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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 que, devido a uma das situações 
excepcionais previstas no artigo 1º, § 1º, incisos “a”, “b” ou “c”, 
foram impedidos de utilizar o sistema eletrônico de votação.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

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

Artigo 12 - Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, 
poderão ser acompanhados exclusivamente pelos membros do 
Conselho do Departamento.

Artigo 13 - Logo após a apuração final, o Presidente da 
mesa receptora de votos mandará lavrar em ata o horário de 
abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleição e 
os fatos mais relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser 
assinada pelo Presidente e pelos mesários.

Dos Resultados
Artigo 14 - A totalização dos votos, tanto da votação ele-

trônica quanto da convencional, será divulgada imediatamente 
após o encerramento das apurações.

Artigo 15 - Caso haja empate entre chapas no segundo 
turno, serão adotados como critério de desempate, sucessiva-
mente:

I - a mais alta categoria do candidato a Chefe;
II - a mais alta categoria do candidato a Vice-Chefe;
III - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Chefe;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Chefe.
Disposições Finais
Artigo 16 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Secretaria do Departamento, que o 
conservará pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 17 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor da Unidade.

Artigo 18 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO 
PRETO

 Portaria FORP-231, de 29-5-2019
A Diretora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 

da Universidade de São Paulo, nos termos do inciso IV, do artigo 
3°, da Lei Federal 10.520, de 17-7-2002, combinado com o 
disposto no inciso IV, do artigo 3°, 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, expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam designados Fábio Vinícius Medeiros de 
Mecenas (Certificado de Pregoeiro Sefaz 3368/2016), Karynne 
Martins Almeida (Certificado de Pregoeiro Fundap 213265), 
Valdir Ribeiro dos Santos (Certificado de Pregoeiro Fundap 
144798 e Sefaz 352/2017) e Maria Florência Terenzi (Certificado 
de Pregoeiro Fundap 203314) para atuarem como Pregoeiros 
nos procedimentos licitatórios a serem instaurados na Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) da USP, através da 
modalidade 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 designados 
os servidores Adriana Hecht da Costa, Aldo Dias Feiteiro Júnior, 
Camila Floriano de Castro, Flávio Cavallari Victal, João Ricardo 
de Souza, José Marcos Stefanelli, Juliano Pratti Mercantil, 
Luciano Luiz Finco, Marcelo Aparecido Vieira, Marco Antonio dos 
Santos, Osvaldo Aparecido Pinheiro, Oziel Elias Gonçalves, Paulo 
Roberto Ribeiro da Costa, Raphael Martini Vicente, Silvia Helena 
Fabris Flausino de Campos e Vera do Nascimento Scandelai.

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, retroagindo seus efeitos a 
29-5-2019, revogando a Portaria 164, de 2-5-2018, publicada 
no D.O. de 4-5-2018.

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS

 Despacho do Superintendente “pro tempore”, de 
29-5-2019

Ratificando, no Processo 19.1.243.61.2, o Ato Declaratório 
de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o Art. 26, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, ressaltando que a respon-
sabilidade pela justificativa técnica é do emitente e autorizo 
a despesa, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “i” e inciso II, 
alínea “h”, da Portaria GR6561/2014.

Contratada: Politec Importação e Comércio Ltda
Valor: R$ 31.966,66
 Extrato de Contrato
Processo 19.1.259.61.6
Contratante: Hospital de Reabilitação de Anomalias Cra-

niofaciais.
Licitação: Pregão Eletrônico 19/2019-HRAC
Objeto: Prestação de Serviço de Manutenção em Equipa-

mento de Análise Laboratorial.
Contratada: CQC - Tecnologia em Sistemas Diagnósticos 

Ltda.
Contrato 34/2019
Valor total do contrato: R$ 10.800,00
Classificação Funcional Programática: 10.302.930.5276
Classificação de Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.80
Data da assinatura: 27-05-2019
Extrato de Contrato
Processo 18.1.957.61.4
Contratante: Hospital de Reabilitação de Anomalias Cra-

niofaciais.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação
Objeto: Prestação de Serviços na Manutenção de Elevador.
Contratada: Thyssenkrupp Elevadores S/A
Contrato 35/2019
Valor total do contrato: R$ 82.080,00
Classificação Funcional Programática: 12.122.100.5272
Classificação de Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.80
Data da assinatura: 28-05-2019
Extrato de Contrato
Processo 19.1.211.61.3
Contratante: Hospital de Reabilitação de Anomalias Cra-

niofaciais.
Licitação: Compra Direta
Objeto: Fornecimento de Tubo Sonda
Contratada: Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano 

Ltda.
Contrato 36/2019
Valor total do contrato: R$ 11.004,96
Classificação Funcional Programática: 10.302.930.5276
Classificação de Despesa Orçamentária: 3.3.90.30.32
Data da assinatura: 28-05-2019

 INSTITUTO DE FÍSICA

 Despacho do Reitor, de 28-5-2019
Ratificando, no Processo 2018.1.828.43.1, o ato decla-

ratório de dispensa de licitação, de acordo com art. 26, da 
Lei 8.666/93, atualizada, referente à manutenção preventiva e 
corretiva de dois elevadores:

Empresa: Thissenkrupp Elevadores S.A.
Valor total: R$ 15.600,00

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU

 Portaria GD-25-FOB, de 27-5-2019

Dispõe sobre a mesa eleitoral da votação conven-
cional para a eleição dos representantes discentes 
de Graduação junto ao Conselho Universitário e 
aos Conselhos Centrais da USP

O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Univer-
sidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - De acordo com o § 2º do art. 10 da Porta-
ria GR-7.390, de 23-5-2019, ficam designados os seguintes 
membros para a composição da mesa eleitoral da votação 
convencional:

I - Profa. Dra. Lucimara Teixeira das Neves - Presidente;
II - João Crês Neto - Mesário;
III - Ana Paula Moço Libel - Mesária.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

divulgação.
Portaria GD-26-FOB, de 27-5-2019

Dispõe sobre a mesa eleitoral da votação conven-
cional para a eleição para escolha de 2 membros 
docentes para compor a Câmara de Avaliação 
Institucional (CAI) e de 3 membros docentes para 
a Câmara de Atividades Docentes (CAD)

O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Univer-
sidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - De acordo com o § 2º do art. 10 da Portaria 
GR-7.384, de 7-5-2019, ficam designados os seguintes membros 
para a composição da mesa eleitoral da votação convencional:

I - Profa. Dra. Flaviana Bombarda de Andrade - Presidente;
II - João Crês Neto - Mesário;
III - Nilza Ferreira da Silva - Mesária.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

divulgação.
 Portaria GD-28, de 28-5-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do Chefe e do 
Vice-Chefe do Departamento de Odontopediatria, 
Ortodontia e Saúde Coletiva da Faculdade de 
Odontologia de Bauru da Universidade de São 
Paulo

O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, com base 
no disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de 
São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Disposições Gerais
Artigo 1º - A eleição para escolha do Chefe e Vice-Chefe do 

Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 
será realizada mediante sistema de chapas, no dia 13-08-2019, 
em até dois turnos de votação, por meio de sistema eletrônico, 
podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sistema de 
votação convencional, com cédulas de papel, na Sala de Reuni-
ões do Departamento, de acordo com as regras dos artigos 8 a 
10 desta Portaria.

§ 1º - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencio-
nados 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.
§ 2º - No mesmo local indicado no caput deste artigo 

realizar-se-á o segundo turno, se houver necessidade.
Artigo 2º - A eleição terá início às 8h, encerrando-se a 

votação do primeiro turno às 10h.
§ 1º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 

absoluta de votos no primeiro turno.
§ 2º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta 

no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno entre as 
duas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria 
simples.

§ 3º - Se houver necessidade do segundo turno, ele será ini-
ciado 30 minutos após a proclamação do resultado do primeiro 
turno, prevista para as 10h30, estabelecendo-se um prazo de 1 
(uma) hora para a votação.

Das Inscrições
Artigo 3º - Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 25-06-
2019 a 04-07-2019, das 8h às 12h e das 14h às 17h, o pedido 
de inscrição das chapas, mediante requerimento assinado por 
ambos e dirigido ao Chefe do Departamento.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados, membros do Conselho do 
Departamento.

§ 2º - O Chefe do Departamento divulgará, às 10h do dia 
05-07-2019, aos membros do Conselho, a lista das chapas que 
tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

Artigo 4º - Encerrado o prazo referido no artigo 3º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 22-07-2019 a 31-07-2019, nos moldes 
do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que 
poderão ser apresentadas candidaturas compostas também de 
Professores Doutores, membros do Conselho do Departamento.

Parágrafo único - O Chefe do Departamento divulgará, às 
10h do dia 05-08-2019, aos Membros do Conselho, a lista das 
chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim 
como as razões de eventual indeferimento.

Do Colégio Eleitoral
Artigo 5º - São eleitores todos os membros do Conselho 

do Departamento.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 

por escrito, à Secretaria do Departamento até o dia 08-08-2019.
§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-

tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 3º - O eleitor que não dispuser de suplente e que estiver 
legalmente afastado de suas funções na Universidade ou não 
puder votar na eleição, por motivo justificado, não será conside-
rado para o cálculo do quorum exigido pelo Estatuto.

§ 4º - O eleitor que não comparecer no primeiro turno e, 
em razão disso, tiver sido substituído pelo suplente, não poderá 
votar no turno subsequente, caso este seja realizado.

Da Eleição Eletrônica
Artigo 6º - A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará 

aos eleitores, em seu e-mail institucional, o endereço eletrônico 
do sistema de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor 
poderá exercer seu voto.

Artigo 7º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

Da Eleição Convencional
Artigo 8º - Haverá uma mesa receptora de votos, designada 

pelo Chefe do Departamento, presidida por um docente, que 
terá um mesário para auxiliá-lo, escolhido entre os membros do 
corpo docente ou administrativo do Departamento.

Artigo 9º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de 
identidade e assinar a lista de presença.

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
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 as chapas dos candidatos elegí-
veis a Chefe e a Vice-Chefe, em ordem alfabética do nome do 
candidato a Chefe.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

Da Apuração dos Votos Efetuados por Meio da Votação 
Convencional

Resumo de Convênio
Proc. USP 2019.1.3420.1.9.
Partícipes: Universidade de São Paulo e "Tampere Univer-

sity" (Finlândia).
Objeto: Cooperação acadêmica em todas as áreas disponí-

veis em ambas as universidades, a fim de promover o intercâm-
bio de docentes/pesquisadores, estudantes de mestrado, estu-
dantes de graduação (com reconhecimento mútuo de estudos 
de graduação) e membros da equipe técnico-administrativa das 
respectivas instituições.

Vigência: De 17-5-2019 a 16-5-2024.
Data da assinatura: 17-5-2019.
 Retificação do D.O. de 23-5-2019
No Resumo de Acordo entre a Universidade de São Paulo e 

a “Dickinson College”, leia-se a vigência correta: “de 10-4-2019 
a 09-4-2024”.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Segundo Termo de Aditamento - Prorrogação e Rea-
juste

Contrato 10/2017
Inexigibilidade 01/2017
Processo 2017.1.658.59.4
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto.
Contratada: Basic Elevadores Ltda., CNPJ 02.254.737/0001-

66.
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de elevador da 

marca Basic.
Parecer Jurídico: PG. P. 001249/17 - PG-USP.
Crédito Orçamentário: 12.122.100.5272 - Tesouro.
Valor: R$ 7.641,84.
Prazo de entrega: 30 dias corridos.
Condições de pagamento: 28 dias
Data de assinatura: 21-05-2019
O presente contrato fica prorrogado por mais 12 meses, a 

contar de 01-06-2019.
Ficam inalteradas e em vigor as demais cláusulas e parágra-

fos do contrato inicial.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade 

de São Paulo, à vista do artigo 222 do Regimento Geral da USP 
e seus parágrafos, torna público o resultado da eleição realizada 
para a representação discente (pós-graduandos) junto aos Cole-
giados desta Faculdade, como segue: Comissão Coordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Genética: Reginaldo Cruz 
Alves Rosa, como representante, com mandato de 01 ano, a 
contar de 03-06-2019.

 Extrato de Convênio
Processo 2016.1.1954.17.0. Convênio que entre si celebram 

a Universidade de São Paulo - USP, CNPJ 63.025.530/0001-04, 
com interveniência da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
- USP, CNPJ 63.025.530/0026-62, e a Universidade do Estado do 
Amazonas - UEA, CNPJ 04.280.196/0001-76. Objeto: O presente 
convênio objetiva estabelecer as condições indispensáveis à 
viabilização de concessão de estágio de complementação 
educacional junto à FMRP-USP aos estudantes regularmente 
matriculados no curso de Medicina da UEA, desde que estágio 
curricular obrigatório. Vigência: O presente convênio vigorará 
pelo prazo de 5 anos, a partir da data da assinatura. Decorrido 
o prazo máximo de 5 anos, havendo interesse dos partícipes, 
novo instrumento deverá ser formalizado. Data da Assinatura: 
28-05-2019.

 Extrato de Convênio
Processo 2016.1.1955.17.6. Convênio que entre si celebram 

a Universidade de São Paulo - USP, CNPJ 63.025.530/0001-04, 
com interveniência da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
- USP, CNPJ 63.025.530/0026-62, e a Universidade do Estado do 
Amazonas - UEA, CNPJ 04.280.196/0001-76. Objeto: O presente 
convênio objetiva estabelecer as condições indispensáveis à 
viabilização de concessão de estágio de complementação 
educacional junto à Universidade do Estado do Amazonas - UEA 
aos estudantes regularmente matriculados no curso de Medicina 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, desde que 
estágio curricular obrigatório. Vigência: O presente convênio 
vigorará pelo prazo de 5 anos, a partir da data da assinatura. 
Decorrido o prazo máximo de 5 anos, havendo interesse dos 
partícipes, novo instrumento deverá ser formalizado. Data da 
assinatura: 28-05-2019.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA

 Extrato de Convênio
Convênio 4.3801
Convenentes: A Universidade de São Paulo e a Fundação 

para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odonto-
logia.

Interveniente: Faculdade de Odontologia.
Objeto: O presente convênio tem por objeto a colaboração 

no oferecimento do Curso de Extensão Universitária - Especia-
lização em Odontopediatria do Departamento de Ortodontia e 
Odontopediatria. Proc. 2018.1.937.23.0 - Curso 23-01-00030, 
Edição 18011, a ser realizado no período de 15-05-2019 a 
22-05-2021, sob coordenação da Profa. Dra. Daniela Prócida 
Rággio indicada pelo Departamento de Ortodontia e Odonto-
pediatria.

A Fundecto será responsável pelo gerenciamento adminis-
trativo e financeiro, e o departamento este que se responsabiliza 
pela realização do curso no período proposto e pelo cumprimen-
to do programa estabelecido no projeto, que passa a ser parte 
integrante deste instrumento.

Do Prazo e da Vigência: 24 meses
Valor Total: R$ 369.600,00
Data e Assinaturas: São Paulo, 28-02-2019 - Vahan Ago-

pyan, pela USP, Rodney Garcia Rocha, pela FO e Atlas Edson 
Moleros Nakamae, pela Fundecto.

Extrato de Convênio
Convênio 43802
Convenentes: A Universidade de São Paulo e a Fundação 

para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odonto-
logia.

Interveniente: Faculdade de Odontologia.
Objeto: O presente convênio tem por objeto a colaboração 

no oferecimento do Curso de Extensão Universitária - Especia-
lização em Odontopediatria do Departamento de Ortodontia e

Odontopediatria. Proc. 2018.1.938.23.7 - Curso 23-01-
00030, Edição 18.012, a ser realizado no período de 22-05-2019 
a 29-05-2021, sob coordenação do Prof. Dr. Fausto Medeiros 
Mendes indicado pelo Departamento de Ortodontia e Odon-
topediatria.

A Fundecto será responsável pelo gerenciamento adminis-
trativo e financeiro, e o departamento este que se responsabiliza 
pela realização do curso no período proposto e pelo cumprimen-
to do programa estabelecido no projeto, que passa a ser parte 
integrante deste instrumento.

Do Prazo e da Vigência - 24 meses
Valor Total: R$ 369.600,00
Data e Assinaturas - São Paulo, 28-02-2019 - Vahan Ago-

pyan, pela USP, Rodney Garcia Rocha, pela FO e Atlas Edson 
Moleros Nakamae pela Fundecto.

 ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO
 Despacho do Responsável, de 29-5-2019
Processo: 83628/2019
Assunto: Aquisição de material de higiene pessoal
Tendo em vista o que consta dos autos do processo em 

epígrafe e acolhendo o julgamento do responsável pela abertura 
do Convite BEC, OC 370030000012019OC00015, adjudico os 
itens pretendidos no presente certame para as empresas das 
propostas classificadas em cada um, utilizando o critério de 
menor preço.

Em consequencia, de acordo com o artigo 14, do Decreto Lei 
n 233, de 28-04-1970 e a vista dos elementos que instruem estes 
autos, HOMOLOGO a decisão apresentada no presente convite, 
bem como autorizo a despesa e a emissão da respectiva nota de 
empenho a favor das empresas classificadas em primeiro lugar, 
conforme planilha de homologação BEC, a saber:

Item 1 - Toalha de papel-dupla-interfolhada - LICITA DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DES.

VALOR: R$27,10 por caisa. Total: R$8.130,00
Item 2 - Papel higiênico 30x0,10m - FILOMENA PESCE 

FIORINI.
VALOR: R$2,79 por pacote. Total: R$558,00
Item 3 - Papel higiênico 300x0,10m - UNAPEL COMÉRCIO 

DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME
VALOR: R$21,90 por pacote. Total: R$4.380,00
(Desp. DF/EFCJ 057/2019)

 Turismo
 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

 Resumo de Termo de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 083/2015 

– Parecer Referencial CJ/ST 7/2018 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Salto - Proc. DADETUR 176/2015 
– Objeto: Recapeamento de vias do centro Velho da Cidade. 
Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Terceira, Quarta 
e Nona – O valor do presente convênio, manter-se à inalterado, 
permanecendo o valor de R$ 2.803.467,57 de responsabilidade 
do ESTADO e/ou que exceder, de responsabilidade do MUNICÍ-
PIO, fica o Município autorizado a utilizar os rendimentos no 
valor de R$ 58.441,09. - O prazo de vigência do presente convê-
nio é de 1700 dias, contados da data da sua assinatura. Data de 
assinatura do Termo de Aditamento: 28-05-2019.

4º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 143/2008 
– Parecer Referencial CJ/ST 7/2018 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Salto - Proc. DADETUR 3294/2008 
– Objeto: Duplicação da Avenida Hilário Ferrari – 2ª Etapa – 
Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Terceira, Quarta 
e Nona – O valor do presente convênio é de R$ 2.224.995,65, 
sendo o valor de R$ 2.223.246,10 de responsabilidade do Estado 
e o valor de R$ 1.749,55 de responsabilidade do Município, fica 
autorizada a utilização no valor de R$ 66.505,09 de rendimentos 
financeiros. - O prazo de vigência do presente convênio é de 
4.476 dias, contados a partir da data da sua assinatura, sendo 
que seu término ocorrerá em 05/1/2020. Data de assinatura do 
Termo de Aditamento: 28-05-2019.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.392, de 29-5-2019

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 Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto, nos Departamentos a seguir relacionados, 
4 cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG do 
QDUSP, como segue:
Departamentos Qtde. de cargos
Departamento de Enfermagem Geral e Especializada 3
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública 1

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

 EDITORA DA USP

 Despacho do Diretor Presidente, de 27-5-2019
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:
2018.1.440.91.3 - Springer Nature Costumer Service Center 

GmbH

 AGÊNCIA USP INOVAÇÃO

 Extrato de Convênio
Processo USP 19.1.93.1.7
Parecer Jurídico: PGUSP-USP em 18-02-2019 - Documento 

E-Convênios 44178.
Partícipes: Universidade de São Paulo, Banco Santander 

(Brasil) S.A.
Objeto: Convênio para a viabilização da participação da IES 

no Programa Santander X.
Data da assinatura: 20-04-2019.
Vigência: Até 31-12-2019.

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Resumo de Convênio
Proc. USP 2019.1.6904.1.7.
Partícipes: Universidade de São Paulo e "Université Libre de 

Bruxelles" (Bélgica).
Objeto: Cooperação acadêmica em todas as áreas dispo-

níveis em ambas as universidades, a fim de promover o inter-
câmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de graduação, 
estudantes de mestrado e doutorado, e membros da equipe 
técnico-administrativa das respectivas instituições.

Vigência: De 10-5-2019 a 9-5-2024.
Data da assinatura: 10-5-2019.
Resumo de Convênio
Proc. USP 2018.1.21511.1.1.
Partícipes: Universidade de São Paulo, "University of Sur-

rey" (Reino Unido), "North Carolina State University" (Estados 
Unidos da América) e "University of Wollongong" (Austrália).

Objeto: Cooperação acadêmica no âmbito da "University 
Global Partnership Network" (UGPN), em todas as áreas dispo-
níveis em ambas as universidades envolvidas.

Vigência: De 17-4-2019 a 16-4-2024.
Data da assinatura: 17-4-2019.
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