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TERMO DE CONTRATO Nº 10/2022/AD

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 10/2022/AD QUE
ENTRE SI FAZEM A
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE E A EMPRESA NOVO
HORIZONTE JACAREPAGUA
IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA.

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal,
vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09,
Icaraí, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada
CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.523.215/0001-06, neste ato
representada pelo seu Magnífico Reitor, Professor Antônio Cláudio Lucas da
Nóbrega, nomeado por Decreto Presidencial publicado no DOU de 21/11/2018,
portador da cédula de identidade nº 047142036, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito
no CPF/MF sob o nº 808.987.697-87, e a Empresa NOVO HORIZONTE
JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º 00.185.997/0001-00, com sede à Av. Brasil, 4800, rua 11, Vila do João,
115 - Maré - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada Sr.ª Cláudia Pereira
Rodrigues, portadora da Cédula de Identidade nº 076922186, expedida
pelo IFP/RJ e do CPF/MF nº 000.527.927-57, doravante denominada
CONTRATADA,  resolvem celebrar este Contrato em conformidade com o que
consta do Processo Administrativo n.º 23069.151010/2022-37, e em observância
às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº
14/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1     CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Contratação de empresa para locação de Módulos habitacionais para
funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas do Instituto
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional de Campos de Goytacazes,
conforme especificações deste Termo de Referência.

 

Item Descrição Unid. Valor Mensal
(100 Und)

Valor total (1200
und)

1

Aluguel mensal do conjunto de 100 módulos
climatizados, inclusive manutenção, conforme
layout e especificação anexa. (100 módulos de
13,64 m² de área interna) incluindo custo de

mobilização e desmobilização (estrutura,

mês  R$165.968,12  R$1.991.617,50

TERMO DE CONTRATO - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DCONT/CCON 0750489         SEI 23069.151010/2022-37 / pg. 1



instalações, climatização, acessos, etc)

 

2     CLAUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.  O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, com início na
data de assinatura pela UFF, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN
SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos
seguintes requisitos:

2.1.1           Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos
serviços tem natureza continuada;  

2.1.2           Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do
contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados
regularmente;  

2.1.3           Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na realização do serviço;  

2.1.4           Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;  

2.1.5           Haja manifestação expressa da contratada informando o
interesse na prorrogação;

2.1.6           Seja comprovado que a contratada mantém as condições
iniciais de habilitação.

2.2    A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

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

 

3     CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

3.1    O valor mensal da contratação é de R$165.968,12 (cento e sessenta e
cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e doze centavos), perfazendo o
valor total de R$1.991.617,50 (um milhão, novecentos e noventa e um mil
seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

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

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente
prestados.

 

4   CLAUSULA 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 2022, na classificação abaixo:

4.2    Gestão/Unidade: 150182/15227

4.3    Fonte: 8100

4.4    Programa de Trabalho:  169645

4.5    Elemento de Despesa: 339039

4.6    PI: M 20RK G 01 01 N

4.7    No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à
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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

5.1.  O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele
referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

 

6.  CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1.  As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor
contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

 

7.  CLAUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.  Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação,
conforme regras constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.

 

8.  CLAUSULA OITAVA- MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO

8.1.  O modelo de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento
do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo
de Referência, anexo do Edital.

 

9.  CLAUSULA NOVA - 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:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações
previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de
1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e
precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à
CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como 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 nº 8.666, 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;

11.4.3. Indenizações e multas.
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11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS
poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do
Decreto n.º 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento
pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que
os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços,
sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN
SEGES/MP n.º 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a
CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de
descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária
pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos
sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria;
e 

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações
por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá
efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da
CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do
contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA,
reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a
matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos
causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º
8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da
CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da
vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

 

12.    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1.  É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob
alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato
para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho
de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo
aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da
cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra
impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação
em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria
destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração,
sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e
do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso
aplicáveis.
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13.    CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

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 nº 8.078, 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 nº 8.666, de
1993.

 

16.    CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro de Niterói/RJ para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em uma via eletrônica que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes e por duas testemunhas.

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA PEREIRA
RODRIGUES, Usuário Externo, em 12/04/2022, às 14:36, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Claudio Lucas da
Nobrega, REITOR, em 13/04/2022, às 11:26, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pinto Bernardo,
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 13/04/2022, às 11:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Seraphim,
ADMINISTRADOR, em 13/04/2022, às 11:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.uff.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0750489 e o código CRC 61356EDC.
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Referência: Processo nº 23069.151010/2022-37 SEI nº 0750489
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022041400070
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Nº 72, quinta-feira, 14 de abril de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

EDITAL Nº 76, DE 13 DE ABRIL DE 2022

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições, torna público que será realizado Processo Seletivo Simplificado para
contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO para esta Instituição Federal de Ensino, de acordo com a Lei nº 8.745/93 e suas alterações, e pela Resolução nº 41/2011-CEPE/UFES, de acordo com
as normas e condições contidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, publicado no Diário Oficial da União e divulgado no sítio eletrônico da PROGEP: http://www.progep.ufes.br/processos-

seletivos/professor-substituto e no sítio eletrônico do Departamento Interessado, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento.
1.2. As vagas serão ofertadas conforme a seguir:

. CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS

. Vagas Regime
trabalho

Área/Subárea ou Disciplinas Titulação Exigida

. 01 40h Educação Física (CNPq: 4.09.00.00-2) Licenciatura ou Bacharelado em Educação Física, e Pós-Graduação: Doutorado em Educação
Física ou Educação Física e Esportes ou Ciências da Motricidade ou Ciências do Movimento
Humano ou Ciências do Movimento Humano e Reabilitação ou Ciências do Esporte ou
Educação ou Ciências.

. Endereço: Av. Fernando Ferrari, nº 514, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 29.075-910. As inscrições e comunicações com os candidatos serão realizadas pelo e-mail:
depdesportos@gmail.com

1.3. Poderá haver contratação de professor substituto no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo, mediante contrato de trabalho de caráter temporário, exclusivamente
para ministrar aulas em curso de graduação, à vista do plano de trabalho do departamento solicitante da contratação.

1.4. A remuneração de professor substituto será fixada com base no valor do vencimento estabelecido para o nível 1 da classe A de professor da carreira do magistério federal,
conforme a seguir:

. Titulação exigida Remuneração (40h)

. Doutorado R$ 5.831,21

1.5. Atendendo aos requisitos legais, além da remuneração acima, o servidor terá direito: a) Auxílio Alimentação; b) Auxílio Transporte (Decreto nº 2.880/1998).
1.6. O período de inscrição será de: 0h do dia 25/04 às 23h59 do dia 29/04/2022 (Horário de Brasília).
1.7. O contrato será por um período letivo (em alguns casos poderá haver contratação por menor período), podendo haver prorrogações sucessivas, desde que não se exceda

o tempo total de 2 (dois) anos de contratação.
1.8. As demais condições e exigências deste edital estarão disponíveis, em seu inteiro teor, no site http://www.progep.ufes.br.

JOSIANA BINDA
Pró-Reitora

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2022 - UASG 153056

Nº Processo: 23069150808202261 . Objeto: Apoio ao Projeto Especialização em
Implantodontia. Custo Operacional R$ 43.329,60. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Fundação sem fins lucrativos de apoio institucional à UFF. Declaração de Dispensa em
13/04/2022. JAILTON GONCALVES FRANCISCO. Pró-reitor de Planejamento. Ratificação em
13/04/2022. ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA. Reitor. Valor Global: R$ 432.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 03.438.229/0001-09 FUNDACAOEUCLIDES DA CUNHA DE APOIO
INSTITUCIONAL A UFF.

(SIDEC - 13/04/2022) 153056-15227-2022NE000003

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2022 - UASG 150123 - PLAP/PLAN

Nº Processo: 23069.152952/2022-32.
Dispensa Nº 37/2022. Contratante: COORD. DE PROJ. C/A FUND. DE APOIO.
Contratado: 03.438.229/0001-09 - FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO
INSTITUCIONAL A UFF. Objeto: Apoio ao Projeto Sistemas e Ações de Apoio ao Concurso
Magistério Superior - Edital 140/2021. Custo Operacional R$ 3.323,95. Coordenador:
Ricardo Campanha Carrano SIAPE 1768285. Fiscal: Renata Mantuano de Matos SIAPE
2154960.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII. Vigência: 13/04/2022 a
30/11/2022. Valor Total: R$ 35.000,00. Data de Assinatura: 13/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2022).

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2022 - UASG 150182 - PROAD/UFF

Nº Processo: 23069.151010/2022-37.
Pregão Nº 14/2022. Contratante: PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF.
Contratado: 00.185.997/0001-00 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA. Objeto: Contratação de empresa para locação de módulos
habitacionais para funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas do Instituto
de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional de Campos de Goytacazes.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023. Valor
Total: R$ 1.991.617,50. Data de Assinatura: 13/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2022).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2022

A Universidade Federal Fluminense torna públicoo resultado do
Pregão Eletrônico 05/2022, UASG 150182, referente à eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em
equipamentos de ar condicionado de diversas capacidades Tipo Self Contained,
Split System e Janela (ACJ), com fornecimento de peças, componentes e
materiais de consumo, nos campi localizados nos municípios de Angra dos Reis,
Macaé, Petrópolis e Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, cujos
grupos de itens abaixo foram adjudicados e homologados para as empresas:
34.455.724/0001-41 - AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI, 1, 2, 3,
4. O valor global da licitação foi de R$ 1.875.816,60. Esta publicação equivale
à publicação da Ata de Registro de Preços.

JOAO GILBERTO TORRES ARANHA
Pregoeiro

(SIDEC - 13/04/2022)

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2022 - UASG 158517 - UFFS

Nº Processo: 23205.016977/2021-81.
Regime Diferenciado de Contratações Nº 1/2022. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL.
Contratado: 09.383.469/0001-21 - PAULO BORSATTI & CIA LTDA. Objeto: Reforma dos
Anexos II e III do Campus Passo Fundo/RS, da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS;
com obras de urbanismo e paisagismo; construção civil e arquitetura; estruturas metálicas
e estruturas de concreto armado; sistema hidrossanitário; sistema preventivo e protetivo
contra incêndio; elétrica, telecomunicação, cabeamento estruturado e sistema de alarme
de intrusão; sistemas mecânico e de climatização; com 448,00 m2 de área construída e
1.140,35 m2 de área externa de intervenção.
Fundamento Legal: CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Parágrafo: 3.
Vigência: 12/04/2022 a 03/10/2023. Valor Total: R$ 1.625.410,26. Data de Assinatura:
12/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2022).

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 5/ASSGP-ER/UFFS/2021, celebrado entre a UNI V E R S I DA D E
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS e o(a) professor(a) substituto(a) QUEILA ALM E I DA
VASCONCELOS, que tem por objeto a alteração da Cláusula Quinta - Vigência e Rescisão,
que passa a vigorar no período de 16/04/2022 a 31/01/2023. Data de Assinatura:
11/04/2022.

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/ASSGP-ER/UFFS/2022, celebrado entre a UNI V E R S I DA D E
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS e o(a) professor(a) substituto(a) CRISTINA DALLANORA ,
que tem por objeto a alteração da Cláusula Quinta - Vigência e Rescisão, que passa a
vigorar no período de 17/04/2022 a 31/01/2023. Data de Assinatura: 11/04/2022.

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9/ASSGP-ER/UFFS/2021, celebrado entre a UNI V E R S I DA D E
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS e o(a) professor(a) substituto(a) NAIARA ELISA
KRELING, que tem por objeto a alteração da Cláusula Quinta - Vigência e Rescisão, que
passa a vigorar no período de 16/04/2022 a 30/06/2022. Data de Assinatura:
11/04/2022.

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 5/ASSGP-ER/UFFS/2020, celebrado entre a UNI V E R S I DA D E
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS e o(a) professor(a) substituto(a) DAIANI BRANDLER,
que tem por objeto a alteração da Cláusula Quinta - Vigência e Rescisão, que passa a
vigorar no período de 16/04/2022 a 05/09/2022. Data de Assinatura: 12/04/2022.

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 8/DIR-CL/UFFS/2021, celebrado entre a UNIVE R S I DA D E
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS e o(a) professor(a) substituto(a) LUCIANA SCHERER,
que tem por objeto a alteração da Cláusula Quinta - Vigência e Rescisão, que passa a
vigorar no período de 17/04/2022 a 31/01/2023. Data de Assinatura: 12/04/2022.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 2/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23205002164202294. , publicada no D.O.U de 04/03/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
REGISTRO DE PREÇOS, visando a aquisição de equipamentos para o adequado
funcionamento dos Laboratórios do Centro de Referência em Controle de Qualidade em
Alimentos (CRCQA) Campus Realeza da UFFS. Novo Edital: 14/04/2022 das 08h00 às 12h00
e de13h00 às 17h00. Endereço: Av. Fernando Machado, 108e - Centro Centro - CHA P ECO
- SCEntrega das Propostas: a partir de 14/04/2022 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/04/2022, às 09h15 no site
www.comprasnet.gov.br.

GREICE PAULA HEINEN LEGRAMANTI
Pregoeira

(SIDEC - 13/04/2022) 158517-26440-2022NE000117

EDITAL Nº 386/GR/UFFS/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/CERRO LARGO PARA CONTRATAÇÃO

DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR SUBSTITUTO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de
suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições, no período de 14/04/2022
a 24/04/2022, e estabelece as normas para a realização de Processo Seletivo Simplificado
destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas de Professor do Magistério
Superior Substituto - classe auxiliar, em conformidade com a Lei Nº 8.745/93, para o
Campus Cerro Largo/RS.
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