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A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de gra-
duação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II 
do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 28-09-2017, 
quinta-feira, das 09h às 21h, por meio de sistema eletrônico de 
votação e totalização de votos, podendo, em caráter excepcio-
nal, ser utilizado sistema de votação convencional, de acordo 
com as regras dos artigos 10 a 14 desta Portaria.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

Eleitoral, composta paritariamente pelos Professores Doutores 
Marcos Garcia Neira e Ocimar Munhoz Alavarse (docentes) e 
pelas Senhoritas Mariana Pereira Vilas Boas e Mayra Di Matteo 
Campos (discentes de graduação).

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pelo Diretora, dentre os 
integrantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes de graduação nos 
diferentes órgãos colegiados da Unidade elegerão os membros 
discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus pares 
que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regular-
mente matriculados nos cursos de graduação.

§ 1º - São elegíveis para a representação discente os alunos 
de graduação regularmente matriculados que tenham cursado 
pelo menos doze créditos no conjunto dos dois semestres ime-
diatamente anteriores.

§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro 
ou segundo semestre dos cursos de graduação, não serão exigi-
dos os requisitos referidos no parágrafo anterior.

Artigo 4º - A representação discente de graduação ficará 
assim constituída:

a) Congregação: 01 (um) representante discente e respec-
tivo suplente;

b) Conselho Técnico-Administrativo: 01 (um) representante 
discente e respectivo suplente;

c) Conselho do Departamento de Administração Escolar e 
Economia da Educação (EDA): 01 (um) representante discente 
e respectivo suplente;

d) Conselho do Departamento de Filosofia da Educação e 
Ciências da Educação (EDF): 01 (um) representante discente e 
respectivo suplente;

e) Conselho do Departamento de Metodologia do Ensino 
e Educação Escolar (EDM): 01 (um) representante discente e 
respectivo suplente;

f) Comissão de Graduação (CG): 02 (dois representantes 
discentes e respectivos suplentes, sendo 01 (um) do Curso de 
Pedagogia e 01 (um) do Curso de Licenciatura;

g) Comissão Coordenadora do Curso de Pedagogia (CoC/
Pedagogia): 01 (um) representante discente e respectivo suplen-
te;

h) Comissão Coordenadora do Curso de Licenciatura (CoC/
Licenciatura): 01 (um) representante discente e respectivo 
suplente;

i) Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx): 01 
(um) representante discente e respectivo suplente;

j) Comissão de Estágios, Estudos Independentes e TCC: 01 
(um) representante discente e respectivo suplente;

k) Comissão de Cooperação Internacional e Nacional (CCInt/
Nac): 01 (um) representante discente e respectivo suplente.

Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 
de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de graduação na Unidade.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido na Assistência Técnica Acadêmica a partir da data 
de divulgação desta Portaria, até as 17h, do dia 25-09-2017, 
segunda-feira, mediante declaração de que o candidato é aluno 
regularmente matriculado no curso de graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser expedida pelo Serviço de Graduação.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pela Diretora.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 26-09-2017.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até 
as 12h do dia 26-09-2017. A decisão será divulgada na página 
da Unidade, até as 17h do dia 26-09-2017.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistência 
Técnica Acadêmica, no dia 27-09-2017, às 17h30, permitida a 
presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará 

aos eleitores, no dia 27-09-2017, em seu e-mail, o endereço 
eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual 
o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 10 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 28-09-2017, das 09h às 21h, no 
Serviço de Graduação.

Artigo 11 - A Diretora nomeará a mesa eleitoral e indicará 
um membro docente como Presidente.

Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará 
todas as cédulas no ato da eleição.

Artigo 12 - A identificação de cada votante será feita 
mediante a apresentação de prova hábil de identidade e con-
fronto de seu nome com o constante na lista de presença.

Artigo 13 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 14 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

DOS RESULTADOS
Artigo 15 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 29-09-2017, às 12h.

Artigo 16 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 17 – Após a divulgação referida no artigo 15, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, 
até as 12h do dia 05-10-2017, e será decidido pela Diretora.

Artigo 18 – Previamente à homologação dos resultados 
da eleição pelo Diretor, nos termos do inciso II do artigo 1º 
da Portaria GR-6898, de 13-04-2017 (republicada no D.O. de 
27-04-2017), a Diretoria da Unidade deverá remeter o processo 
à Procuradoria Geral, para análise da sua regularidade formal.

Parágrafo único – O resultado final da eleição, após a 
homologação pelo Diretor, será divulgado na página da Unidade.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 AGÊNCIA USP INOVAÇÃO

 Extrato de Convênio
Processo USP 2017.1.5702.1.0
Parecer Jurídico: PGUSP-USP, documento e-convênios 

41503, em 13-03-2017
Partícipes: Universidade de São Paulo (USP), Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) e Fundação Instituto Polo 
Avançado da Saúde de Ribeirão Preto (FIPASE)

Objeto: Gestão Administrativa do Parque Tecnológico de 
Ribeirão Preto

Data da Assinatura: 19-04-2017
Vigência: O convênio vigorará pelo prazo de 120 meses a 

partir da data de assinatura.
 Extrato de Convênio
Processo: 16.1.887.55.0
Modalidade: Instrumento de Reconhecimento de Direitos 

e Estabelecimento de Obrigações Relativos à Propriedade 
Intelectual.

Parecer Jurídico: Parecer 1525/17, PGUSP, de 21-06-2017.
Partícipes: Universidade de São Paulo (USP), Universidade 

Católica Dom Bosco (UCDB) e Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS).

Titularidade: 10% USP, 40% UCDB e 50% UFMS.
Objeto: Resultados da Pesquisa “BIOLEAF – Análise Foliar”.
Data da assinatura: 22-08-2017.
Vigência: até o término da vigência da proteção da proprie-

dade Intelectual.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Extrato de Termo de Convênio Internacional
Processo 2016.1.134.88.8
Convenentes: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e UNIVERSI-

DADE DE LORRAINE (França)
Objeto: Programa USP/COFECUB, visando a contribuição 

à elaboração de uma base de dados termodinâmica para o 
desenvolvimento de superligas refratárias a base de nióbio, com 
o intercâmbio do Prof. Dr. Gilberto Carvalho Coelho

Vigência: 04 anos
Data da Assinatura: 16-02-2017
Extrato de Termo de Convênio Acadêmico Interna-

cional
Processo 2016.1.1473.88.0
Convenentes: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e UNIVERSI-

DADE DE LORRAINE (França)
Objeto: Intercâmbios científicos e técnicos entre as partes, 

sob coordenação do Prof. Dr. Gilberto Carvalho Coelho
Vigência: 05 anos
Data da Assinatura: 10-07-2017

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.1829.11.2
Especie: Convênio de Estágio
Concedente:: BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

PROPRIEDADES AGRICOLAS - CNPJ 07.628.528/0001-59
Convenente: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Esco-

la Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ - 
CNPJ/63.025.530/0001-04

Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-
dos na Instituição de Ensino nos cursos de graduação

VIgência: 05 anos a partir da assinatura.
Data de Assinatura: 22-08-2017
 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.1801.11.0
Especie: Convênio de Estágio
Concedente:: CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E COR-

RETORA DE SEGUROS S.A. CNPJ 17.484.689/0001-70
Convenente: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Esco-

la Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ - 
CNPJ/63.025.530/0001-04

Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-
dos na Instituição de Ensino nos cursos de graduação

VIgência: 05 anos a partir da assinatura.
Data de Assinatura: 01-08-2017
 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.2823.11.5
Especie: Convênio de Estágio
Concedente:: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ – FUESPI - CNPJ 07.471.758/0001-57
Convenente: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Esco-

la Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ - 
CNPJ/63.025.530/0001-04

Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-
dos na Instituição de Ensino nos cursos de graduação

VIgência: 05 anos a partir da assinatura.
Data de Assinatura: 21-08-2017

 MUSEU PAULISTA

 1º Termo de Aditivo
Contrato de Prestação de Serviço de Conversão e Marcação 

XML/Scielo
Processo 2017.1.115.33.9
Objeto do Aditamento: Clausula Terceira - Da Vigencia
Contratante: Museu Paulista da USP
Contratada: Foco Digital Serv Editoriais SC Ltda Me - CNPJ: 

05.114.513/0001-47
Data de Assinatura: 24-07-2017

 MUSEU REPUBLICANO CONVENÇÃO DE 
ITU
 Extrato de Contrato
256/2017 – MP
Seção de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico 007/2017 – MP
Objeto: Contratação do Serviço de Recarga em Equipamen-

to de Segurança (Extintores).
Processo 2017.1.256.33.0
Contratante: Universidade de São Paulo por intermédio do 

Museu Paulista.
Contratada: Favaro e Esteves Equipamentos de Segurança 

Ltda - EPP - CNPJ: 06.193.748/0001-34
Valor Total do Contrato: R$ 1.290,00
Classificação Funcional Programática: 12.122.100.5272
Classificação de Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.80
Data da Assinatura: 21-08-2017
Vigência: 05-10-2017
Parecer Jurídico: PG.P.402/17 de 14-02-2017

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 Portaria FE-15, de 22-8-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação junto à Congregação, 
Conselho Técnico-Administrativo, Conselhos dos 
Departamentos (EDA, EDF e EDM), Comissão 
de Graduação, Comissão Coordenadora do 
Curso de Pedagogia, Comissão Coordenadora 
do Curso de Licenciatura, Comissão de Cultura 
e Extensão Universitária, Comissão de Estágios, 
TCC e Estudos Independentes e Comissão de 
Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade 
de Educação da USP

Considerando os estudos elaborados pelo Grupo Técnico da 
CT-Planejamento e Avaliação, que foi apreciado pelos membros 
da CT-PA sobre o Relatório de Situação, Planilhas, Anexos e 
Comentários,

Considerando as recomendações efetuadas pela CT-PA e 
incorporadas ao Relatório, Delibera:

Art. 1º Fica aprovado o Relatório de Situação dos Recursos 
Hídricos da Bacia do Baixo Tietê versão 2017-ano base 2016, 
conforme anexo padrão da CRHi.

Art. 2º A secretaria executiva deverá disponibilizar uma 
versão digitalizada no site do SIGRH e enviar cópia digitalizada 
para a CRHi até 30-06-2017.

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
aprovação.

Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hidricos de 
2016 – ano base de 2016 da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, criado e 
instalado segundo a Lei 7663/91, em 26-08-1994,

Considerando o disposto no Art. 26, inciso VII e outros da 
Lei 7663/91 que diz que compete ao Comitê apreciar o Relatório 
de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica;

Considerando que o CBH-BT, na Assembleia Geral ocorrida 
em 19-12-2014, aprovou a Deliberação CBH-BT 138/2014 que 
aprovou o Plano de Metas do Plano da Bacia Hidrográfica do 
Baixo Tietê, que contempla as priorizações do Plano da Bacia e 
que o Comitê possui metodologia para hierarquização anual de 
ações voltadas à gestão, planejamento e obras de recuperação 
dos seus recursos hídricos,

 Universidade de São Paulo
 REITORIA

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP 591, de 15-8-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, considerando a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a 
Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria

Artigo 1º - Diante da indicação de nova vigência do projeto de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação do emprego 
público criado pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pela servidora Juliana Jendiroba Faraoni Romano e distribu-
ído junto à Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) pela Portaria PRP-65, de 25-09-2009, para continuar atendendo o 
Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (PROCONTES), conforme segue:

FAIXA / GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PRAZO FINAL DE DESTINAÇÃO

Superior S1 A Especialista em Laboratório 1132237 Regina Guenka Palma Dibb 20-06-2020
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação (Processo USP 2009.1.8962.1.4).
Portaria PRP 592, de 15-8-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, considerando a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a 
Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria

Artigo 1º - Diante da indicação de novo projeto de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação do emprego público criado 
pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pela servidora Junia Ramos e distribuído junto à Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto (FORP) pela Portaria PRP-33, de 22-06-2009, para continuar atendendo o Programa de Concessão de Técnico de 
Nível Superior para Grupos de Excelência (PROCONTES), conforme segue:

FAIXA / GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PRAZO FINAL DE DESTINAÇÃO

Superior S1 A Especialista em Laboratório 1131818 Raquel Fernanda Gerlach & João Paulo Mardegan Issa 31-05-2022
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação (Processo USP 2009.1.8962.1.4).

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Comunicado
Edital de Apoio à Manutenção de Equipamentos
Edital PRPG 05/2017
Considerando o ofício 274/2017-GAB/PR/CAPES onde a 

CAPES informa que diante das carências relacionadas à manu-
tenção de equipamentos e visando atender as demandas emer-
genciais das universidades, a CAPES irá disponibilizar recursos 
adicionais para as Pró-Reitorias para que essa identifique as 
necessidades mais prementes dos Programas de Pós-Graduação 
para a manutenção de equipamentos.

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação informa que, através 
deste Edital, receberá propostas das Unidades da USP/São 
Paulo, Pirassununga e HRAC, dos Programas de Pós-Graduação 
PROAP e PROEX, para manutenção de equipamentos utilizados 
nas Unidades para desenvolvimento das pesquisas dos Progra-
mas de Pós  Graduação, sobretudo dos equipamentos de uso 
multiusuário.

1. OBJETIVOS
1.1 Este edital tem por objetivo apoiar propostas que visem 

atender a necessidade de manutenção corretiva de equipa-
mentos, destinados à melhoria do funcionamento da pesquisa 
científica e tecnológica dos Programas de Pós-Graduação da 
USP/São Paulo, Pirassununga e HRAC, utilizando os recursos 
financeiros aprovados pela CAPES destinados à Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação.

1.2 O Edital tem como fundamento a necessidade de pro-
mover melhoria da estrutura que culmine com o crescimento das 
pesquisas realizadas pelos alunos e orientadores dos diversos 
programas de pós-graduação da USP.

1.3 O Edital visa assim a recomposição da infraestrutura 
da pesquisa dos programas de pós-graduação da Universidade.

2. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA E ANÁLISE
2.1 O Edital apoiará as propostas de serviço de manutenção 

de equipamentos
2.2 O pagamento dos serviços será nos moldes da verba 

PROAP, ou seja através do SICONV.
2.3 As propostas serão aprovadas de acordo com o mérito, 

considerando o detalhamento, a abrangência, equipamentos 
multiusuários, o número de orientadores beneficiados e o 
impacto da proposta para os Programas de Pós-Graduação da 
Universidade.

2.4 Todas as propostas apresentadas serão avaliadas por 
uma comissão designada pela Pró-Reitora de Pós-Graduação.

3. PRAZOS
3.1 Inscrições: até 14-09-2017
3.2 Divulgação do resultado: 26-09-2017
3.3 Os programas contemplados terão prazo até 30-03-

2018 para finalização do processo (pagamento no SICONV das 
despesas relativas aos recursos aprovados pela PRPG, tendo em 
vista o término do prazo para utilização da verba).

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
4.1 A Unidade deverá abrir um processo para cada proposta 

e encaminhar para a PRPG com os seguintes documentos:
4.1.1 Carta de encaminhamento da CPG.
4.1.2 Descrição do equipamento com o devido do patri-

mônio.
4.1.3 Justificativa da necessidade de manutenção
4.1.4 Orçamento do serviço com a informação detalhada 

em caso de reposição de peças.
Obs.: As propostas dos Programas de Pós-Graduação deve-

rão ser encaminhadas à CPG e essa encaminhar à PRPG através 
de processo físico.

Os processos deverão ser oficialmente recebidos na Pró-
-Reitoria de Pós-Graduação até o dia 14-09-2017 às 18h, 
impreterivelmente.

5. RELATÓRIO FINAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS
5.1 As Unidades contempladas deverão encaminhar à Pró-

-Reitoria de Pós-Graduação um relatório acadêmico e financeiro, 
devidamente aprovado pela CPG.

5.2 Comprovantes de pagamento (nota fiscal do serviço e o 
termo de recebimento do serviço, nota empenho, de liquidação 
e de pagamento)

5.3 Justificativa da necessidade de manutenção do equi-
pamento

5.4 O prazo para envio do relatório com a documentação 
acima relacionada é até 10-04-2018.

5.5 Todos os documentos do processo de compra/serviço, 
desde o processo licitatório até o recebimento do serviço e emis-

são dos relatórios acadêmico e financeiro, deverão ser anexados 
no Sistema Siconv.

5.6 Para a anexação dos documentos supra no Sistema 
Siconv, a Unidade deverá gerar 1 (um) arquivo em PDF para cada 
1 (um) documento do processo de compra/serviço nomeando-os 
conforme o tipo/título de cada documento."

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação irá transferir os recur-

sos para a Unidade
6.2 Os trâmites para a contratação dos serviços deverão ser 

realizados na Unidade responsável pelo equipamento.
6.3 Esses trâmites são compostos pela licitação, inexigibi-

lidade ou dispensa, recebimento do objeto (serviço de manu-
tenção), recebimento dos documentos fiscais, empenhamento, 
liquidação e pagamento, emissão dos relatórios acadêmico e 
financeiro, envio do processo para a PRPG para prestação de 
contas e devolução de saldo não utilizado bem como o cadastro 
no Siconv do processo de compra, liquidação e pagamento com 
a anexação (no Siconv) de todos os documentos da tramitação 
(1 arquivo para cada 1 documento).

6.4 A manutenção dos equipamentos deverá atender as 
regras da Portaria Capes 156/2014.

CONTATO
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Pró-Rei-

toria de Pós-Graduação com Elena, por intermédio do endereço 
eletrônico ecrivill@usp.br, ou telefone 3091-3190.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Extrato de Contratos
Termo de Recebimento Definitivo do Contrato 30/2010 – 

Processo 2010.1.304.82.6.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Elevadores Villarta Ltda.
Convite 06/2010: Fornecimento e instalação de elevador 

elétrico automático, com possibilidade de duas paradas e 
capacidade para 8 passageiros ou 600 Kg, para transporte de 
pessoas portadoras de deficiência, do Edifício do Departamento 
de Letras, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da USP.

Objeto: Por este Termo, a Contratante dá por aceito todos 
os serviços executados pela empresa contratada, por conta do 
Contrato 30/2010.

Data da Assinatura: 16-08-2017.
Termo de Recebimento Definitivo do Contrato 25/2015 – 

Processo 2015.1.361.82.4.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Vedos Arquitetura, Construções e Empreendi-

mentos Eireli – EPP.
Tomada de Preços 11/2015: Execução da reforma para 

instalação de Torres de Elevador e Cobertura, no Bloco “A” do 
Instituto de Matemática e Estatística da USP.

Objeto: Por este Termo, a Contratante dá por aceito todos 
os serviços executados pela empresa contratada, por conta do 
Contrato 25/2015.

Data da Assinatura: 21-08-2017.
4º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo do Contrato 

23/2016 - Processo 2016.1.121.82.4.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Vedos Arquitetura, Construções e Empreendi-

mentos Eireli – EPP.
Tomada de Preços 17/2015: Execução dos serviços de refor-

ma da marquise entre os Blocos 13 e 18 (demolição), adequação 
do piso (eixos 1 a 21) e reforma dos acessos dos Blocos 18 a 13B, 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.

Objeto do Aditamento: Prorrogado o prazo contratual por 
mais 30 dias corridos, contados a partir de 07-08-2017.

Data da Assinatura: 07-08-2017.

 EDITORA DA USP

 Despacho da Diretora Presidente, de 21-8-2017
Ratificando o ato declaratório de inexigibilidade de lici-

tação, de acordo com o Art 26, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, ressaltando que a responsabilidade pela justificativa 
técnica é do emitente.

Unidade interessada: Editora da Universidade de São Paulo
Processo Contratados:
2017.1.163.91.9 - Câmara Brasileira do Livro - CBL
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