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PREGÃO Nº 122/2013 - UASG 153010

Nº Processo: 23063002062201340 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Livros Total de Itens Licitados: 00140 . Edital:
15/10/2013 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Av.ma-
racana N. 229 Maracana - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das
Propostas: a partir de 15/10/2013 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 30/10/2013 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Este Edital poderá ser
retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 -
Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, e
terá um custo reprográfico de R$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou
no endereço eletrônico https://comprasnet.gov.br.

WILLER FIRMIANO DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 14/10/2013) 153010-15244-2013NE800011

PREGÃO Nº 123/2013 - UASG 153010

Nº Processo: 23063002061201303 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Livros Total de Itens Licitados: 00140 . Edital:
15/10/2013 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Av.ma-
racana N. 229 Maracana - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das
Propostas: a partir de 15/10/2013 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 29/10/2013 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Este Edital poderá ser
retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 -
Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, e
terá um custo reprográfico de R$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou
no endereço eletrônico https://comprasnet.gov.br.

DARLI CABRAL PINHEIRO
Pregoeira

(SIDEC - 14/10/2013) 153010-15244-2013NE800011

PREGÃO Nº 130/2013 - UASG 153010

Nº Processo: 23063001359201398 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de equipamentos de laboratório. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 15/10/2013 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 .
Endereço: Av.maracana N. 229 Maracana - RIO DE JANEIRO - RJ .
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2013 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 29/10/2013 às
11h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Este Edital
poderá ser retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A,
sala 206 - Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ
da firma, e terá um custo reprográfico de R$ 0,10 (Dez Centavos) por
página, ou no endereço eletrônico https://comprasnet.gov.br.

ANDRE GUSTAVO LIMA LINS
Pregoeiro

(SIDEC - 14/10/2013) 153010-15244-2013NE800011

PREGÃO Nº 133/2013 - UASG 153010

Nº Processo: 23063001755201315 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico para a Unidade de Maria
da Graça do CEFET/RJ Total de Itens Licitados: 00025 . Edital:
15/10/2013 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Av.ma-
racana N. 229 Maracana - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das
Propostas: a partir de 15/10/2013 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 29/10/2013 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Este Edital poderá ser
retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 -
Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, e
terá um custo reprográfico de R$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou
no endereço eletrônico https://comprasnet.gov.br.

TIAGO FERREIRA DE QUEROZ
Pregoeiro

(SIDEC - 14/10/2013) 153010-15244-2013NE800011

PREGÃO Nº 135/2013 - UASG 153010

Nº Processo: 23063002343201301 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Equipamentos de Comunicação para as Unidades Ma-
racanã e Nova Friburgo. Total de Itens Licitados: 00010 . Edital:
15/10/2013 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Av.ma-
racana N. 229 Maracana - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das
Propostas: a partir de 15/10/2013 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 25/10/2013 às 11h00 site
www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Este Edital poderá ser
retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 -
Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, e
terá um custo reprográfico de R$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou
no endereço eletrônico https://comprasnet.gov.br.

PATRICIA CERQUEIRA DA GAMA
LOMPRETA AZAMBUJA

Pregoeira

(SIDEC - 14/10/2013) 153010-15244-2013NE800011

PREGÃO Nº 141/2013 - UASG 153010

Nº Processo: 23063001463201382 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material de manutenção predial para a UnED de MA-
RIA DA GRAÇA Total de Itens Licitados: 00051 . Edital: 15/10/2013
de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Av.maracana N.
229 Maracana - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a
partir de 15/10/2013 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 30/10/2013 às 14h00 site www.compras-
net.gov.br. . Informações Gerais: Este Edital poderá ser retirado no
DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 - Maracanã,
mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, e terá um
custo reprográfico de R$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou no
endereço eletrônico https://comprasnet.gov.br.

TIAGO FERREIRA DE QUEROZ
Pregoeiro

(SIDEC - 14/10/2013) 153010-15244-2013NE800011

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DO COMODATO No- 2/2012

Nº Processo: 23062.006672/11-71. COMODATÁRIO CENTRO FE-
DERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS.
CNPJ Comodante: 03.773.834/0001-28 - Comodante: SERVIÇO SO-
CIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL
DE MINAS GERAIS. OBJETO: A Comodante cede, sem ônus, à
Comodatária o imóvel constituído pelo terreno e suas edificações,
localizado a Rua Hum, nº 303, Bairro Santa Maria, Contagem/MG de
propriedade da Comodante para implantação de um novo campus da
Comodatária. Vigência: 12/01/2012 à 11/01/2013. Data de assinatura:
12/01/2012.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 - UASG 153015

Número do Contrato: 2/2013. Nº Processo: 23062001340/12-71.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 13/2012 . Contratante: CENTRO FE-
DERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS.
CNPJ Contratado: 66400219000196. Contratado : ENGEQUADRA
CONSTRUCOES ESPORTIVAS-LTDA. Objeto: Prorrogação da vi-
gência e acréscimo de valores. Fica o prazo de execução da obra
prorrogado por mais 60 dias a contar de 31/10/2013 a 31/10/2013. O
prazo de vigência será prorrogado até 31/12/2013 para fins de re-
cebimento provisório e definitivo. Adita-se sobre o valor inicialmente
contratado 7,127%, ou seja 105.333,70.Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 31/10/2013 a 31/12/2013. Valor Total:
R$105.333,70. Data de Assinatura: 02/10/2013.

(SICON - 14/10/2013) 153015-15245-2013NE800001

EDITAL No- 170, DE 14 DE OUTUBRO DE 2013
ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG), tor-
na público o Edital de Alteração das Inscrições para o Concurso
Público de provas destinado ao provimento de cargos efetivos do
Quadro de Pessoal do CEFET-MG, para as unidades de Belo Ho-
rizonte e Contagem publicado no Edital nº 144/2013 de 29 de Agosto
de 2013 publicado no DOU do dia 02/09/2013, Seção 03, página
38:

1. Considerando o Edital nº 144 de 29 de Agosto de 2013,
ficam alteradas as datas das inscrições para o Concurso Público de
provas destinado ao provimento de cargos efetivos do Quadro de
Pessoal do CEFET-MG.

2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet
e deverão ser efetuadas no sítio www.concursopublico.cefetmg.br, do
dia 16/12/2013 até as 21 hora do dia 09/02/2014. (horário de Bra-
sília).

3. Agendamentos bancários sem a devida efetivação do pa-
gamento, bem como pagamentos efetuados após 10/02/2014 não se-
rão considerados, o que implicará a não homologação da inscrição.

4. Independentemente da forma de pagamento, a inscrição
somente será considerada após a confirmação, pelo banco, do pa-
gamento efetivado da taxa de inscrição, impreterivelmente, até
10/02/2013, sob pena de a inscrição ser considerada não homolo-
gada.

5. O candidato que necessitar de condições especiais para a
realização das provas deverá protocolar o pedido até 17/02/2014, em
formulário disponibilizado no sítio www.concursopublico.cefetmg.br
juntamente com os documentos comprobatórios que justifiquem as
condições especiais solicitadas, e encaminhá-lo à Divisão de Seleção
e Concursos do CEFET-MG. As condições especiais serão atendidas
conforme critérios de viabilidade e razoabilidade.

6. O candidato, de acordo com a Lei 8.112/90, Decreto
6.135, de 26 de junho de 2007 e Decreto 6.593, de 02 de outubro de
2008, poderá requerer a isenção do valor da inscrição se estiver
atualmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico - e for membro de família de baixa
renda, nos termos do Decreto 6.135/07.

6.1. Os candidatos interessados em requerer isenção poderão
obter formulário próprio no sítio www.concursopublico.cefetmg.br, no
período de 02/12 a 06/12/2013.

6.2. O candidato deverá enviar o formulário de isenção,
juntamente com a cópia autenticada do CadÚnico e documentação
solicitada no formulário, via correio, até o dia 06/12/2013, via SE-
DEX ou correspondência registrada com aviso de recebimento, en-
dereçado à Divisão de Seleção e Concursos do CEFET-MG, Av.
Amazonas 5253, Bairro Nova Suíça, CEP 30.421-169, Belo Ho-
rizonte - MG.

6.3. Nos casos de isenção de taxa, a comissão não atenderá
candidatos nem pessoalmente, nem por telefone e nem por entrevista
individualizada.

6.4. O resultado da análise dos pedidos de isenção será
divulgado até o dia 17/01/2014 no sítio www.concursopublico.ce-
f e t m g . b r.

6.5. O candidato com pedido de isenção indeferido deverá
imprimir a GRU, disponibilizada no sítio www.concursopublico.ce-
fetmg.br, conforme item 2.3 do Edital nº 144/2013.

6.6. O candidato com o pedido de isenção deferido terá sua
inscrição automaticamente homologada no concurso;

6.7. Não serão aceitos pedidos de recursos para as soli-
citações de isenção da taxa de inscrição indeferidas

7. No dia 21/02/2014 o candidato (a) deverá imprimir do
sitio www.concursopublico.cefetmg.br o seu comprovante de inscri-
ção, contendo data e local de realização das provas. A impressão do
comprovante de inscrição é da responsabilidade do candidato.

7.1. O candidato que até o dia 25/02/2014 não obtiver o
comprovante definitivo de inscrição, via Internet, deverá procurar a
Divisão de Seleção e Concursos, situada à Av. Amazonas, 5253,
Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, telefones (031) 3319-7179 no
horário de 8 horas às 12:00 horas e de 14:00 horas às 16:00 horas,
nos dias 26 e 27/02/2014 sob pena de não ter acesso ao local das
provas e a sua realização.

8. As provas objetivas serão realizadas no dia 16/03/2014, no
horário e local a serem informados no comprovante definitivo de
inscrição, que deverá ser retirado no sítio www.concursopublico.ce-
fetmg.br, conforme consta no item 7 deste edital

9. Os casos omissos, pertinentes à realização deste Concurso
Público, serão dirimidos pela Comissão de Concurso para os Cargos
da Carreira Técnico Administrativo, seguida de aprovação pelo Di-
retor Geral do CEFET-MG.

MÁRCIO SILVA BASÍLIO

EDITAL No- 171, DE 14 DE OUTUBRO DE 2013
ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG), tor-
na público o Edital de Alteração das Inscrições para o Concurso
Público de provas destinado ao provimento de cargos efetivos do
Quadro de Pessoal do CEFET-MG, para as unidades de Araxá, Con-
tagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina e Nepomuceno publicado no
Edital nº 145/2013 de 29 de Agosto de 2013 publicado no DOU do
dia 02/09/2013, Seção 03, página 40:

1. Considerando o Edital nº 145 de 29 de Agosto de 2013,
ficam alteradas as datas das inscrições para o Concurso Público de
provas destinado ao provimento de cargos efetivos do Quadro de
Pessoal do CEFET-MG.

2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet
e deverão ser efetuadas no sítio www.concursopublico.cefetmg.br, do
dia 16/12/2013 até as 21 hora do dia 09/02/2014. (horário de Bra-
sília).

3. Agendamentos bancários sem a devida efetivação do pa-
gamento, bem como pagamentos efetuados após 10/02/2014 não se-
rão considerados, o que implicará a não homologação da inscrição.

4. Independentemente da forma de pagamento, a inscrição
somente será considerada após a confirmação, pelo banco, do pa-
gamento efetivado da taxa de inscrição, impreterivelmente, até
10/02/2013, sob pena de a inscrição ser considerada não homolo-
gada.

5. O candidato que necessitar de condições especiais para a
realização das provas deverá protocolar o pedido até 17/02/2014, em
formulário disponibilizado no sítio www.concursopublico.cefetmg.br
juntamente com os documentos comprobatórios que justifiquem as
condições especiais solicitadas, e encaminhá-lo à Divisão de Seleção
e Concursos do CEFET-MG. As condições especiais serão atendidas
conforme critérios de viabilidade e razoabilidade.

6. O candidato, de acordo com a Lei 8.112/90, Decreto
6.135, de 26 de junho de 2007 e Decreto 6.593, de 02 de outubro de
2008, poderá requerer a isenção do valor da inscrição se estiver
atualmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico - e for membro de família de baixa
renda, nos termos do Decreto 6.135/07.

6.1. Os candidatos interessados em requerer isenção poderão
obter formulário próprio no sítio www.concursopublico.cefetmg.br, no
período de 02/12 a 06/12/2013.

6.2. O candidato deverá enviar o formulário de isenção,
juntamente com a cópia autenticada do CadÚnico e documentação
solicitada no formulário, via correio, até o dia 29/11/2013, via SE-
DEX ou correspondência registrada com aviso de recebimento, en-
dereçado à Divisão de Seleção e Concursos do CEFET-MG, Av.
Amazonas 5253, Bairro Nova Suíça, CEP 30.421-169, Belo Ho-
rizonte - MG.

6.3. Nos casos de isenção de taxa, a comissão não atenderá
candidatos nem pessoalmente, nem por telefone e nem por entrevista
individualizada.

6.4. O resultado da análise dos pedidos de isenção será
divulgado até o dia 17/01/2014 no sítio www.concursopublico.ce-
f e t m g . b r.

Usuario
Realçar
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