
13.1.11.Não ter sofrido, no exercício de função pública, pe-

nalidade incompatível com a investidura em Cargo Público Federal,
prevista no Art. 137 da Lei nº. 8.112/90;

13.1.12.Não receber proventos de aposentadoria que carac-
terizem acumulação ilícita de cargos, na forma do art. 37, Inciso XVI,
da Constituição Federal.

13.1.1.3.Apresentar declaração de bens e valores que cons-
tituam patrimônio;

13.1.1.4.Apresentar outros documentos que se fizerem ne-
cessários, à época da posse;

13.2.Os diplomas e ou certificados obtidos no exterior de-
verão, obrigatoriamente, ser validados pelos órgãos competentes no
Brasil, conforme dispuser a legislação vigente.

13.3.No ato da investidura no cargo, anular-se-ão, suma-
riamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato
não comprovar os requisitos constantes no subitem 12.1.

14.DA NOMEAÇÃO E POSSE
14.1.Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das
Fundações Públicas Federais, previsto na Lei nº. 8112, de 11/12/90.

14.2.Os candidatos selecionados, constantes na homologa-
ção, serão nomeados para os correspondentes cargos, no Nível de
Classificação, Nível de Capacitação e Padrão iniciais dos respectivos
cargos, mediante Portaria expedida pelo Diretor-Geral do CEFET-AM
e publicada no Diário Oficial da União, consideradas as vagas exis-
tentes, segundo rigorosa ordem de classificação.

14.3.A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as
provas, a nomeação e a posse do candidato, desde que verificada a
falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregula-
ridade nas provas ou em documentos apresentados.

14.4.Somente poderá ser empossado o candidato selecionado
e homologado que for julgado apto física e mentalmente para o
exercício do cargo, pela Junta Médica Oficial do CEFET-AM, na
Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório.

14.5.Serão convocados para a inspeção de saúde os can-
didatos homologados até o limite das vagas oferecidas para o seu
c a rg o .

14.6.O candidato convocado deverá agendar seu compare-
cimento a JMO a fim de submeter-se a inspeção médica.

14.7.Ao comparecer à inspeção de saúde, o candidato deverá
estar munido dos seguintes exames complementares:

14.7.1.Para todos os candidatos: hemograma completo; gli-
cemia de jejum; colesterol total e frações, uréia, creatinina, sumário
de urina; triglicerídeos; TGO; TGP; Gama GT, VDRL; exame of-
talmológico completo, raio-X do tórax;

14.7.2.Para os candidatos do sexo feminino: ultra-sonografia
pélvica e exame preventivo ginecológico;

14.7.3.Para os candidatos acima de quarenta anos: ECG;
PSA, para os candidatos do sexo masculino; mamografia e ultra-
sonografia das mamas para os candidatos do sexo feminino.

14.8.Os exames hematológicos devem ter sido realizados até
30 (trinta) dias antes da data do comparecimento à JMO.

14.9.Durante a inspeção de saúde, poderão ser solicitados
outros exames complementares, a critério da equipe de avaliação
médica.

14.10.O candidato nomeado será convocado para posse, que
deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do
ato de sua nomeação.

14.11.O candidato nomeado que não tomar posse no prazo
estipulado terá sua nomeação tornada sem efeito.

14.12.Após a posse, o candidato que não assumir suas ati-
vidades em até 15 (quinze) dias, será exonerado ex-ofício.

14.13.Após o início do exercício, o candidato passará por um
Treinamento Introdutório a ser realizado pela Unidade de Lotação,
por um período de até 05 dias úteis.

14.14.Os gastos com permanência, tais como estadia, des-
locamento, alimentação e outros, no período do Treinamento Intro-
dutório correrão exclusivamente às expensas do candidato.

15.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1.Durante o período de validade do Concurso, reserva-se

ao CEFET-AM o direito de proceder às nomeações em número que
atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e até o número de vagas existente.

15.2.Não será permitida a remoção a pedido ou permuta de
servidores antes de completado o período do Estágio Probatório (03
anos) no local de posse.

15.3.O prazo de validade do Concurso é de 01 (um) ano,
contado a partir da publicação da sua homologação no Diário Oficial
da União, podendo ser prorrogado por igual período, conforme es-
tabelece o Decreto nº. 4.175, de 27/03/2002 e a Portaria nº. 450, de
0 6 / 11 / 2 0 0 2 .

15.4.Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de aprovação, classificação e/ou notas, valendo para
tal fim a homologação do resultado final do concurso publicada no
Diário Oficial da União.

15.5.A atualização do endereço indicado no Requerimento de
Inscrição e o atendimento às convocações feitas pela CPCP, desde o
momento da inscrição até o momento da posse, são de responsa-
bilidade exclusiva do candidato.

15.6.Somente a critério desta Instituição e obedecendo às
normas legais pertinentes, poderá o CEFET-AM admitir candidatos
homologados no Concurso Público e não nomeados, de outras Ins-
tituições de Ensino Superior, bem como ceder a essas Instituições os
candidatos homologados e não nomeados, nos termos deste Edital.

15.7.Para a concretização das admissões constantes deste
item, deverá a parte interessada formalizar a requisição e a parte
cedente registrar documentalmente seu aceite, depois de ouvido o
candidato.

15.8.Os casos omissos serão resolvidos pela CPCP do CE-
FET-AM.

15.9.Todas as informações e dúvidas relativas a este Con-
curso, tais como: editais de retificação, endereços dos Postos de
Atendimento, Cartão de Confirmação de Inscrição, pedidos de ins-
crições indeferidos, resultado da primeira etapa, recursos, local e
período para entrega dos títulos e documentos da segunda etapa,
boletim individual de desempenho, gabarito das provas, resultado do
concurso, homologação do resultado do concurso e outras informa-
ções estarão disponíveis no endereço http://www.cefetam.edu.br.

JOÃO MARTINS DIAS

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DO MARANHÃO

<!ID1410659-0>

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2008

Nº Processo: 23048002093/08-88. Contratante: CENTRO FEDERAL
DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DO MARANHAO. CNPJ Con-
tratado: 23689334000110. Contratado : J C ARAUJO TREINAMEN-
TOS E -CONSULTORIA. Objeto: Execução de serviços especia-
lizados para oferecer treinamento na area de ms - project para os
servidores do cefet-ma. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Lei
8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 29/09/2008 a 28/11/2008.
Valor Total: R$3.400,00. Fonte: 112000000 - 2008NE900377. Data de
Assinatura: 29/09/2008.

(SICON - 30/09/2008) 153013-15209-2008NE900195
<!ID1410660-0>

EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2008

Nº Processo: 23048001580/08-23. Contratante: CENTRO FEDERAL
DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DO MARANHAO. CNPJ Con-
tratado: 08108612000104. Contratado : IMPRIMA SOLUCOES
GRAFICAS LTDA -Objeto: Realização da editoração e da impres-
sãodo informativo da instituição. Fundamento Legal: Lei 10520/02,
Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 15/09/2008 a
15/09/2009. Valor Total: R$18.690,00. Fonte: 112000000 -
2008NE900379. Data de Assinatura: 15/09/2008.

(SICON - 30/09/2008) 153013-15209-2008NE900195
<!ID1410661-0>

EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/2008

Nº Processo: 23048003418/07-03. Contratante: CENTRO FEDERAL
DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DO MARANHAO. CNPJ Con-
tratado: 05635814000116. Contratado : FRONTTAL OBRAS E SER-
VICOS LTDA -Objeto: Contratação de serviços de engenharia para
manutenção dos laboratorios de informatica nº 13,24 e 25 do DAI do
CEFET-MA. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Lei 8.666/93 e al-
terações posteriores. Vigência: 16/09/2008 a 16/03/2009. Valor Total:
R$34.235,00. Fonte: 112000000 - 2008NE900501. Data de Assina-
tura: 16/09/2008.

(SICON - 30/09/2008) 153013-15209-2008NE900195
<!ID1410658-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 7/2008

Objeto: Estabelecer as diretrizes para a contratação de empresa de
engenharia para execução de serviços necessários à finalização da
edificação da Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET-MA no
Município de AÇAILÂNDIA-MA Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 01/10/2008 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . EN-
DEREÇO: Av. Getúlio vargas n 04 Monte castelo, São luis -ma -
SAO LUIS - MA . Entrega das Propostas: 04/11/2008 às 09h00 .
Endereço: Av. Getúlio vargas n 04 Monte castelo, São luis -Ma -
SAO LUIS - MA . Informações Gerais: Quaisquer dúvidas porventura
existentes deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão
Permanente de Licitação do CEFET MA, no endereço: Av. Getúlio
Vargas, n 04, Monte Castelo, São Luís-MA, no horário das 08:00 às
12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas Demais informações poderão
ser obtidas pelos telefones 0**(098) 32189084 ou 0**(98) 32189014
ou pelo e-mail: cpl-ma.br.

PAULO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente da CPL

(SIDEC - 30/09/2008) 153013-15209-2008NE900073

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DO PARÁ

<!ID1412389-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA

Entidade de Licitação: Fundação de Apoio Tecnológico, Pesquisa e
Extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará -
F U N C E F E T / PA
Objeto: O presente Pregão tem por objeto a aquisição de 02 (dois)
veículos de fabricação nacional, para Transporte: Carro de Passeio,
para atender as necessidades das Unidades de Ensino Descentralizado
do CEFET/PA.
Modalidade/Tipo de Licitação: Pregão Presencial nº 003/2008 - Me-
nor Preço.
Data da Abertura: dia 13/10/2008.
Local de Entrega e Abertura dos Envelopes: Av. Almirante Barroso,
nº 1155, Bairro: Marco - CEP: 66.093-020, Bloco I, Mini-Auditório
do NEAD, Belém - Pará.
Edital e Informações: Travessa Pirajá, nº 1933 - Bairro: Marco - CEP:
66.095-470 - Belém - Pará - Telefone - Fax: (91) 3276-2619, email:
f u n c e f e t @ i g . c o m . b r.

Belém, 30 de setembro de 2008 .
JOÃO ROBERTO ARAÚJO DA COSTA

Pregoeiro

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO

<!ID1410653-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 78/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento para a Co-
ordenadoria de Eletromecânica para o CEFETES Unidade Cachoeiro
de Itapemirim. Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 01/10/2008 de
08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . ENDEREÇO: Rodovia Ca-
choeiro x Alegre KM 05 Morro Grande - CACHOEIRO DE ITA-
PEMIRIM - ES . Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2008 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
14/10/2008 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br

(SIDEC - 30/09/2008) 153011-15207-2008NE900001
<!ID1410654-0>

PREGÃO Nº 79/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para o La-
boratório de Biologia do CEFETES Unidade Cachoeiro de Itape-
mirim. Total de Itens Licitados: 00006 . Edital: 01/10/2008 de 09h00
às 12h00 e de 13h às 16h00 . ENDEREÇO: Rodovia Cachoeiro x
Alegre KM 05 Morro Grande - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -
ES . Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2008 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 14/10/2008 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br

MARIA HELENA DA SILVA BELONIA
Pregoeira

(SIDEC - 30/09/2008) 153011-15207-2008NE900001
<!ID1410655-0>

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 71/2008

Resultado do certame supra: o item 15, no valor de
R$4.800,00, será adquirido através da FUTURA MOVEIS E EQUI-
PAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME (CNPJ:
00.381.595/0001-72). Os itens 1, 3 e 19 que totalizam R$3.586,10,
serão adquiridos através da TELEMOVEIS LTDA-ME (CNPJ:
01.711.568/0001-83). Os itens 5, 11 e 12 que totalizam R$5.875,00,
serão adquiridos através da VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ES-
CRITORIO LTDA ME (CNPJ: 01.727.801/0001-16). O item 21, no
valor de R$2.289,99, será adquirido através da R & C METAL LTDA
(CNPJ: 04.008.278/0001-66). Os itens 14, 18 e 22 que totalizam
R$3.599,00, serão adquiridos através da OLIVERPOOL II COMER-
CIAL LTDA ME (CNPJ: 04.296.069/0001-65). Os itens 4, 6 e 9 que
totalizam R$3.824,00, serão adquiridos através da RODINI INDUS-
TRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ: 05.568.094/0001-
13). Os itens 10 e 20 que totalizam R$6.748,00, serão adquiridos
através da J.A. RIBEIRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO-
ME (CNPJ: 08.435.988/0001-23). Os itens 2, 7 e 13 que totalizam
R$4.999,00, serão adquiridos através da PEREIRA E CAPANEMA
LTDA (CNPJ: 22.431.704/0001-51). Os itens 8 e 16 que totalizam
R$1.998,00, serão adquiridos através da PONTASUL INDUSTRIA
METALURGICA LTDA ME (CNPJ: 82.454.984/0001-45). O item 17
foi cancelado. Importa esta licitação o valor global de R$37.719,09.
O processo encontra-se a disposição para vistas aos interessados.

FABRICIO MORAES CUNHA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/09/2008) 153011-15207-2008NE900001




