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. Declaração original, assinada pelo próprio interessado,
para os autônomos e trabalhadores em atividades informais,
contendo as seguintes informações: nome, atividade que
desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto tempo a
exerce e renda bruta mensal em reais.

. Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou por
outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão,
pecúlio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta destes,
extrato bancário identificado, com o valor do crédito do
benefício.

. Recibo de comissões, aluguéis, pró-labores e outros.

. Recibo de seguro-desemprego e do FGTS.

. Rescisão do último contrato de trabalho.

. Comprovante do valor da pensão alimentícia. Na falta
deste, extrato ou declaração de quem a concede, especificando o
v a l o r.

. Comprovantes de benefícios concedidos por programas
sociais, como bolsa-família.

. Declaração original da pessoa que concede ajuda
financeira ao interessado, pagamento de despesas com escola ou de
outras despesas, contendo as seguintes informações: nome,
endereço, telefone, valor concedido e finalidade.

. Comprovante de residência no Brasil (conta de água,
energia elétrica, gás, telefone, carnê de IPTU, correspondências
oficiais ou bancárias).

Documentos aceitos para solicitação de recurso de isenção
da taxa de inscrição pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de
2007:

a. Cópia do cartão com o Número de Identificação Social
(NIS) válido, no qual está inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou documento
com o Número de Identificação Social (NIS) válido, no qual está
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico).

b. Nome completo e CPF da mãe do participante.
Documento aceito para solicitação de recurso de isenção

da taxa de inscrição por se declarar concluinte do ensino médio de
escola pública:

a. Declaração escolar que comprove está cursando a última
série do ensino médio, em qualquer modalidade de ensino, em
escola da rede pública, declarada ao Censo Escolar da Educação
Básica.

ANEXO III
Acidente de Trânsito - Boletim de Ocorrência Policial

legível, com nome completo, CPF e RG do participante envolvido,
com relato do acidente de trânsito que deve ter ocorrido nos dias
05 e/ou 12 de novembro de 2017, antes das 13h (horário de
Brasília-DF).

Assalto/Furto - Boletim de Ocorrência Policial legível,
com nome completo, CPF e RG do participante envolvido, com
relato do assalto/furto que deve ter ocorrido nos dias 05 e/ou 12 de
novembro de 2017, antes das 13h (horário de Brasília-DF).

Casamento - Certidão de Casamento legível, ocorrido em
até 5 (cinco) dias de antecedência dos dias 5 e/ou 12 de novembro
de 2017, com nome completo do participante

Morte na Família - Certidão de Óbito ocorrido em até 8
(oito) dias de antecedência da data do Exame, dias 5 e/ou 12 de
novembro de 2017, do cônjunge ou companheiro, pai, mãe, ou
responsável legal, irmão, filho ou entedado, com documentação que
comprove o parentesco.

Acompanhamento de Cônjuge - Documento, expedido por
autoridade constituída, que comprove o acompanhamento de
cônjuge ou companheiro deslocado para outra cidade.

Saúde - Atestado Médico legível, com o nome completo
do Participante especificando necessidade de repouso que
contemple os dias de realização do Enem 05 e/ou 12 de novembro
de 2017. O documento deve conter o número do Conselho
Regional de Medicina - CRM ou Registro do Ministério da Saúde
- RMS e assinatura do médico. Também serão aceitos, atestados de
acompanhamento de familiar: do cônjunge ou companheiro, pai,
mãe ou responsável legal, filho ou entedado, com documentação
que comprove o parentesco.

Maternidade - Certidão de Nascimento ou de adoção
legível que contemple os dias de realização do Enem 05 e/ou 12
de novembro de 2017, que conste o nome completo do
participante.

Paternidade - Certidão de Nascimento ou de adoção legível
que contemple os dias de realização do Enem 05 e/ou 12 de
novembro de 2017, que conste o nome completo do participante.

Trabalho - Declaração de Exercício de atividade
profissional que contemple os dias de realização do Enem 05 e/ou
12 de novembro de 2017, com número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ e identificação do empregador responsável
pela declaração.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 29/2017 publicado no DOU de
20/10/2017 , Seção 3, Pág. 49. Onde se lê: Vigência: 19/10/2017 a
12/02/2018 Leia-se : Vigência: 19/10/2017 a 19/02/2018

(SICON - 20/03/2018) 153978-26290-2018NE800109

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2018 - UASG 150229

Número do Contrato: 7/2016.
Nº Processo: 23540002387201511.
PREGÃO SISPP Nº 110/2015. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOAS -.CNPJ Contratado: 00740696000192.
Contratado : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-
LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência contratual. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 03/03/2018 a 02/03/2019. Data de
Assinatura: 28/02/2018.

(SICON - 20/03/2018) 150229-15222-2018NE000015

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2018

Comunicamos a reabertura da licitação supracitada,
publicada no D.O.U de 20/02/2018 .Objeto: Pregão Eletrônico -
Fornecimento de MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM MEDICINA
NUCLEAR visando atender as necessidades da Unidade de Medicina
Nuclear do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da
Universidade Federal de Alagoas.Entrega das Propostas: a partir de
06/03/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 23/03/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FELIPE GOMES DE ALCANTARA
Pregoeiro

(SIDEC - 20/03/2018) 150229-15222-2018NE000015

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 101/2017

Fornecedor: KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA -
ME; CNPJ: 19.450.854/0001-06; Total do Fornecedor: R$ 9.000,00;
Valor Global da Ata: R$ 9.000,00.

ANDRESSA SARAH LEANDRO DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 20/03/2018) 150229-15222-2018NE000015

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

SETOR DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

CONVENENTE: Universidade Federal de Alagoas e Alan Pontes
Cavalcanti - Eireli.
OBJETIVO: estabelecer as condições para a concessão de Estágio
Curricular obrigatório e não obrigatório aos estudantes regularmente
matriculados nos Cursos de graduação da UFAL. VIGÊNCIA:
08/03/23. DATA DA ASSINATURA: 08 de março 2018. Sandra
Regina Paz da Silva-Pró-Reitora de Graduação/UFAL e Alan Pontes
Cavalcanti-Diretor/Alan Pontes Cavalcanti - Eireli.

CONVENENTE: Universidade Federal de Alagoas e Katoen Natie do
Brasil Ltda.
OBJETIVO: estabelecer as condições para a concessão de Estágio
Curricular obrigatório e não obrigatório aos estudantes regularmente
matriculados nos Cursos de graduação da UFAL. VIGÊNCIA:
15/03/23. DATA DA ASSINATURA: 15 de março 2018. Sandra
Regina Paz da Silva-Pró-Reitora de Graduação/UFAL e Wellington
O. Spósito-Gerente Operacional/Katoen Natie do Brasil Ltda.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

EDITAL Nº 18, DE 16 DE MARÇO DE 2018
PROCESSO SELETIVO

O Reitor da Universidade Federal de Alfenas torna público
que se encontram abertas inscrições para o Processo Seletivo,
destinado à contratação de Professor Substituto: a) Disciplinas:
Linguagens de Programação, Sistemas Distribuídos, Programação
Paralela, Tópicos Especiais em Computação e Sistemas Operacionais.
b) Escolaridade Mínima: Graduação na área de Ciências Exatas ou
Engenharias OU Graduação na área de Ciências Exatas ou
Engenharias com Aperfeiçoamento ou com Especialização ou com
Mestrado ou com Doutorado em qualquer área. c) Nº Vagas: 01 d)
Localização: Alfenas / MG - Unidade Educacional Santa Clara /
Instituto de Ciências Exatas. As inscrições serão realizadas a partir do
dia 21-03-2018, às 8 horas, até o dia 28-03-2018, às 18 horas (horário
de Brasília). A remuneração deste Professor Substituto será de: R$
3.121,76, se apresentar graduação; R$ 3.324,31 se apresentar
aperfeiçoamento; R$ 3.552,08 se apresentar certificado de
especialista; R$ 4.241,05, se apresentar diploma de mestre e de R$
5.742,14, se apresentar titulação de doutor. O valor do contrato não
será reajustado se houver alteração da titulação durante a vigência.
Valor da inscrição: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Jornada de
trabalho: 40 horas semanais. O contrato vigorará pelo prazo de 06

(seis) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 24 (vinte e
quatro) meses, no interesse da administração. Local de Inscrição:
exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico:
http://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes. Edital na íntegra
disponível no endereço eletrônico: http://www.unifal-
mg.edu.br/progepe/Professor_substituto.

PAULO MÁRCIO DE FARIA E SILVA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada ,
publicada no D.O.U de 07/03/2018, .Entrega das Propostas: a partir
de 07/03/2018, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 23/03/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gás GLP.

LEIDA CRISTINA SILVA MAIA
Pregoeira

(SIDEC - 20/03/2018) 153028-15248-2018NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo de Apostilamento ao Contrato 60/2017, Processo:
23066.042410/2017-15. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA. CNPJ: 15.180.714/0001-04.
CONTRATADA: AGILE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ: 18.363.132/0001-43. Objeto: Repactuar os preços do
Contrato nº 60/2017. O valor anual passará de R$ 795.599,04
(setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais
e quatro centavos) para R$ 843.675,62 (oitocentos e quarenta e três
mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos),
sendo, portanto, um reajuste de R$ 48.076,58 (quarenta e oito mil,
setenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos). Fundamento Legal:
Lei 8.666/93, e legislações correlatas. Data de Assinatura:
06.02.2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo de Apostilamento ao Contrato 35/2015, Processo:
23066.028719/2015-31. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA. CNPJ: 15.180.714/0001-04.
CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
04.374.998/0001-45. Objeto: Repactuar os preços do Contrato nº
35/2015. O valor anual passará de R$ 13.297.644,00 (treze milhões,
duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais)
para R$ 13.978.265,15 (treze milhões, novecentos e setenta e oito
mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), sendo,
portanto, um reajuste de R$ 680.621,15 (seiscentos e oitenta mil,
seiscentos e vinte e um reais e quinze centavos). Fundamento Legal:
Lei 8.666/93, e legislações correlatas. Data de Assinatura:
07.02.2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 153038

Número do Contrato: 155/2014.
Nº Processo: 23066064383201346.
PREGÃO SISPP Nº 119/2013. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA -.CNPJ Contratado: 12023465000147.
Contratado : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA -.Objeto: Prorrogar
a vigência do contrato original por mais 12(doze) meses e reajuste
dos preços contratados. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 10/03/2018 a 10/03/2019. Valor Total: R$17.669,58.
Fonte: 8100000000 - 2018NE800265. Data de Assinatura:
07/03/2018.

(SICON - 20/03/2018) 153038-15223-2018NE800209

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2017 - UASG 153038

Nº Processo: 23066072309201799 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual
futura aquisição de Bebidas, devendo ser entregues de forma
parcelada, conforme programação, na Escola de Nutrição da
Universidade Federal da Bahia ENUFBA, situada à Avenida
Araújo Pinho, 32, Canela, Salvador Total de Itens Licitados:
00053. Edital: 21/03/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às
17h00. Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, S/n, Campus
Universitário de Ondina Ondina - SALVADOR - BA ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 3 0 3 8 - 0 5 - 7 0 - 2 0 1 7 .
Entrega das Propostas: a partir de 21/03/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/04/2018 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

VITOR VERISSIMO CASTILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 20/03/2018) 153038-15223-2018NE800209
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