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 Extrato de Convênio
Convênio 42895 USP. Partícipes: USP/FZEA e Management 

Center Innsbruck (Áustria). Processo:2018.1.291.74.8. Objeto: 
A cooperação acadêmica na(s) área(s) de Zootecnia, Enge-
nharia de Alimentos, Medicina Veterinária e Engenharia de 
Biossistemas, a fim de promover o intercâmbio de docentes/
pesquisadores, estudantes de pós-graduação, estudantes de gra-
duaçâo (com reconhecimento mútuo de estudos de graduação) 
e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 
instituições. Concedente: Management Center Innsbruck (Áus-
tria). Convenente: Universidade de São Paulo – Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Vigência: 5 anos a partir 
da data da assinatura: 25-05-2018.

 Extrato de Convênio
Convênio 43726 USP. Partícipes: USP/FZEA e Universitat 

de Valência – Fundación Parc Cientific (Espanha). Proces-
so:2018.1.1100.74.1. Objeto: A cooperação acadêmica nas áreas 
de promoção do empreendedorismo no âmbito de Engenharia 
de Alimentos, Engenharia de Biossistemas, Medicina Veterinária 
e Zootecnia, a fim de promover o intercâmbio de docentes/
pesquisadores, estudantes de pós-graduação, estudantes de gra-
duação (com reconhecimento mútuo de estudos de graduação) 
e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 
instituições. Concedente: Universitat de Valência – Fundación 
Parc Cientific (Espanha). Convenente: Universidade de São Paulo 
– Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Vigência: 
5 anos a partir da data da assinatura: 22-10-2018.

 Extrato de Convênio
Convênio 43749 USP. Partícipes: USP/FZEA e Universitat 

de València – Fundación Parc Cientific (Espanha). Proces-
so:2018.1.1163.74.3. Objeto: Estabelecer as condições que 
regulamentarão a permanência do pesquisador nas instalações 
do Área Empresarial del Parc Científic Universitat de València, 
com o objetivo de desenvolver um projeto de pesquisa interna-
cional em ecossistemas de inovação e educação empreendedora 
para redes de colaboração, bem como estudar a experiência do 
Parc Cientific Universitat de València na geração de empresas 
inovadoras no campo do agronegócio, com o objetivo de buscar 
e estabelecer sinergias com a Incubadora de Empresas Inova-
doras do Agronegócio de Pirassununga (UNICETec/FZEA/USP), 
bem como com outras empresas localizadas nas mesmas, para 
realizar atividades de interesse para as Partes. Concedente: Uni-
versitat de València – Fundación Parc Cientific (Espanha). Con-
venente: Universidade de São Paulo – Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos. Vigência: 05-08-2018 a 15-03-2019.

 Extrato de Convênio
Convênio 43235 USP. Partícipes: USP/FZEA e École Natio-

nale Vétérinaire Agroalimentaire et de I’Alimentation – Oniris 
(França). Processo:2018.1.761.74.4. Objeto: Estabelecer um 
duplo diploma entre a FZEA/USP (Diploma de Engenharia de 
Alimentos) e a Oniris (Diploma de Ingénieur Agroalimentaire). 
Concedente: École Nationale Vétérinaire Agroalimentaire et de 
I’Alimentation – Oniris (França). Convenente: Universidade de 
São Paulo – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. 
Vigência: 5 anos a partir da data da assinatura: 07-11-2018.

 Extrato de Convênio
Convênio 42897 USP. Partícipes: USP/FZEA e Agrocampus 

Ouest (França). Processo:2018.1.288.74.7. Objeto: Reforçar a 
parceria científica e de educação, promover a mobilidade e 
desenvolver programas de intercâmbio e de pesquisa baseados 
na reciprocidade e benefício mútuo. Concedente: AgroCampus 
Ouest (França). Convenente: Universidade de São Paulo – Facul-
dade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Vigência: 5 anos 
a partir da data da assinatura: 29-06-2018.

 Extrato de Convênio
Convênio 42421 USP. Partícipes: USP/FZEA e Escola Supe-

rior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa 
(Portugal). Processo:2017.1.1154.74.3. Objeto: A cooperação 
acadêmica na(s) área(s) de Zootecnia, Engenharia de Alimentos, 
Medicina Veterinária e Engenharia de Biossistemas, a fim de pro-
mover 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. Concedente: Escola 
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa 
(Portugal). Convenente: Universidade de São Paulo – Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Vigência: 5 anos a 
partir da data da assinatura: 26-06-2018.

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS

 Despacho do Superintendente “pro tempore”, de 
13-5-2019

Ratificando, no Processo 19.1.214.61.2, o Ato Declaratório 
de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o Art. 26, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, ressaltando que a responsabi-
lidade pela justificativa técnica é do emitente e autorizo a despe-
sa, nos termos do inciso II, alínea “h”, da Portaria GR6561/2014.

Contratada: Med-El do Brasil Eletromédicos Ltda
Valor: R$ 70.080,50

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Comunicado
Edital ATAc-IAG 019/2019 - Seleção Para Bolsa De Pós-

-Doutorado. Programa De Pós-Graduação Em Meteorologia 
- IAG/USP. Programa PNPD Capes.

O Programa de Pós-Graduação em Meteorologia do DCA-
-IAG-USP divulga através deste edital a existência de duas bol-
sas de Pós-Doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado/
Capes (Regulamento do PNPD/Capes - Portaria Capes 86/2013 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/
Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf). Estas bolsas pos-
suem duração inicial de 12 meses (início previsto para Julho de 
2019), com possibilidade de renovação por mais um ano. Para 
prorrogar por um ano o bolsista deverá apresentar relatório 
quarenta e cinco dias antes do término da bolsa e poderá par-
ticipar de novo edital de seleção aberto aos demais candidatos 
(semelhante ao procedimento adotado no CNPq).

A avaliação das inscrições será fundamentada em critérios 
objetivos de produtividade, por meio de quantificação e qualifi-
cação da atividade acadêmica e da contribuição científica em 
artigos e participações em congressos, desde que devidamente 
comprovados na documentação.

O Programa de Pós-Graduação em Meteorologia é um pro-
grama estabelecido na área de pesquisa em Ciências Atmosféri-
cas e avaliado com conceito máximo junto à Capes. O programa 
possui 40 alunos de Mestrado, 39 alunos de Doutorado e 5 alu-
nos de Doutorado Direto, sendo que a cada ano ingressam por 
volta de 15 novos mestrandos, enquanto o ingresso no Doutora-
do segue fluxo contínuo. Destaca-se que existe a possibilidade 
de participação de Pós-Doutores como coorientadores do Pro-
grama de Meteorologia tanto no Mestrado como no Doutorado.

Os candidatos interessados em se candidatar a estas bolsas 
de Pós-Doutorado deverão possuir o título de Doutor e proficiên-
cia em inglês, além da disponibilidade para residir em São Paulo.

Para inscrição, os candidatos deverão enviar formulário 
de inscrição para seleção de bolsa Pós-Doutorado (disponível 
na página do programa na internet), declaração do candidato 
informando não estar aposentado, carta de apresentação que 
justifique seu interesse em uma das áreas abaixo relacionadas, 
cópia do CV-Lattes atualizado, cópia do diploma de doutor ou 
documento equivalente que comprove o título, e duas cartas de 
recomendação para o e-mail cpgiag@usp.br até dia 24-05-2019.

A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros não apo-
sentados. O candidato selecionado receberá Bolsa de Pós-Dou-
torado da Capes (no valor de R$ 4100,00 mensais). O local de 

para escolha de representante discente de pós-graduação junto 
à Comissão de Pós-Graduação Interunidades em Enfermagem - 
EE-EERP/USP, normatizada pela Portaria EE-018/2019:

Hamilton Leandro Pinto de Andrade - Titular
Barbara Bartuciotti Giusti - Suplente
O termo inicial do mandato, que será de um ano, passará a 

vigorar a partir da publicação desse informe no D.O.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Portarias do Diretor, de 8-5-2019
Designando, nos termos da Portaria Interna FEA-RP 033/2016, 

de 27-10-2016, alterada pela Portaria Interna FEA-RP 041/2016, de 
06-12-2016, a aluna Aline Fernanda Pereira Sandrin, matriculada 
no 5º semestre do curso de Economia Empresarial e Controladoria, 
para atuar junto ao projeto “Educação Empreendedora e Cidadania 
para Gestão de ONGs”, coordenado pela Profa. Dra. Perla Calil 
Pongeluppe Wadhy Rebehy, na qualidade de aluno-bolsista-monitor, 
no período de 15-05-2019 a 14-11-2020, com remuneração de R$ 
400,00 por mês. (FEARP-035-2019)

Dispensando, a pedido, nos termos da Portaria Interna 
FEA-RP 033/2016, de 27-10-2016, alterada pela Portaria Interna 
FEA-RP 041/2016, de 06-12-2016, a pedido, o aluno Thiago 
Cordeiro da Silva, matriculado Programa Pós-Graduação em 
Economia – Área Economia Aplicada, da condição de aluno-
-bolsista-monitor, a partir de 01-05-2019. (FEARP-036-2019)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Portarias do Diretor, de 13-5-2019
Homologando:
Resumos de Convênios de Estágios para Alunos de Gra-

duação
PROCESSO 19.1.1577.8.5
Convênio 1010929
Parceiros: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo e a MON PETIT BERÇÁRIO E 
RECREAÇÃO INFANTIL

Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-
cional aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Letras.

Vigência: 17-04-2019 a 16-04-2024
Valor total: sem ônus
PROCESSO 19.1.1569.8.2
Convênio 1010915
Parceiros: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo e a INSTITUTO CONSULADO DA 
MULHER

Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-
cional aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Letras.

Vigência: 22-04-2019 a 21-04-2024
Valor total: sem ônus
PROCESSO 19.1.1584.8.1
Convênio 1010905
Parceiros: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo e a ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES 
FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-
cional aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Letras.

Vigência: 25-04-2019 a 24-04-2024
Valor total: sem ônus
PROCESSO 19.1.1568.8.6
Convênio 1010688
Parceiros: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo e a E.E.I. SONHO DE CRIANÇA 
S/C LTDA

Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-
cional aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Letras.

Vigência: 26-04-2019 a 25-04-2024
Valor total: sem ônus
PROCESSO 19.1.1628.8.9
Convênio 1010925
Parceiros: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo e a LEMON DIGITAL MARKETING
Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-

cional aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Letras.

Vigência: 03-05-2019 a 02-05-2024
Valor total: sem ônus
PROCESSO 19.1.1379.8.9
Convênio 1010850
Parceiros: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo e a BIONEXO DO BRASIL PROCES-
SAMENTO DE DADOS EIELLI

Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-
cional aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Letras.

Vigência: 03-05-2019 a 02-05-2024
Valor total: sem ônus

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Processo 2019.1.271.17.9
Aquisição de Bens - Compra direta.
Interessado: Sia Segurança Inteligente e Automação Ltda. - 

ME, CNPJ 02.870.512/0001-34.
Valor: R$ 6.511,00
Ref: Pagamento
Em atenção ao artigo 5º, parágrafo 1º, da Portaria 

GR-4.710/2010, a liquidação de despesa para o pagamento 
acima mencionado, referente à Nota de Empenho 575955, de 
15-02-2019, não houve tempo hábil para o pagamento em seu 
vencimento, justificamos que houve atraso em sua tramitação, 
não obedecendo à ordem cronológica por problemas adminis-
trativos.

 Termo Aditivo de Convênio
Partes: FMRP-USP, Invitra Tecnologia da Reprodução Assis-

tida.
Processo: 16.1.480.17.4
Objeto: Termo aditivo ao convênio para alteração nas cláu-

sulas de propriedade intelectual, definindo as responsabilidades 
dos partícipes.

Vigência: Até 21-07-2019.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS

 Extrato de Convênio
Convênio 43679 USP. Partícipes: USP/FZEA e The Univer-

sity of Leeds (Reino Unido). Processo:2019.1.378.74.7. Objeto: 
Cooperação internacional no âmbito do projeto "Understanding 
novel conceptus-maternal communication is the key to impro-
ving pregnancy outcome in cattle". Concedente: The University 
of Leeds (Reino Unido). Convenente: Universidade de São Paulo 
– Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Vigência: 
01-09-2018 a 31-08-2021.

 Extrato de Convênio
Convênio 43112 USP. Partícipes: USP/FZEA e Flag is up 

Farms (Estados Unidos). Processo:2018.1.471.74.6. Objeto: Trei-
namento de estudantes de graduação nas áreas de Zootecnia 
e Medicina Veterinária. Concedente: Flag is up Farms (Estados 
Unidos). Convenente: Universidade de São Paulo – Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Vigência: 5 anos a partir 
da data da assinatura: 04-12-2018.

das 9h às 17h, por meio de sistema eletrônico de votação e tota-
lização de votos, podendo, em caráter excepcional, 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 cadastrado na base de dados corporativa da USP, 
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 por dois docentes e dois 
discentes de pós-graduação.

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

§ 2º - Os representantes discentes de pós-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 programas de pós-graduação.

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

a) Congregação: um representante discente e respectivo 
suplente.

b) Comissão PAE: 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 pós-graduação na Unidade.

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

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será rece-
bido na Assistência Técnica Acadêmica pessoalmente, ou através 
do e-mail eeataac@usp.br, a partir da data de divulgação desta 
Portaria, até as 16h do dia 06-06-2019, mediante declaração de 
que o candidato é aluno regularmente matriculado no programa 
de pós-graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo 
deverá ser expedida pelo Serviço de Pós-Graduação ou pelo 
sistema Janus.

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

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 07-06-2019, 
a partir das 14h.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até 
as 16 h do dia 12-06-2019. A decisão será divulgada na página 
da Unidade, até as 14 h do dia 13-06-2019

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistência 
Técnica Acadêmica, no dia 14-06-2019 às 9h, permitida a pre-
sença de interessados.

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

eleitores, às 8h do dia 17-06-2019 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 17-06-2019 das 9h às 17h, na 
Assistência Técnica Acadêmica, sala 6, andar térreo da EEUSP.

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 18-06-2019 às 10h.

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 10h do dia 25-06-2019 e será decidido pela Diretora.

Artigo 18 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pela Diretora, será divulgado na página da Unidade.

Parágrafo único - Na hipótese de ser constatada irregularidade 
no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à Procuradoria 
Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para deliberação.

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

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

 Portaria EE-35, de 13-5-2019
A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 

São Paulo, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Ficam designadas as Professoras Maria Rita 

Bertolozzi e Maria de la Ó Ramallo Veríssimo para compor a 
Comissão Eleitoral Paritária que acompanhará a eleição de 
representantes discentes de pós-graduação normatizada pela 
Portaria EE-034/19.

Artigo 2° - A eleição acontecerá seguinto o rito preconizado 
na Resolução 7.265/16, sendo realizada através do sistema de 
votação eletrônica no dia 17-06-2019.

Artigo 3° - A Comissão Eleitoral Paritária também é 
composta por dois estudantes de pós-graduação, eleitos por 
seus pares, a saber: Giovanna Mariah Orlandi e Marcos Morais 
Santos Silva.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 Portaria EE-36, de 13-5-2019
A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 

São Paulo, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Nos termos do Regimento Geral da Universidade 

de São Paulo, artigo 208, fica designado o aluno, abaixo rela-
cionado, para exercer a função remunerada de monitor-bolsista 
junto à Liga de Enfermagem Perioperatória. A bolsa no valor de 
R$ 400,00 será paga com recursos do Programa Aprender na 
Comunidade da Pró-Reitoria de Graduação da USP, Edital 2018.

Período: 10-05-2019 a 10-05-2020.
Aluno: Thales Henrique Vieira Brandão, USP 10354612.
Atividade: Liga de Enfermagem Perioperatória, sob coorde-

nação da Profa. Dra. Rita de Cássia Burgos Leite.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação, retroagindo os seus efeitos a 13-5-2019.
 Comunicado
Homologação de Eleição de Representante Discente de Pós-

-Graduação - Interunidades.
A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 

São Paulo, homologa e torna público o resultado da eleição 

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Departamento de Orientação Profissional 02
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica 02
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica 01
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva 01

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

Portaria GR-7.386, de 13-5-2019

Dispõe sobre distribuição de cargos 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 - Ficam distribuídos, junto à Faculdade de Eco-
nomia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, nos 
Departamentos a seguir relacionados, 02 (dois) cargos de Profes-
sor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG do QDUSP, como segue:

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Departamento de Administração 01
Departamento de Economia 01

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

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
 Departamento de Administração
 DIVISÃO DE MATERIAL
Comunicado
Publicação Trimestral
Publicação trimestral dos preços registrados, nos termos 

do art. 15, § 2º, da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Estadual 
63.722/18, art. 5º, inciso XI, referente aos Pregões 03/2018 - 
RUSP e 06/2018 - RUSP. Os itens constantes nos respectivos 
Registros de Preços estão disponíveis no sítio www.usp.br/
licitacoes, link Ata de Registro de Preço. Os preços registrados 
não foram alterados.

 SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA USP

 Extrato de Termo Contratual
Processos 2018.1.55.69.6
Contratante: Universidade de São Paulo
Contrato 02/2019-Rusp
Contratada: Ex Libris Ltd.
Objeto: Fornecimento pela contratada de serviços de manu-

tenção para o Sistema Primo e SFX (incluíndo KB - Base de 
Conhecimento) (o "Sistema") compreendendo os serviços de 
atualização e suporte técnico

Valor Total: US$ 52,567.23
Valor Estimado em R$ 220.782,37
Classificação Funcional Programática 12.122.100.5272
Classificação dos Recursos: 33903912 – Fonte: 01
Data de Assinatura: 13-05-2019
Vigência do Contrato: 12 meses, a contar da data de sua 

assinatura (a "Data efetiva")

 AGÊNCIA USP INOVAÇÃO

 Despacho do Diretor, de 10-5-2019
Ratificando, no Processo USP 2018.1.13004.1.7, 4 o ato 

de dispensa de licitação, de acordo com o artigo 26 da Lei 
Federal 8.666/93.

Data ratificação: 13-05-2019
Unidade interessada: Agência USP de Inovação
Contratada: DM Healthcare – Tecnologia em Saúde Ltda.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 Comunicado
Em cumprimento ao parágrafo 1º do Artigo 5º da Portaria 

GR-4710 de 25-02-2010, comunicamos que o pagamento ao for-
necedor Pluri Serviços Ltda, no valor de R$ 97.303,45 referente 
ao Processo 19.1.4.86.3 foi efetuado com preterição da ordem 
cronológica, devido a problemas administrativos.

 SEÇÃO DE GRADUAÇÃO
 Extrato de Convênio
Convênio P-CONV.1010619
Processo 19.1.00378.86.0
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Concedente: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE (USP 

Concedente)
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matri-

culados na USP e que frequentam efetivamente os Cursos da 
Each/USP Leste.

Data de Assinatura: 18-04-2019
Vigência: Vigorará, a partir da data da assinatura, pelo 

prazo de 5 anos.

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Portaria ECA - 29, de 13-5-2019

Designação de Pregoeiro e Equipe pelo Dirigente – 
Contratações com valor abaixo de R$ 650.000,00 
e revoga a Portaria ECA-17 de 11-03-2019

O Diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo, nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 
10.520, de 17-07-2002, combinado com o disposto no inciso IV 
do artigo 3º do Decreto Estadual 47.297, de 06-11-2002, e alínea 
“b”, inciso I do artigo 1° da Portaria GR 6.561, de 16-06-2014.

Artigo 1º - Designa os servidores Marcio Ruiz Calancha, 
Certificação Fundap 193942, Erivaldo Rodrigues de Oliveira, 
Certificação Fundap 250591, Marcos Gomes, Certificação Fun-
dap 165323, Josenildo Severino de Araújo, Certificação Fundap 
166707, Daniela de Almeida Flausino, Certificação Fazesp 
1820/2019 e Paulo Gomes Stack, Certificado Fazesp 3189/2019 
para atuarem como Pregoeiros nos procedimentos licitatórios a 
serem instaurados na Escola de Comunicações e Artes da USP, 
através da modalidade de Pregão em ambiente eletrônico e/ou 
presencial, conforme suas respectivas formações, capacitações, 
objetivando a aquisição de bens e serviços comuns de valores 
abaixo de R$ 650.000,00.

Artigo 2º - Para compor a Equipe de Apoio, ficam desig-
nados os servidores: José Roberto Batista e Elizabete Tiemi 
Kamiguchi.

Artigo 3º - Os pregoeiros acima designados poderão atuar 
como suplente de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.

Artigo 4º - Esta Portaria vigorará pelo prazo de 1 ano, a 
contar da data de sua publicação.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-34, de 13-5-2019

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de pós-graduação junto à Congregação à 
Comissão PAE da Escola de Enfermagem da USP

A Diretora da Escola de Enfermagem, da USP, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de pós-
-graduação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo 
II do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 17-06-2019, 
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