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TIGOS DE LABORATORIOS E H <ITENS 1 e 21> Valor Total do Fornecedor: R$ 5.637,60;
13.825.298/0001-10 - LUZIMARIO LIMA PEREIRA - ME <ITEM 33> Valor Total do Fornecedor: R$
5.596,00; 15.023.147/0001-74 - KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORA-
TORIOS LTD <ITENS 2, 5, 14 e 24> Valor Total do Fornecedor: R$ 17.037,56; 15.135.292/0001-47 -
ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME <ITEM 17> Valor Total do Fornecedor:

R$ 5.995,56; 15.464.751/0001-36 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP <ITEM 7> Valor
Total do Fornecedor: R$ 22.359,56; 16.959.580/0001-89 - VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME
<ITEM 31> Valor Total do Fornecedor: R$ 4.800,00; 17.930.162/0001-21 - NATIVA LAB PRODUTOS
LABORATORIAIS LTDA - ME <ITENS 4 e 9> Valor Total do Fornecedor: R$ 11.471,92;
18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP <ITEM
29> Valor Total do Fornecedor: R$ 9.396,00; 38.658.399/0001-75 - DATAMED LTDA <ITEM 32>
Valor Total do Fornecedor: R$ 52.500,00; 42.837.716/0001-98 - IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
<ITEM 22> Valor Total do Fornecedor: R$ 54.800,00; 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E
INSTRUMENTACAO LTDA <ITEM 39> Valor Total do Fornecedor: R$ 3.536,00. VALOR GLOBAL
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 677.199,76.

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Pregoeira

(SIDEC - 28/01/2014) 154048-15265-2014NE800368

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

EDITAIS DE 27 DE JANEIRO DE 2014
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 2/2014

O Reitor em exercício da Universidade Federal de São Carlos, resolve RETIFICAR o Edital nº
002 de 16/01/2014, Concurso Público para provimento de cargos de Técnico-Administrativos, campi São
Carlos, Araras e Sorocaba, publicado no D.O.U. de 17/01/2014, seção 3, páginas 45 a 55, conforme
segue:

I) Ficam alteradas as redações do Quadro I:

C a rg o Onde se lê: Leia-se:

PEDAGOGO-00214-06
Campus São Carlos,
nos Requisitos para o car-
go:

Curso Superior em Licenciatura em Peda-
gogia devidamente reconhecido pelo Mi-
nistério da Educação.
Registro vigente no Conselho competente.

Curso Superior em Licenciatura em Pedago-
gia devidamente reconhecido pelo Ministério
da Educação.

TÉCNICO EM TECNO-
LOGIA DA INFORMA-
ÇÃO (Web)
00214-09

Desenvolver sistemas e aplicações, deter-
minando interface gráfica, critérios ergo-
nômicos de navegação, montagem da es-
trutura de banco de dados e codificação

Desenvolver sistemas e aplicações, determi-
nando interface gráfica, critérios ergonômicos
de navegação, montagem da estrutura de ban-
co de dados e codificação de

Campus São Carlos,

na Descrição resumida

de programas. Projetar, implantar e realizar
manutenção de sistemas e aplicações. Se-
lecionar recursos de trabalho, tais como
metodologias de desenvolvimento de sis-
te-

programas. Projetar, implantar e realizar ma-
nutenção de sistemas e aplicações. Selecionar
recursos de trabalho, tais como metodologias
de desenvolvimento de sistemas,

das atribuições: mas, linguagem de programação e ferra-
mentas de desenvolvimento. Executar ou-
tras tarefas da mesma natureza e grau de
complexidade. Assessorar nas atividades
de

linguagem de programação e ferramentas de
desenvolvimento. Executar outras tarefas da
mesma natureza e grau de complexidade. As-
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa e

ensino, pesquisa e extensão, incluindo pre-
ceptoria.

extensão.

TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO/ INFORMÁTICA
00214-13

Identificar, instalar e configurar os diversos
dispositivos de um microcomputador, por
exemplo: adaptador de rede, modem, disco
rígido, memória, placa de vídeo. Detectar
as

Identificar, instalar e configurar os diversos
dispositivos de um microcomputador, por
exemplo: adaptador de rede, modem, disco
rígido, memória, placa de vídeo. Detectar as

Campus São Carlos,

na Descrição resumida

possíveis causas de problemas ocorridos
com os equipamentos de informática tais
como: monitor, impressora, microcomputa-
dor. Dar suporte aos usuários, instalar,
con-

possíveis causas de problemas ocorridos com
os equipamentos de informática tais como:
monitor, impressora, microcomputador. Dar
suporte aos usuários, instalar, configurar e

das atribuições: figurar e operar softwares, tais como: sis-
temas operacionais, editores de texto, pla-
nilhas eletrônicas e navegadores da inter-
net. Dar suporte aos usuários, instalar,

operar softwares, tais como: sistemas opera-
cionais, editores de texto, planilhas eletrôni-
cas e navegadores da internet. Dar suporte
aos usuários, instalar, configurar redes

configurar redes locais e de longa distan-
cia. Executar outras tarefas de mesma na-
tureza e nível de complexidade associadas
ao ambiente organizacional. Assessorar
nas

locais e de longa distancia. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de com-
plexidade associadas ao ambiente organiza-
cional. Assessorar nas atividades de

atividades de ensino, pesquisa e extensão,
inclusive preceptoria.

ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO EM EDIFICA-
ÇÕES
00214-10

Realizar levantamentos topográficos e pla-
nialtimétricos. Desenvolver projetos de edi-
ficações sob supervisão de um engenheiro
civil. Planejar a execução, orçar

Realizar levantamentos topográficos e pla-
nialtimétricos. Desenvolver projetos de edi-
ficações sob supervisão de um engenheiro ci-
vil. Planejar a execução, orçar e providen-
ciar

Campus São Carlos,

na Descrição resumida das
atribuições:

e providenciar suprimentos. Auxiliar nas
especificações para compra de equipamen-
tos e materiais. Elaborar cronograma de
compras. Consultar estoque. Conferir pro-

suprimentos. Auxiliar nas especificações para
compra de equipamentos e materiais. Elabo-
rar cronograma de compras. Consultar esto-
que. Conferir projetos. Selecionar documen-
tos para

jetos. Selecionar documentos para legaliza-
ção da obra. Supervisionar a execução dos
serviços. Realizar levantamento de dados
de natureza técnica. Executar ensaios téc-
nicos

legalização da obra. Supervisionar a execução
dos serviços. Realizar levantamento de dados
de natureza técnica. Executar ensaios técnicos
de rotina e desenhos técnicos. Inspecionar a

de rotina e desenhos técnicos. Inspecionar
a qualidade dos materiais e serviços. Trei-
nar mão-de-obra e realizar o controle tec-
nológico de materiais e do solo. Organi-

qualidade dos materiais e serviços. Treinar
mão-de-obra e realizar o controle tecnológico
de materiais e do solo. Organizar arquivos
técnicos. Utilizar recursos de informática.

zar arquivos técnicos. Utilizar recursos de
informática. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.

Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de complexidade associadas ao ambien-
te organizacional. Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

Assessorar nas atividades de ensino, pes-
quisa e extensão, inclusive preceptoria.

TÉCNICO EM ELETRI-
CIDADE
00214-11 - Campus São
Carlos e

Executar com supervisão superior tarefas
de caráter técnico de produção, aperfeiçoa-
mento e instalação de máquinas, aparelhos
e equipamentos elétricos de baixa

Executar com supervisão superior tarefas de
caráter técnico de produção, aperfeiçoamento
e instalação de máquinas, aparelhos e equi-
pamentos elétricos de baixa e média tensão.

00214-14 - Campus Ara-
ras

na Descrição resumida

e média tensão. Aperfeiçoar, operar e fazer
a manutenção de máquinas, ferramentas e
equipamentos de funcionamento elétrico.
Executar tecnicamente instalações de rede

Aperfeiçoar, operar e fazer a manutenção de
máquinas, ferramentas e equipamentos de
funcionamento elétrico. Executar tecnicamen-
te instalações de rede elétrica, telefonia e da-
dos.

das atribuições: elétrica, telefonia e dados. Colaborar na as-
sistência técnica de equipamentos elétricos
da entidade. Avaliar, registrar e monitorar a
eficiência dos equipamentos e

Colaborar na assistência técnica de equipa-
mentos elétricos da entidade. Avaliar, regis-
trar e monitorar a eficiência dos equipamen-
tos e instalações elétricas, bem

instalações elétricas, bem como zelar pela
guarda, conservação e limpeza dos equi-
pamentos e materiais peculiares ao traba-
lho. Colaborar na elaboração de relató-

como zelar pela guarda, conservação e lim-
peza dos equipamentos e materiais peculiares
ao trabalho. Colaborar na elaboração de re-
latórios de atividades da unidade. Auxiliar na
elabora-

rios de atividades da unidade. Auxiliar na
elaboração de projetos que envolvem equi-
pamentos e instalações elétricas, telefonia e
dados. Fazer a manutenção dos

ção de projetos que envolvem equipamentos e
instalações elétricas, telefonia e dados. Fazer
a manutenção dos equipamentos elétricos da
unidade como troca de lâmpadas e reatores,

equipamentos elétricos da unidade como
troca de lâmpadas e reatores, incluindo ser-
viços em altura elevada com necessidade
de montagem de andaime. Utilizar recur-
sos

incluindo serviços em altura elevada com ne-
cessidade de montagem de andaime. Utilizar
recursos de informática. Executar outras ta-
refas de mesma natureza e nível de dificul-
da-

de informática. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de dificuldade. As-
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa,
extensão, inclusive preceptoria.

de. Assessorar nas atividades de ensino, pes-
quisa, extensão.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No- 26/2014 - UASG 154042

No- Processo: 23116000794201413 . Objeto: Desmontagem e remontagem de equipamentos nos novos
laboratórios da Escola de Química e Alimentos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inexigibilidade de Licitação. Declaração de
Inexigibilidade em 27/01/2014. ELENISE RIBES RICKES. Diretora de Administração de Material.
Ratificação em 27/01/2014. MOZART TAVARES MARTINS FILHO. Pró-reitor de Planejamento e
Administração. Valor Global: R$ 13.510,00. CNPJ CONTRATADA : 55.285.365/0001-00 SINC DO
BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA.

(SIDEC - 28/01/2014) 154042-15259-2013NE800275

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo No- 00004/2014 ao Convênio No- 760233/2011. Convenentes: Concedente :
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS, Unidade Gestora: 154042, Gestão: 15259.
Convenente : FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE,CNPJ nº
03.483.912/0001-50. Prorrogação do prazo de vigência, a contar de 01/02/2014 até o dia 31/05/2014..
Valor Total: R$ 499.722,00, Vigência: 15/12/2011 a 31/05/2014. Data de Assinatura: 23/01/2014. Sig-
natários: Concedente : MOZART TAVARES MARTINS FILHO, CPF nº 279.557.450-00, Convenente :
WALTER NUNES OLEIRO, CPF nº 252.374.970-04.

(SICONV(PORTAL) - 28/01/2014)

Espécie: Termo Aditivo No- 00003/2014 ao Convênio No- 00025/2009. No- Processo: 23116006259200917.
Convenentes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEUnidade Gestora: 154042,
Gestão: 15259. Convenente : FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, CNPJ
nº 03.483.912/0001-50. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, a contar de 01/02/2014 até o dia
31/05/2014.. Vigência: 01/02/2014 a 31/05/2014. Data de Assinatura: 23/01/2014. Signatários: Con-
cedente : MOZART TAVARES MARTINS FILHO, CPF nº 279.557.450-00, Convenente : WALTER
NUNES OLEIRO, CPF nº 252.374.970-04.

(SICONV - 28/01/2014)

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 2/2014 - UASG 154042

No- Processo: 23116000323201413 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de refeições (café da
manhã, almoço e jantar) no Restaurante Universitário do Campus Carreiros da FURG. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 29/01/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30. Endereço: Av. Itália, Km 08
- Carreiros RIO GRANDE - RS. Entrega das Propostas: a partir de 29/01/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 11/02/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ELENISE RIBES RICKES
Diretora

(SIDEC - 28/01/2014) 154042-15259-2014NE800275

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

EXTRATO DE CONTRATO No- 8/2014 - UASG 154080

No- Processo: 23129001759201391.
PREGÃO SRP No- 55/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Con-
tratado: 09471267000212. Contratado : SEBASTIAO BENTO MACHADO - ME -Objeto: Prestação de
serviços de coffe break. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 14/01/2014 a 13/01/2015. Valor
Total: R$75.375,00. Data de Assinatura: 14/01/2014.

(SICON - 28/01/2014) 154080-15277-2013NE800064

DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 6/2014 - UASG 154080

No- Processo: 23129002320201386 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada
na Prestação de Serviços de Manutenção, Limpeza e Conservação de Piscina com Fornecimento de
Materiais, Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para atender o Colégio de Aplicação da UFRR Total
de Itens Licitados: 00001. Edital: 29/01/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Campus
do Paricarana - Av. Cap. Ene Garcez, 2413 Aeroporto - BOA VISTA - RR. Entrega das Propostas: a
partir de 29/01/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 10/02/2014 às
10h30 site www.comprasnet.gov.br.

NELCILENE GOMES DE AZEVEDO
Diretora

Em Exercício

(SIDEC - 28/01/2014) 154080-15277-2014NE800064
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