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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILlZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM

REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°

~tlQj rQUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR

INTERMÉDIO DA UNIVRSIDADE FEDERAL DO PIAUI E A

EMPRESA CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO E MÃO

DE OBRA LTOA.

A União, por intermédio do(a) Universidade Federal do Piauí, com sede no Campus Ministro Petrônio Portela,
nesta capital, inscrita no CNPJ sob o n° 06.517.387.10001 -34, neste ato representada pelo Magnífico Reitor,
Professor Doutor José Arimatéia Dantas Lopes brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade nO 10.861..483- SSP-PI, inscrito(a) no CPF nO 051.025.613-9, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa CRIART SERViÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA inscrita no
CNPJ/MF sob o nO 07.783.832/0001-70, sediado(a) na Rua Tibúrcio Cavalcante, 2960 - Dionísio Torres,
Fortaleza - CE, 60125-101, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
DANIELLE BATISTA MACHADO, brasileira, solteira, maior, controller, RG n°. 2002010313386 SSP/CE,
CPF/MF n°. 017.839.923-01, residente e domiciliada ria Rua Bias Mendes, 2316, Granja Portugal, Fortaleza-
CE, tendo em vista o que consta no Processo nO015488/2016-93 e em observância às disposições da Lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nO10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nO2.271, de 7 de julho de
1997 e da Instrução Normativa SLTIIMPOG nO2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nO23/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de empresa especializada na prestação, de
forma contínua, de serviços de conservação, limpeza e atividades auxiliares, em regime de empreitada por
preço unitário, conforme quantidades estimadas e especificações descritas no Termo de Referência, a
serem executados nas dependências do Campus Ministro Petrônio Portela/PI, em Teresina/PI,da UFPI,
que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital,

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
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1.3 Objeto da contratação:

GRUPO 02 • LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INTERNA

ITENS CARGO QUANnOAOE VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL VALOR GLOBAL

05 SERVENTE INTERNO - CBO 5143-20 115 R$ 2.423,87 R$ 278.745,05 R$ 3.344.940,60

06 ENCARREGADO DE TURMA - CBO 4101-05 4 R$ 2.630,39 R$ 10.521,56 R$ 126.258,72

VALOR MENSAL R$ 289.266,61
VALOR GLOBAL R$ 3.0471.199,32

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de
06/02/2017 e encerramento em 06/02/2018, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o
limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:

2.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.2 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 O valor mensal da contratação é de R$289.266,61 (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta
e seis reais e sessenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 3.471.199,32 (três milhões,
quatrocentos e setenta e um mil, cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

3.2No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016, na classificação abaixo:

GestãolU nidade: 154048115265

Fonte: 0112

Programa de Trabalho: 108570 1086681
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Elemento de Despesa: 339037

PI: M20RRW601CTN

4.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.10 prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO

6.1Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à
CONTRA TADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuida no
Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTIIMPOG n° 2, de
2008.

6.2A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessários à execução do serviço.

6.30 interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

6.3.1 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à
época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo
contrato.

6.3.2 Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa ou pelo índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA;

6.3.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para
apresentação das propostas constante do Edital.

6.4 Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostila da.

6.5 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de
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obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do
contrato, caso não haja prorrogação.

6.6 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

6.7Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser
pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

6.7.1 da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra;

6.7.2 do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal
ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

6.7.3 do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos
custos sujeitos à variação de preços do mercado;

6.8 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à
CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão.

6.9 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou
convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

6.10 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo
coletivo ou convenção coletiva.

6.11 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que
não tratem de matéria trabalhista.

6.12 Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

6.13 Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por
meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado
dos itens abrangidos, considerando-se:

6.13.1 os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

6.13.2 as particularidades do contrato em vigência;

6.13.3 a nova planilha com variação dos custos apresentados;
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6.13.4 indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou
outros equivalentes;

6.13.5 índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma
parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e
Formação de Preços da Contratada.

6.13.6A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.

6.14 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

6.14.1 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

6.14.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

6.14.3 em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta
ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a
contagem da anualidade em repactuações futuras.

6.15 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.

6.16 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados
a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

6.17 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos
ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.

6.18 As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 173.559,96 (cento e setenta e três mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nO8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigações contratuais.

7.2 A garantia prevista em edital somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não
ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da
Instrução Normativa SLTIIMPOG n. 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.
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8 CLÁUSULA OITAVA- REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.10 regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência,
anexo do Edital.

9 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

10 CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nO
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nO8.666, de 1993.

11.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3Indenizações e multas.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

12.1 É vedado à CONTRATADA:

12.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2 interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nO8.666, de 1993.

~
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13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nO 8.666, de 1993, na Lei nO 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nO8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Seção Judiciária de Teresina - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

~7

Representante legal da CONTRATANTE

~~
Representante legal da CONTR TADA

TESTEMUNHAS:

k~~ c...<-uJ~êr\ k~
cr p: =+4A, ~'W. 65~ - 3 4
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1!Il1;in

ú_ DAS DISPOSiÇÕES GERAIS: 6.1. Nâo será pcrrmuda 3
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publicos. mclusrvc com as horas nesta IES. 6.7, A contrataçâo de
candidato cstrannciro obedecera 3S disposições da legislação federal
em \ rgcr: 6.S, É assegurada ao candidato a intcrposiçâo dc recurso
em 10d3S as etapas da seleção. O recurso deverá ser feito cxclu-
srvameme via Serviço de Protocolo Geral da lJFPI - Campus llni-
\ crsuário "vtmistro Petrónio Ponclla" - eMPP. Tcresina-Pl. Bloco
S0 Ir": 69 A mscrição do candidato implicará 113aceitação tácita d3S
normas e condições estabelecidas neste Edital. às quais não poderá
alegar de-conhecimemo.

PRÓ-REITORIA DE ADMI~ISTRAÇÃO

Processo: 2.~11100 I2S"'20 1790.
PRFGÃO STSPP :-J" 23 2016. Contratante Fl'NDACAO UNIYER-
SIDAnF FI-DFR1\L DO -PIAIJ!. CNPJ Contratado:
0-':':3R32Ql)OI-fl_ Contratado CRIART SER\'ICOS IJE TERCEJ-
RIlACAO -DF ~IAO DF OBRA LTDA. Objeto: <.. ontraraçâo de
sere IÇO,,> de empresa especializada na prestacâo.de forma cominua.de
serv lÇ\)S de conservuçâo.limpeza e anv idades auxihares. em regime de
cmpreuada por preço unitário a serem executados nas dependéncins
dt) lompus :-'111115troPetrónill Portela. Fundamento Leg31: Lei
80h6 QJ \'igcnci3: 06022017 a 06'022018. V310r Total:
RSJ.-171.199.J::' Fonte: 112000000 - 201-!'·:L:S00053. o3tO de 1\$-

~II1Jtura. 10 (I J 2(\ J i.

(SJ('(lJ"": - (lI O::'2fl1-) 15-W..JS-15265-2017NE800090

':' .
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Processo: 23111031932 I/Í-IS . Objeto: Pagamento de T3.\3 de Anui-
dadc c-erc-eie 2017 junto ao Grupo Cormbru de Dmgcnrcs de Uni-
vcrsidadcs Brasileiras - GCUB. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damemo Leg:31: Art. 25°. Capur da lei n" S.ó66 de 21/06'1993 ..
Justificativa: Pagamento de Taxa de Anuidade cxcrcicro 2017 junto
ao Grupo Coirnbra de Dirigentes de Universidades Brasileiras .
GCUB. Declaração de Inexiaibilidade em 31 nU2017. HELLANY
ALVES FERREIR.A.. Chefe da Divisão de Compras .. Ranficaçàc em
31,0111017. ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS, Diretor Admi-
nistrativo. Valor Global: R$ 10.000.11. CNPJ CONTRATADA
10.789.2740001-65 GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE
UNIVERSIflADES BRASILEIRAS.

(S)DEC - 01102/2017) 154048-1526'·2017NES005S2

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

lXTRt\10 OF UI~PE"S;\ IU_ l..ICIT,\(,..\O '" -1:1017.t.xsc 15.tO-l!

N° Processo: 23116000421201795 . Objeto: Prestação de serviço de

locação do Prédio para. atividades de ensino em São Lourenço do Sul.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 2-1", Inciso X

da lei n° R,666 de ::'I 06 19Q3.. Jusuficanva: P3r3 atender os ati-
\ idades de ensino de cursos no campus de São Lourenço do Sul.
Declaração de Dispensa em 01 02 2017. ELENISl: RIBES RICKES.
Diretora de Administração de Material. Ratificação em 01.'022017.
i\tOZART TA\'ARES MARTT S FILHO. Pró-rcuor de Planejamento
e Admmistraçâo. Valor Global: RS 58.632.00. CPF CONTRATADA
JOI.315.190-J:! ~IARIO ALBERTOSOARES üRAEFF

(SIDEC - 01102/2017) I5-lO-J2-1525Q-20 17NES002-1..•

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RO'l'DÔNIA

CONTRATO N" 2 2009
N° Processo: 2311800310nOOS11. Contratante: FUNlJACAO UNI-

VERSIDADE FEDERAL DE -RONDONIA. CNPJ Ccmratado:
08009058220. Contratado: MARIA LlílZA DO NASCIMENTO -
.Objeto: Serviço de apoio as pessoas corrmcccssi dadcs especiais.
discentes. docentes e comunidade em geral a frequentar o ensino
superior. Fundamento Legal: Art. 79. Inciso li. da Lei 8.(j(ír.!9.) Data
de Rescisão: 29 06'2009

(SICON - 01/02,2017) 154055-15254-1017NE80000 1

CONTRATO N" 192009
W Processo: 23118000238200960. Conuutantc: FUNDAC AO LrNI_
VERSIDADE FEDERAL DE -RONDO~IA" CNPJ Contratado:
0;40819400010S. Contratado: CONSTRUTORA COSTA LI~tA LT-
DA -.Objeto: Serviço de Engenharia para adaptação deOl salas de
aula no Bloco 111 do Campus Univer-simrio de Vilbeua. Fundamento
Leg31: Art. 78.1nciso J e IV c c oAn. -9. Inc. I da Lei 8.66693. Data
de Rescisão: 23 0212010.

tSICON - 01 '02 2017) 154055-15254-2017NE~OOOOI

FUNDAÇÃO UNIYERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA

U;Tlt.\TO DE COYIlt.UO V 72017 . l".\SG 15~O"O

N° Processo: 23129016073201567.
PREGÃO SRP N" 68/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE RORAIMA -.CNPJ Contratado: 17015008000114. Con-
tratado: T S COMERCIO LTOA - EPP <Objeto: Coruratação de
ser\'iços de I{lrneeimenh) de enfree bre3k. Fund3mento Leg31: Lei n°
R.666'93. Vigcnei3: 27/01'::'017 a 2601/2018. Valor Total:
R$ I21.675_00. Fonte: 112000000 - 2017NES00002, Data de Assi-
natura: r 01/2017.

F"le doçunlento podc scr verifiçado no endereço eletrônico hllp:l "'w\ •...in.go\.braLncntieidaci:.html.
pelo c(!dig.o 000320 I702020002S

(SICON .01/02,"017) 1540S0·15277-20IóNES0079S

Documento assinado diglt31mente eonforme MP n~ 2,200-2 de 24108 200!. que inslltui a
InfracslIl.ltura de Cha\'es Públicas Brasileira - ICP-BrJsil

1\°24. quinta-feira . .2de fevereiro de 2017

N" Processo: 23112004706::'01654,
DISPENSA W 3062016. Contrmarue: Ft'ND.\C.\O l':'\I\TRSIIJA-
DE rr:DERJ\L or -SAO CARLOS lSPJ Contratado.
66991647000130 Contratado FUl\.'OI\CAO DE I\POIO INSI 1\0
Dr:SI:NV -Clr:N', 1- TECNOIOül(O, Objeto: Prestação de ser-
viços. ror parte da FAf-UFSCar. de gcstâo administrativa-financeira.
e de apeio lcgtstico. arravós dos pesquisadores da l;rSCar. para
execução das atividades necessárias a consecução do Projeto de De-
scnvolvimcnto lnstnucional "Preparação de Material Didáncc cru DI-

ferentes Midias. Linguagens e Suportes que possam atender as di-
ferentes demandas oriundas do Proerarua Idioma Sem Fromciras''.
Fundamento Legal: lei n ' 866693 Vigéuc!a: 0501 :::01/ .\
31/12201S. V310r Total: RS_~OO.OOO.OO.Fonte: 11:::9150{.(1 -
2016NH035.:l:\, D31a de Assinatura: 1912 ::'016,

(SICON - 01022017) I5-W49-15266·2017i'\TSOOI2 I

Número do Contrato: (i 2012
N° Processo: 2_~II 20000$8201207
PREGÀO SISPP ~o 42012. Contratante: IT1\:OACAO l'~I\'ER-
SIDADE FEDERAL DI: -S/\O CARtOS. (;\.PJ t.omratadc

50-100407000184. Contratado PRO\ 'AC TERCFIRIZAC A.(J DF
MAO DE -OBRA LTDA Objeto: Prorrogação do prazo dc \ rgcncra
por 12 meses. Fundamento Legal: lei 8666 93 Vigôncra: 01022017
301 02201S. Valor Total: RS1.868.199.36. Fonte: II~OOOOOO-
20\7l ESOOI23. Data de Assmatura: 2701201-

II 1'0 m. I I( I) \~iO
PRF(;\O V 12-21117 - l , .••C 15~l).t1,l

W Processo: 2311200-l~5020165Q Objete: Pregão Elctrórnco -Con-
tratação de serviços de IImpC7a e controle de pragas para o Res-
taurante Univcrsitanos Total de Itens Lrcuados: 00005. Fdnal
02 0212017 de 09hOO às 11hOO e de l.:lhOO as l-hOO. l-ndcrcço:
Rodov i3 Washington Luiz. Km 235 - Cx.postal 676 Jd. (ruanabara -

SAO CARLOS - SP ou wv w.comprasgovernarnentais gov.br edi-
tal'154049-05-12-2017. Entrega da~ Propostas: a partir de 02 02 2017
às O<)hOOno sitc www.comprasnct.gov.br. Abertura dJS Propostas
14/02/2017 as 09hOO no sue www.comprasnct.gov.br. lnfcrmacôcs
Gerais: U cdital completo encontra- se disponivc! para download
graruno nos sues 1V\\'w.comprasgo\'CT113melltais.go\.br e www.ufs-
car.br

" '- \1 li\;j-'!'

(SIOI:(' - 01 02'2017, !54049-1526ú-~01-NE8001:::1

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRA( ÃO ADJUNTA
DE COMPRAS, CONTRATOS. ABASTECIMENTO

E PATRIMÔ '10

~ '\ rH \1 () OE RJ,t;I:-.1 RO DF PIU (O~ V- Q !IJI:

Processo n" 23112.0033<)4 2016-61. I. Órg50: Fundação Lniv ersrdade
Federal de São Certos. 2. Fornecedor lOG L.<\B Comercio de Pro-
dutos de Laboratórios I tda. _~. Objeto: Aquisição de matcnars de
laboratório diversos - campus São Certos. 4. Ltcuaçâo: Pregão Ele-
Irônico 1022016. 5. Valor Total Rcerstrado: RS ~.99-,9~. ó. VI-
acncre: 1i 01 ::'017 ali 01 ::'OIS. - D-;Ia da Assmatura: 1i 01201;.
i Assinam: M3re\O Mcrino Fcmandcs. pela l'FSC3r e \\'eslc~ BCI-
rigo de Sou •.•a Silva. pelo fornecedor.

PRÓ-REITORIA DE (jESTAo DE PESSOAS

[DIT\lS D[ I'" DL I'[\"[REIRO O[ !IW

PRocr~~o, S1:.l~'II\O"

O Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas da Univ crsidade
federal de S50 Curlos. no uso da competência que lhe foi delegada
pela Port3ria (iR n" 2.002. de 10 II 2016. publiead3 no DOU de
23/J 1/2016. torna público que I,,'st5.oabenas as inscrições para Pro-
cesso Sc-letivo Simplifie::ldo de Prov:ts e Titulos. destinado 3 eon-
tr3t3ç:ào de PROFESSOR SUBSTITUTO. nos termos da Lei nO
8.7-1.593. lei n~ 12.-1.251i e na Onentação Norm3tl\'a SRIJ MP n~ 05
de 28i1 O 200Q. conforme segue'


