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firmado em 30-06-2016, fundamentado nas Leis 8.666/1993 e 
10.520/2002, no Decreto 47.297, de 06-11-2002, e na Resolução 
CEGP-10, de 19-11-2002, e demais Portarias referidas no presen-
te contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, 
objetivando prorrogar o prazo de vigência por mais um período 
de 12 meses a contar de 01-07-2019, podendo a Contratante, 
nesse período, denunciar o contrato, a qualquer momento, sem 
cobrança de ônus ou aplicação de qualquer penalidade por parte 
da Contratada, conforme já previsto no contrato inicial.

Este termo entra em vigor na data de sua assinatura.
E por estarem de acordo com o presente termo de adita-

mento as partes contratantes firmam o presente, lavrado em 2 
vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo.

Data: 25-6-2019.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

 Extrato de Convênio
Processo: 2019.1.0235.76.8
Partícipes: Pro Linhas Nordeste Ltda, USP/IFSC-Unidade 

Embrapii e FAFQ.
Objeto: Convênio de pesquisa para execução do projeto 

"Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de 
confecção de contenedores flexíveis”.

Vigência: 06 meses a partir da data de assinatura.
Data da Assinatura: 06-06-2019.
Primeiro Termo Aditivo de Convênio
Processo: 2018.1.403.76.7
Partícipes: PDT Pharma Ind e com de Produtos Farmaceu-

ticos Ltda. e a Universidade de São Paulo por intermédio do 
Instituto de Física de São Carlos.

Objeto: Dilatar o prazo do convênio vigente por mais 6 
(seis) meses a partir do encerramento do instrumento contratual 
vigente; remanejar recursos entre as alíneas previstas confor-
me Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante deste 
instrumento.

Data da Assinatura: 18-06-2019.

 INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO 
PAULO

 Portaria IMT-11, de 2-7-2019

Altera dispositivo da Portaria IMT-7/2019 que 
dispõe sobre a eleição dos membros do quadro 
docente junto à Comissão de Pós-Graduação do 
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (IMT)

A Diretora do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 
da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O artigo 6º da Portaria IMT-7, de 31-5-2019, 
passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 6º - As candidaturas serão registradas em chapa, 
mediante vinculação titular-suplente, nos termos do inciso I do 
art. 221 do Regimento Geral da USP, no Serviço de Pós-Gradua-
ção do IMT, Sala 013, Térreo, Prédio I, no período de 2-7-2019 a 
19-7-2019, das 9 às 15 horas, através de requerimento dirigido 
à Diretora do IMT.

§ 1º - As candidaturas serão deferidas pela Diretora do IMT.
§ 2º - Os recursos serão aceitos até 24 horas após a divul-

gação da lista de candidaturas deferidas e serão resolvidos, de 
plano, pela Diretora do IMT.

§ 3º - A ordem das chapas nas cédulas será definida pela 
ordem de registro de candidatura.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 Universidade Estadual 
de Campinas
 REITORIA

 Resolução GR-27, de 14-6-2019

Dispõe sobre a alteração na redação dos incisos II e 
III do artigo 2º e o caput do artigo 6º da Resolução 
GR-12, de 5-4-2011

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas resolve:
Artigo 1º - Os incisos II e III do artigo 2º da Resolução 

GR-12/2011, que dispõe sobre as atividades de plantão na Uni-
camp, passam a vigorar com a seguinte redação:

“II - Tipo II - Plantão de funcionários da carreira Paepe no 
segmento superior, atividades prestadas por funcionários da 
carreira Paepe.

III - Tipo III - Plantão de funcionários da carreira Paepe nos 
segmentos fundamental e médio.”.

Artigo 2º - O artigo 6º da Resolução GR-12/2011, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 6º - Serão consideradas como plantões as atividades 
prestadas pelos funcionários ou docentes sujeitos aos plantões 
Tipo I, II e III nos sábados, domingos, feriados e pontos facultati-
vos e nos dias úteis no período das 18 às 7 horas.”.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria GR-59, de 1º-7-2019

Designa membro para o Conselho Superior do 
Núcleo de Estudos de População - Nepo

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, tendo em 
vista o disposto no artigo 4º, inciso IV, da Deliberação Consu-
-A-034/2013 e o Memo. Cocen 046, de 25-06-2019, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º - Designa a Profa. Dra. Tania Di Giacomo Lago 
(Santa Casa de São Paulo) para, na qualidade de Membro Titular 
e a Profa. Dra. Laura Machado De Mello Bueno (PUC Campinas) 
para, na qualidade de Membro Suplente, comporem o Conselho 
Superior do Núcleo de Estudos de População - Nepo, para o 
biênio 2019-2021.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Portaria GR-60, de 1º-7-2019

Inclui membro na Comissão Ad Hoc - Vestibular 
2019 da Unicamp, instituída pela Portaria 
GR-19/2019

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas emite a 
seguinte Portaria:

Artigo 1° - Designa a Profa. Dra. Debora Cristina Jeffrey, 
como membro da Comissão Ad Hoc.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria GR-61, de 1º-7-2019

Designa Presidente da Coordenação Deliberativa 
do Programa de Moradia Estudantil da Unicamp

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, tendo em 
vista o disposto no artigo 8º da Deliberação Consu-A-024/2001, 
alterado pela Deliberação Consu-A-032/2008, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - Fica designado o Prof. Dr. Anderson Ricardo 
Trevisan para assumir a função de Presidente da Coordenação 
Deliberativa do Programa de Moradia Estudantil da Unicamp - 
PME/Unicamp, em substituição a Profa. Dra. Helena Altmann.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
as Portarias GR-44, de 07-06-2017, e GR-55, de 12-06-2019.

I. no campus da Capital, sala da Assistência Acadêmica:
Presidente: Profa. Dra. Maria Claudia Araripe Sucupira
Mesários: Lia Flavia Rodrigues Santos e Patricia Zimbardi
II. no campus Fernando Costa, sala da Secretaria do VNP:
Presidente: Prof. Dr. Francisco Palma Rennó
Mesários: Fabia Silene Iaderoza e Marco Antonio Lázaro
§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir documento hábil 

de identificação e assinar a lista de presença;
§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas 1 (um) can-

didato.
Artigo 10 - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa recep-
tora de votos.

§ 1º - As cédulas conterão os nomes dos candidatos elegí-
veis, em ordem alfabética;

§ 2º - No lado esquerdo do nome do candidato haverá uma 
quadrícula, na qual o eleitor assinalará o seu voto.

Artigo 11 - A apuração dos votos terá início imediatamente 
após o término da votação, pela própria mesa receptora de 
votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número deverá 
corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de um nome ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor;

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Do Resultado
Artigo 12 - A totalização dos votos, tanto da votação ele-

trônica quanto da convencional, será divulgada imediatamente 
após o encerramento das apurações, sendo considerado eleito o 
servidor técnico e administrativo mais votado, figurando como 
suplente o candidato mais votado a seguir.

Artigo 13 - Caso haja empate entre os candidatos serão 
adotados, como critério de desempate, sucessivamente:

I. o maior tempo de serviço na USP;
II. o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III. o servidor mais idoso.
Artigo 14 - No prazo de três dias úteis, após a proclamação 

dos eleitos, poderá ser impetrado recurso sobre o resultado da 
eleição, dirigido ao Diretor da Faculdade.

§ 1º - O recurso referido neste artigo será processado na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade e não produzirá 
efeito suspensivo;

§ 2º - O recurso a que se refere este artigo será decidido 
pelo Diretor.

Disposições Finais
Artigo 15 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, que 
o conservará pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 16 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
de plano pelo Diretor, ouvida a Comissão Eleitoral.

Artigo 17 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições ao contrário.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA

 Extrato de Convênio
Convênio 1011269
Convenentes: A Universidade de São Paulo e Consul-

tório Veloso - Cirurgia Buco-Maxilo Facial Ltda., CNPJ 
07.333.114/0001-00.

Interveniente: Faculdade de Odontologia, pela Universidade 
de São Paulo.

Objeto: O presente convênio tem por objeto a viabilização 
de concessão de estágio de complementação educacional.

Do Prazo e Da Vigência: 05 anos.
Data e assinaturas: São Paulo, 24-06-2019 - Rodney Garcia 

Rocha, pela FOUSP, e Carlos Veloso Salgado, pelo Consultório 
Veloso - Cirurgia Buco-Maxilo Facial Ltda.

 Extrato de Convênio
Convênio 1011245
Convenentes: A Universidade de São Paulo e MFE Clínicas 

Odontológicas Ltda., CNPJ 13.420.660/0001-73.
Interveniente: Faculdade de Odontologia, pela Universidade 

de São Paulo.
Objeto: O presente convênio tem por objeto a viabilização 

de concessão de estágio de complementação educacional.
Do Prazo e Da Vigência: 05 anos.
Data e assinaturas: São Paulo, 24-06-2019 - Rodney Garcia 

Rocha, pela FOUSP e Fernando Henrique Bortolo, pela MFE 
Clínicas Odontológicas Ltda.

 Extrato de Contrato
Convênio 1011262
Convenentes: A Universidade de São Paulo e Mariângela 

Milena Santos Schalka, CPF 162.789.858-10.
Interveniente: Faculdade de Odontologia, pela Universidade 

de São Paulo.
Objeto: O presente convênio tem por objeto a viabilização 

de concessão de estágio de complementação educacional.
Do Prazo e da Vigência: 05 anos.
Data e Assinaturas: São Paulo, 24-06-2019 - Rodney Garcia 

Rocha, pela Fousp, e a Cirurgiã-Dentista Mariângela Milena 
Santos Schalka, CROSP 49088.

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS

 Extrato de Contrato
Processo 2019.1.196.61.4
Contratante: Hospital de Reabilitação de Anomalias Cra-

niofaciais.
Licitação: Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de 

Preços 00065/2018-HRAC.
Objeto: Fornecimento de Matriz de Enxerto Dural.
Contratada: Promedon Porto Alegre Produtos Médico-

-Hospitalares Ltda.
Contrato 50/2019
Valor total do contrato: R$ 1.330,00
Classificação Funcional Programática: 10-302-930-5276
Classificação de Despesa Orçamentária: 3.3.90.30.31
Data da assinatura: 1º-7-2019

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE 
COMPUTAÇÃO

 Quinto Termo de Aditamento de Contrato
Processo 2016.1.440.55.5 e Volumes
Contrato 005/2016
Contratante: Instituto de Ciências Matemáticas e de Com-

putação.
Contratado: Anderson Benedito Rodolpho ME, CNPJ 

20.286.561/0001-06.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, 

corretiva e emergencial em sistema de ar condicionado.
Data da assinatura do Contrato: 30-06-2016
Data da assinatura do 5º Termo de Aditamento: 25-06-2019
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois 

mil e dezenove, nesta Unidade e na presença das testemunhas 
infra-assinadas, de um lado a Universidade De São Paulo, por 
intermédio do Instituto De Ciências Matemáticas E De Compu-
tação, sediada à Av. Trabalhador São-carlense, no 400 - Centro, 
em São Carlos - SP, com CNPJ 63.025.530/0051-73, neste ato 
representada pela Profa. Dra. Maria Cristina Ferreira De Oliveira, 
diretora desta Unidade, por delegação do Reitor, nos termos da 
Portaria GR-6.561/14, doravante denominada Contratante e, de 
outro lado a empresa Anderson Benedito Rodolpho ME, sediada 
à Rua Antonio Narvais, 226 - Vila Brasília - CEP: 13566-605 - São 
Carlos - SP, CNPJ 20.286.561/0001-06, neste ato representada 
na forma de seu estatuto social, doravante denominada Con-
tratada, é firmado o presente Termo de Aditamento ao contrato 

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Contrato
Contrato 02/2016
Tomada de Preços 01/2015 - Concessão.
Processo 2015.1.240.59.8
Parecer Jurídico: PG. P. 2639/15-RUSP.
Concedente: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto.
Concessionária: Gabriel Luís Guerra Nogueira - ME, CNPJ 

05.110.237/0001-49.
Objeto: Concessão de uso de área destinada à exploração 

dos serviços de lanchonete/restaurante em próprios da Universi-
dade, com fornecimento de equipamentos e mão de obra.

Valor total do contrato: R$ 46.150,30
Valor mensal: R$ 4.615,03
Vigência do contrato: 12 meses a contar de 1º-7-2019.
Data de assinatura: 28-6-2019.

 FACULDADE DE MEDICINA

 Extrato de Convênio Acadêmico Internacional
Processo: 19.1.174.5.0
E-Convênio: 44256
Parceiros: Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo e a Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Medizinis-
che Fakultät (Alemanha).

Objeto: Convênio Acadêmico para Mobilidade Internacional 
que tem por objeto a cooperação acadêmica na área de Medici-
na, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 
estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação (com 
reconhecimento mútuo de estudos de graduação) e membros 
da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.

Data da assinatura: 26-06-2019.
Vigência: 26-06-2019 a 25-06-2024.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Segundo Termo Aditivo de Contrato
Contrato 08/2019 (Prorrogação de Execução).
Objeto: Elaboração de projetos completos para a reforma 

de biotério para a criação de ratos e camundongos da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo 
(FMRP-USP).

Modalidade: Tomada de Preço 002/2018 - FMRP.
Valor inicial e atual: R$ 78.680,00
Data de celebração do aditivo: 25-04-2019
Crédito Orçamentário: Receita - 3.3.90.39 (Outros Serviços 

de Terceiros).
Prazo de vigência: Prorrogado por mais 30 dias, a partir de 

15-06-2019.
Parecer Jurídico: PG. 01968/2018
Processo 2018.1.1191.17.8
Contratada: Kamimura & Gonzales Arquitetos Associados 

Ltda., CNPJ 15.004.208/0001-56.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA

 Portaria FMVZ-24, de 3-7-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha de 1 (um) 
representante e respectivo suplente da cate-
goria de servidores técnicos e administrativos, 
junto ao Conselho Técnico Administrativo desta 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
da Universidade de São Paulo, à vista do disposto no artigo 47, 
parágrafo 2º, item 5, do Estatuto da Universidade de São Paulo, 
baixa a seguinte Portaria:

Disposições Gerais
Artigo 1º - A eleição para escolha de 1 (um) representante 

dos servidores técnicos e administrativos e respectivo suplente, 
junto ao Conselho Técnico e Administrativo da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 
realizar-se-á, pelo voto direto e secreto, no dia 25-7-2019, das 9 
às 16 horas, por meio de sistema eletrônico de votação e totali-
zação de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o 
sistema de votação convencional, de acordo com as regras dos 
artigos 9º a 11 desta Portaria.

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

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - O mandato do representante eleito, bem como 

do respectivo suplente, será de 2 (dois) anos, contados a partir 
de 1º-8-2019.

Artigo 3º - Será considerado eleito, como representante, o 
servidor técnico e administrativo mais votado, figurando como 
suplente o candidato mais votado a seguir.

Da Inscrição
Artigo 4º - O pedido de inscrição dos candidatos, formu-

lado por requerimento, dirigido ao Diretor da Faculdade, será 
recebido na Assistência Técnica Acadêmica, no período de 8 a 
17-07-2019, das 8 às 17 horas.

§ 1º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pelo Diretor;

§ 2º - O servidor que for docente ou aluno da USP não será 
elegível para a representação dos servidores técnicos e adminis-
trativos, garantido o direito de voto;

§ 3º - A Comissão Eleitoral divulgará na página da Unidade, 
às 10 horas do dia 18-7-2019, a lista dos candidatos que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos e indeferidos, assim como as 
razões do indeferimento;

§ 4º - Recursos serão recebidos na Assistência Técnica Aca-
dêmica até às 10 horas do dia 23-7-2019, devendo fazê-lo por 
meio do e-mail atacfmvz@usp.br e serão decididos pelo Diretor.

Do Colégio Eleitoral
Artigo 5º - Poderão votar e ser votados, pelo voto direto 

e secreto, todos os servidores técnicos e administrativos per-
tencentes à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo.

§ 1º - As candidaturas serão registradas individualmente na 
Assistência Acadêmica;

§ 2º - Cada eleitor poderá votar, apenas, em 1 (um) can-
didato;

§ 3º - As candidaturas deverão ser compostas por servi-
dores técnicos e administrativos pertencentes à Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo;

§ 4º - Não poderá votar e ser votado o servidor que se 
encontrar afastado de suas funções para prestar serviços a 
órgão externo à Universidade de São Paulo ou que estiver sus-
penso em razão de infração disciplinar.

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 6º - Os eleitores receberão, em seu e-mail institucio-

nal, o endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de 
acesso com a qual poderá exercer seu voto no dia 25-7-2019, 
das 9 às 16 horas.

Artigo 7º - Será disponibilizada, na Secretaria do VNP - 
campus “Fernando Costa” e na Assistência Técnica Acadêmica 
- Campus São Paulo, equipamento (um ou mais computadores, 
conforme necessidade), localizados em lugar reservado e de fácil 
acesso, possibilitando assim, a votação de todos os servidores da 
Unidade que não disponham de outros meios à internet.

Artigo 8º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

Da Votação Convencional
Artigo 9º - A votação convencional, a que se refere o artigo 

1º supra, será realizada no dia 25-7-2019, das 9 às 16 horas, 
por intermédio de cédula única, devidamente rubricada pelo 
presidente da mesa eleitoral, a saber:

 Turismo
 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

 Resumo de Termo de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Convênio – Dadetur 121/2017 

– Parecer Referencial CJ/ST 7/2018 - Convenentes - Secretaria de 
Turismo e o Município de Espírito Santo do Pinhal - Proc. Dadetur 
340/2017 – Objeto: Sinalização Turística e Comunicação visual 
dos atrativos Turísticos - Alteração da redação das Cláusulas 
Primeira, Terceira e Nona. – O prazo de vigência do presente 
convênio é de 850 dias, contados da data de sua assinatura 
ocorrida em 01-11-2017, com vencimento em 29-02-2020. Data 
da assinatura do Termo de Aditamento: 02-07-2019.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.415, de 3-7-2019

Dispõe sobre distribuição de cargo de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14-5-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica distribuído, junto ao Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura, na Divisão de Desenvolvimento de Méto-
dos e Técnicas Analíticas e Nucleares, 1 (um) cargo de Professor 
Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG do QDUSP.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria GR-7.416, de 3-7-2019

Dispõe sobre redistribuição de cargos de Professor 
Titular

O Reitor da Universidade de São Paulo, consoante o deli-
berado pela Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão de 
24-6-2019, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Os 3 (três) cargos de Professor Titular, ref. MS-6, 
da PG do QDUSP, relacionados abaixo ficam redistribuídos entre 
os Departamentos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, na seguinte conformidade:

Nº DO CARGO: DO DEPARTAMENTO DE: PARA O DEPARTAMENTO DE:

147230 Ciências Exatas Economia, Administração e Sociologia
147842 Economia, Administração e Sociologia Agroindústria, Alimentos e Nutrição
147184 Ciência do Solo Engenharia de Biossitemas

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Despacho do Superintendente, de 3-7-2019
Ratificando o ato declaratório de inexigibilidade de lici-

tação, de acordo com o artigo 26, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, ressaltando que a responsabilidade pela justificativa 
técnica é do emitente e autorizando a despesa, nos termos do 
inciso II, alínea “h”, da Portaria GR-6.561/2014. Contratada: Tar-
get Engenharia e Consultoria Ltda. - Processo: 2019.1.225.82.7. 
Objeto: Prestação de serviços de licença de uso do Target 
Gedweb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regula-
tórios, para a USP. Valor: R$ 57.788,47.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-53, de 3-7-2019
A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 

São Paulo, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Ficam designadas a Professora Doutora Elizabeth 

Fujimori e as funcionárias Grazielle Cristina Bozi Costa e Ivonete 
Pereira de Miranda, sob a presidência da primeira, para consti-
tuírem a mesa receptora e apuradora da eleição de represen-
tante docente da E.E. junto ao Conselho Gestor do Quadrilátero 
Saúde-Direito, a realizar-se em 5-8-2019, das 09 às 16 horas, na 
Assistência Técnica Acadêmica.

Artigo 2° - Os membros da mesa receptora e apuradora, 
referidos no artigo 1º, apresentarão à Diretoria da Escola de 
Enfermagem, na mesma data da eleição, a ata de abertura e 
encerramento dos trabalhos, por eles assinada, da qual consta-
rão o local e horário da eleição, composição da mesa, número 
de eleitores, número de votantes e resultado do pleito, bem 
como quaisquer ocorrências que devam ser registradas para 
apreciação posterior.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 Despacho da Diretora, de 3-7-2019
Processo 2019.5.127.7.5 - Pagamento de taxa de publi-

cação. Documento de Compra 121580/2019. Ratifico o Ato 
Declaratório de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 
24, inciso XXI, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e conforme a 
Portaria GR-4.685/2010.

Interessada: Escola de Enfermagem.
Contratada: Funpar - Fundação da Universidade Federal 

do Paraná.

 FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO

 Despacho da Diretora, de 2-7-2019
Processo: 2019.1.428.89.2
Interessado: Tafarel Pereira Marques.
Assunto: Designação de Comissão. Comissão de averi-

guação para apurar indícios de eventual inobservância das 
Normativas do MEC, em participação de aluno nos Programas 
Prouni e Sisu.

1. Considerando o relatório apresentado pela Comissão de 
Averiguação Preliminar nomeada, Portaria 9, de 26-6-2019, que 
aponta inexistir qualquer irregularidade em relação ao aluno 
Tafarel Pereira Marques, aluno regularmente matriculado no 
curso de Direito desta Faculdade de Direito, Registro 10685059, 
Determino o arquivamento do expediente com o encerramento 
da averiguação determinada.

2. Considerando, mais, o fato de não haver concomitância 
entre a utilização Programa Sisu para ingressar nesta Faculdade 
de Direito e a utilização da bolsa Prouni, que se encerrou em 
2011, muito antes que o aluno Tafarel Pereira Marques ingres-
sasse nesta IES, nada mais há que ser apurado.

3. Arquive-se, após publicação.
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