
MINISTÉRIO 'DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí

Campus Universitário Ministro Petrõnio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-550 -
Fone: (86) 3215-5583/5584

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
01/2013 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAuí E A EMPRESA TOP AR
CONDICIONADO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 23111.026118/2015-09

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí - UFPI, com sede no
Campus Universitário Ministro Petrônio Portela Teresina-PI, CEP: 64049-550, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n? 06.517.387/0001-34, representada pelo Pró-Reitor de Administração,
conforme Ato de Nomeação N° 271/2016, de 16/02/2016, LUCAS LOPES DE ARAÚJO,
brasileiro, RG nO 2110364 - SSP/PI, CPF nO 000.577.933-28, residente e domiciliado
nesta capital.

CONTRATADO: TOP AR CONDICIONADO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 07.111.745/0001-77, Rua Professor Domicio
Magalhães, 3571, Loteamento Eldorado, Recanto das Palmeiras - CEP: 64.045-750 -
TERESINA-PI, neste ato representada pela Senhora SUZANA RODRIGUES PRADO
LIMA, portador (a) da Cédula de Identidade n? 1037591- SSP-PI e CPF n? 374.236.813-
34.

Entre as partes acima qualificadas, é celebrado o presente TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 01/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência do contrato
n° 01/2013, levando em consideração o exposto em sua Cláusula Quinta e o processo
UFPI n° 23111.026118/2015-09.

Fundamentação Legal: Inciso 11,do art. 57, da Lei n° 8.666/93, com suas
alterações posteriores e IN N° 02/2008-MP.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo aditivo terá vigência de 20/02/2017 a 20/02/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PTRES: 108568
FONTE: 112
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MINISTÉRIO OA EDUCAÇÃO
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Fone: (86) 3215-5583/5584

CLÁUSULA QUARTA - DA INAL TERABILlDADE

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nO 01/2013, que não
tenham sido modificados pelo presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

o Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato
será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina (PI).

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo Aditivo em três vias de
igual teor e forma, para um só efeito.

TERESINA (PI), 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

LUCAS LOPES DE ARAUJO
CONTRATANTE

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:

N ME:
CPF: os/&os-:f33úi-

NOME:
CPF:
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Número do Contrato: 4/2017. N° Processo: 2311101f{173201606.
CUNVITE N" 7'2016. Contratante: FUNDAC Aü UNIVERSIDADE
FEDER..\L DO -PIAUI. CNPJ Comratado: 18882626000IJ-l. Con-
tratado: SAGA ENGENHARIA LTDA - ME -Dbjcto: Dilatação de
prazo c o rcplanilhamcmo sem reflexo financeiro da Reforma do
Bloco de Nutrição (Banheiro c Depósuot da Universidade Federal do
Praui. no Campus Ministro Pctrôruc Pcrtctla. Tcrcsina.Pl. Funda-
mento Legal: lei n08.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores c legislação corrclata. Vigência: 19 0312017 a 0-1 Qol 20 l ".
Data de Assinatura: ::!4'02201-.

(SICON - 1403 201i) I 540-l8-15265-2017NE800051

Número do Contraio: 29'2013. N° Processo: 2.3111026118201509.
PRI-.GÃO SI5PP N° 82013. Contratante: FUNOACAO UNIVER·
'IDADE FEDERAL DO -PIAUI. CNPJ Contratado:
0-11!J-.l5000177. Contratado : TOP ARCONDlClONADO lTOA·
.•••l l- ·OOJ"IO: Prorrogação de \ igência do contrato n° 01'20 J3 de
acordo com sua Cláusula Quuua. Fundamento legal: lncisc JI,do art.
S-.da Lei n" 86f1f193 com suas ahcraçôcs posteriores c IN N°
02 200:;!~:-'lP Vigência: 200~ 2017 a 10.'021018. Data de Assi-
natura: ~I) 02 1017.

ISICON - 1403 "0171 154048·IS"65-2017NE800090

" ISO nF C\."\(":I \\lEYl(l

Tornar sem efeito a publicação do EXTRATO DE TERMO
AUII"I\'O N° 041017 - UASG 154048. referente ao Contrato N°
01 201). DOl! de 1--1-.03.2017.sessão 3. pág. 28.
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Fl":"DAÇÃO UNI\"ERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

F"X"I"R\TO OE ("O'IrHO\I1S~O '\~ 1:!OI7

Processo Admirustrativo: 23116.006815/2016·76. Doadora: UNIVER-
SIDADE FEDFRAL DO RIO GRANDE - FURG. Contratada: CNPJ
1.1.990.933 000!-15. Recebedora: ASSOCIAÇÃO DE LIXO RECI-
CL;\\·El '·!TORrA DA '·11 A DA QUINTA. Objeto: coleta dos
resíduos recicláveis descartados no Campus Carreircs e Hospital Uni-
vcrsitcrio. Fundamento leaal- Decreto n" 59..+02006. Viaência:
30012017 a.:!9 01 ~OI9. Data de ASSinatura: 30.01.2017. ~

ti) I I \1 'V U. Df': I~ DF '1.\R(·O DE !Ol:
PROC rsso ~FLrTIH) S]\IPUFIC\])O PAR,\

CO"\II{\I \(\0 I'OH 1"·'tI'O IH··II-H:\lI,\"J}O

A Universidade Federal do Rio Grande realizará Conrrataçâo de Ex-
ccpcional Interesse Público através de PROCESSO SELETIVO srMPLlFI·
("ADO PARA PROFESSOR. na forma da Lei n° 8.745. de 09/12/1993 c suas
alterações. c Deliberação COEPI-.A n° 81. de 11/0711014.conforme segue.

Processo n" 2., r I6.000859 2017. 7J
Unidade Acadêmica: lnsututo de letras e Artes· ILA •

Telefone: (53) 3233.6621 - ilu âfura.br
Matcnas Disciplinas: Vangüardas c . covanguardas: Ruptu-

ras c Transformações do Corpo: Análise c Produção de Textos em
Arte: Elabcraçâo de Projetos em Arte: Análise da Imagcm.

Classe Regime dc trabalho: Auxiliar. 40 horas semanais.
Tuulaçâc cxigida: Mcstrado em Artes Visuais.
Tipo de prov a: exame de thulos e prov a didática.
Número de \ ugas: I
Remuncracâo: RS ..L209. I 2
Taxa de inscrição: R$ 75.00
IDA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NE-

GROS
l.1.Conforme Art. I". * I" da lei n° 12.990. a reserva de

\"aga~ ::..:d apll..:ada scmrre que o numero de ,·agas oft.:recidas no
COnellf"O público for igualou superior a 3 Itrcsl.

1.2.(on~ldefõlndo os pereentuais citados nu item I, para este
rdltal não se apltea a reSí'n a de \ agas as pessoas negras.

".DA RESERVA DE \',\GAS AOS PORTADORES DE DE-
flClÉ"IClA

.::! IAs pessoas portadoras de dcficicllcl3 é Jsscgurado o di.
rctlo a lnsenç50 nos Concursos Publicos para provimento de cargos
euias. 3tribU1ções scjam compativeis com a dcfieiéncia dc que sào
pol1adoras. dc acordo .:om o inciso VIII. do An.. 37, da Constituição
t:cdcral. e ~ 2" do I\n. 5°. da Lei n° 8.112.

2.2 ClH1sideram·sí' rnrladMes de deficiência as pessoas que
se ellCjuadrem nas ealegorias dIscriminadas no Art. 4°. do Decreto nO
3.29R

2..1 ConSIderando os perccntuais citados no Decreto n° ..1.298
c na LCI n" 8.112. para estc Edllal não se aplica a reserva dc \·agas as
pcssoas portadoras de deficiência.

3.I"SCRIÇÓ~S
3.1.'10 período dc 22032017 â 2803/2017. na Oi,·is50 de

PnllOcolo. 1\\. Itália Km 8. Campus Carreir(ls. telefone 153)
3233.6tí96. em hMário de expediente.

3 2A IIlscnção poderá ser realizada pessoalmentc pelfl in·
tercssad\1 ou seu procurador que dcvcril apresentar prc'curaçào por
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instrumento publico ou particular. acompanhada de cópia do doeu-
mente de identidade. junto à Divisão de Protocolo - Cumpus Car-
reiras - A\·. Itália Km 8. Rio Grande/RS ou por \ ia postal. ex-
clusivamente por SEDEX. que será admitida desde que o candidato
franqueie a remessa da documentação no período de inscrições. para:
Universidade federal do Rio Grande . FURG , Divisão de Protocolo

Documentos para Seleção de Professor Substituto (nome da Uni-
dadc Acadôrruca) I (n° do Editah I (n" do processo} I Av. Itália, Km
8 / 96103·900 Rio Grande RS.

Lô.Documemacão necessária para a inscrição:
a)Currieulum Vitac documentado. contendo os sceumtcs

itens: graus c titules acadêmicos. experiência decente. atividades tóc-
nico-cicntifica. literária, artística c cxtcnsicnista. c experiência pro-
fissional não docente.

b)fieha de Inscrição, disponível http: I pro-
gcp.furg.br/bin/cdital indcx.phn.

e)Cópia simples do documento de identidade.
dlCompro\·ante do pagamento da taxa de inscrição. O for.

mulârio da taxa de inscrição está disponível no sitio eletrônico:
www.íurg.br (serviços - utilidades . GRU • ícone 30 lado do campo
do Código de Rccolhimcnto . busca . dcscnção . concurso públicm:
que deverá ser paga exclusivamente nas agências do Banco do Bra-
sil.

3 ...t.Nâo será permitido anexar documentos 30 processe de
Inscrição posteriormente.

3.5.0 simples agcndamcntc dc pagamento da taxa de ins-
criçâo junto 30 banco não configura a efetivação da inscrição e não
será processado qualquer registro de pagamento em data posterior à

indicada no documento para o pagamento da taxa de inscrição.
3.6.Não scrâo aceitas inscrições pagas com \ alar inferior ;10

estabelecido neste edital.
:'.7.A Comissão Examinadora homologará as inscrições dos

candidatos c div ulgará o resultado da homologação. num prazo de ate
5 (cinco) dias úteis. contados do encerramento das inscrições.

4.ISE, çÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI-
çÃO

a.lPoderá ser solicitada a isenção do pagamento da taxa de
inscrição. por candidato oriundo de família de baixa renda. nos ter-
mos do Decreto n° 6135. c que estiver inscrito no Cadastro Umco
para Programas Sociais do Governe Federal (Cadlfnico).

4.:!.A isenção deverá ser solicitada pelo candidato mediante
requerimento disponível no sitio eletrônico www.progcp.furg.br c cdr-
tais - seleção de professor substituto.

4.j.0 requerimento deverá ser entregue no dia 22/03,2017.
na Pró-Reitoria de Gestão c Desenvolvimento de Pessoas (PROGEPj.
Av. Itália Km 8. Compus Carteiros. Rio Grande/RS. em horário de
expediente.

4.4.:\ FURG consultará o órgão gestor do C3dlJnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

4.5.A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções prc-
vistas em LeI. aplicando-se. ainda .. o disposto no § único. do art. 10.
do Decreto n° 83.936 .. de 06/09 1979.

4.6.A listagcm dos requerimentos deferidos será divulgada
no sitio eletrônico hnp:/ progep.íurg.brbin/edital/index.php até o dia
27.03/2017.

..l. í .Cabcrá ao candidato realizar consulta no sitio eletrônico
http://progep.furg.br/bin'edilal/index.php para verificar a sua situação
com relação á isenção do pagamento da taxa de inscrição.

4.8.N50 haverá recurso contra o indcfcnmcnto de pedido de
isenção do pagamcruo da taxa de inscrição.

4.9.0 candidato com pedido de isenção do pagamento da
taxa de inscrição deferido deverá utilizar. como documento com-
prcbatório. a listagcm dos requerimentos deferidos divulgada no sitio
eletrônico http://progep.l'urg.br/billledilallindex.php. anexando-a jun-
tamente com os outros documentos para a inscrição.

~.I 0.0 candidato com pedido de isenção do pagamento da
taxa de inscrição não deferido deverá realizar a sua inscrição curn-
prindo os prazos, condições e exigências constantes neste edital.

-4.11.0s candidatos .. mesmo que isentos. somente serão C(1II·

sidcrados inscritos no Concurso se cumpridos os prazos. condições c
as exigências constantes neste Edital. excero no que se relere á cem-
provação do pagamento do valor total da inscrição.

5.DAS PRO\AS
5.I.A seleção constará de duas etapas: prova didática, com

caráter eliminatóri\l. eom peso 5. que será gravada e exame dos
titulos, com caráter classificatório. com peso 5.

5.:!.A prova resultará em uma nola unica cntre (O) /.ero e
li O) dez. com urna casa decimal e O exame dos titulos serâ realizadt)
somentc para os candidatos aprovados na etapa eliminatória c eon·
sistirá na apuração dc uma nOla enlre (O) zero e (10) de7. a partir dos
parilmetros li'l:ados na Deliberação COEPEA n" 81. de 11 0712014.

5.3./\ nota final do candidato consistirá na média aritmética
das notas apuradas nos termos do subitem 5.2. obser •.ados os res-
pcctivos pesos c arredondamento alê a scgunda casa decimal.

5A.Para a realização da pnl\a será exigida a apresentação d\)
documento de identificação do candidato utilizado na sua inscrição.

5.5.A Comissão Examinadora organiz.ará uma relação com
no minimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) pontos, que se destinará
ao sorteio do tema da prova.

5.6.A Comissão Examinadora. eom pelo menos 5 (cinco)
dias de anlecedência ao sorteio do ponto da prova didática. de\'crâ
divulgar. em quadro próprio da Unidade Acadêmica e n\) sítio ele·
trônieo hnp:/Iprogep.furg.br/bin/cdital index.php, (I crOllograma das
atividades específicas do proccsso seletivo e a relação de pontos da
rro\ a didática.

5.7. o eronograma das ati\·idades espceifieas do processo
seletivo. constarão. no minimo. o local. a data c o horário para o
saneio do ponto e reali7ação da prova did:itica.

6.DOS RECURSOS
6.I.Os candidatos poderão. fundamentadamcnte. argulr Im-

pcdimcntos dos membros da Banca Examinadora. perante a Unidade
Acadêmica. conforme Art. 1(i da Dctibcraçâo n" 081i2014.

6.2.0a homologação das inscrições cabe recurso. dev ida-
mente fundamentado. que deverá ser entregue na sccrctana da rcs-
pcctiva unidade acadêmica e dirigido a Comrssâo Exammadora. no
prazo de I (um) dia útil contado da publicação das inscrições ho-
mologadas. N\l prazo de 1 (um) dia útil contado do protocolo do
recurso. a Comissão Exammadora Julgará o mesmo. O resultado do
recurso será disponibilivodo na respectiva Unidade Acadêmica no
prazo de até I rum} dia útil da decisão.

6.3.5cndo deferido o recurso. a nova relação de inscnçõcs
homologadas será divulgada na Unidade Acadêmica c no sitio ele-
trônico hup:J progcp.furg.br birvcdital.indcx.php are I tum j dia útil da
decisão.

6.-4.0 candidato poderá recorrer da decisão da Cormssâo Exarrn-
nadora em relação ao resultado da Prova c do Exame dos'! nulos. no prazo
de 1 (um) dia útil subsequenre 30 de publicação do resultado da Prova ou
do Exame dos Títulos. O recurso. devidamente fundamentado. devera ser
protocclado na Divisão de Protocolo da FURG c dmgréo a Conussâc E'(3-
minadoru. O julgamento dos recursos será realizado pela Comissão lixa-
mmadcra no prazo de I (um) dia útil após o encerramento do prazo de
intcrposiçâo de recursos. O resultado do recurso será disponibrlizado na
respectiva Unidade Acadêmica no prazo de ate 1 (um) dia útil da decisão.

6.5.Sendo deferido o recurso .. \) n\l\ o resultado será divul-
gado na Unidade Acadêmica c no siuo eletrônico hup: pro-
gcp.furg.brrbin/cdital indcx.php ate I turru dia útil da decisão.

6.6.Da seleção cabe arguição de nulidade. que será apreciada
se interposta ao COEPEi\. no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados
da divulguçâo da hornclogaçâo de seus atos pelo Conselho da Uni.
dadc.

7.DISPOSIÇÓES GERAIS
7.I.A divulgação de todas as informações relativas ao pro ..

cesso simplificado estarão disponíveis na página www.progcp.furg.br
e nos murais das respectiv as Unidades Acadêmicas.

- .2 ..'\ titulaçâo obtida no cxtcnor somente será admitida se.
no momento da assinatura do contrato. estiver rcvahdada e rcgrstrada
na forma da Lei.

-.3./\ remuneração do contratado obedecerá ao disposto no
art. ;O, I. da Ler 11" 8.--45. A remuneração cilada no Edrtal refere-se ã
titulação mínima cxigida.

í.4Não serão fornecidos atestados .. comprovantes .. ou quais-
quer documentos com resultado da seleção nos candidatos que não
forem classificados.

7.5.A ccnuuraçâc de professor é restrita a cidadãos de na-
cionalidade brasileira. naturalizados nu aos estrangeiros com visto
permanente ..

7.(Í.Eproibida :;lcontrarrçâc de servidores da Admimstraçõo Diretaou
Indiretada União. dos Estados. 00 Distrito Federal e dos MW1Íeip~. bem como
d: empregados ou servidores de suas subsidiárias ou controladas. salco nos casos
previstos no IllClSOXVI. alíneas "a", "b" c "c". do ano nda Ccostinuçâc Federal.

-.7.0 candidato classificado somente poderá iniciar J::. au-
cidades acadêmicas após ter entregado todos os documentos evigidos
pela lnstituiçâo c assinado seu contrato.

-.8.F expressamente proibido ao contratado receber ambm-
cões. funções ou encargos não previstos no respectivo contrato: ser
nomeado ou designado. ainda que a titulo precário ou em subs-
tituiçâo. para o exercício de cargo em comissão ou função de con-
fiança: ser novamente contratado. com base na Lei 8.7-l5. ante'> de
decorridos 24 (vinte e quatro} meses do encerramento de seu contrato
anterior.

7.9.0 prazo de validade do Processo Seletivo será de 01
(um) ano. corucdo da dara de publicação do Edital de Homologacâo
do resultado final no Diáno Oficial da União.
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A Universidade Federal do Rio Grande realizará Contmtcção dc Ex-
ccpcional Intcrcssc Público através de PROCESSO SELETrvO SIMPLIFI-
CADO PARA PROFESSOR. na 10m':! da Lci n° 8.745. de 09.'12 1993 c suas
alterações. e Deliberação COEPEA n" 81. de 11/07 20 l-l. confom1e segue.

Processo n" 2:;116.000854/201741
Unidade Acadêmica: Instituto de Letras c Anes .. ILt\ ..

Telefone: (53) ~233.66~1 - ila{à-l""urS!.br
Maténas/Discipllnas: I~Hrodução ao Oescnhfl Gráfico: De·

scnho Grrifieo t c 11.Gra\ura I e li.
Cla~se1~egime de trabalho: Auxiliar. ~O hom~ semanais.
Titulaç50 exigida: Graduaç50 em .'\nes \"isuais com \fes-

trado em Anes \"isuais .
'1Ipo de prova: exame de titulas c prova didática.
Número de \·a2.as: I
Remuneraçào: -RS 4.209.12
Ta.xa de inscrição: R$ 75.00
Processo nO 23 I 16.000842/20 I 7..11l
Unidade Acadêmica: Instituto de Ocealwgrafia - 10 .. Te·

1cfonc: (o5~) 3.233.6710 - doeadm!(ifurg.br
~latêriasIDiseiptinas: J\1c~õ A~,bienlc c Ucscn\"olvimento:

Legislaçjo Ambiental: Gestã,\ de Arcas Protegidas: Gestãn de Bacias
Hidroerãficas: LlCcnemmenlO Ambienta!.

- Clas.se/Regime de trabalho: Auxiliar. -tO horas scmanais.
Tltulaç:i.o exigida: Me:.trado nas :lre3::. de Ciencia~ Ambten·

tais.
Tipo dc prova: cxamc de titulos e prclVa didátIca.
Numero dc \ agas: I
Remuneração: RS ~.20').12
Taxa de inscrição; RS 75.00

hlC doeumcnto rodc scr verificado no cndcreço eletrônico hnp:/ \,·ww.in.gO\.bralncnticidxlc.html.
pelo códIgo 00032017031500030

Documcnto assinado digitalmente conforme ~'IP n! 2.~OO·2 dc 24 08 ~OOI. que institui a
Infraestnllura dc Ch:;l\·es Publicas BrasilClra - ICP-Br3siJ.


