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 Comunicado
O Diretor do Instituto de Computação (IC) comunica que 

ficam convocados, nos termos da Resolução GR-019/2017 e 
Deliberação CONSU-A- 008/2003, os Docentes do Instituto para 
eleição complementar de: 01 representante da Carreira Docente 
nível MS-6 suplente e 01 representante da Carreira Docente 
nível MS-3 suplente, junto à Congregação do IC. As eleições 
serão realizadas via internet das 09:00 do dia 24/04 até às 11:00 
do dia 26/04. As instruções para votação serão enviadas através 
dos e-mails institucionais cadastrados. A eleição será realizada 
de acordo com as normas fixadas pela Resolução GR-019/2017 
e Deliberação CONSU-A-008/2003. O voto é obrigatório de 
acordo com a Portaria GR-139/91, alterada pela Resolução 
GR-35/2004.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS

 Termo Aditivo de Contrato
Termo Aditivo 05 ao Contrato 20/2014, Processo 15P-

9228/2013 - Processo Secundário 15P-02063/2014, Contratante: 
Universidade Estadual de Campinas, Contratada: SCAN MÉDICA 
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI. 1.1 O presente termo tem 
por objeto reduzir 4% do valor anual do contrato, concedida 
pela contratada para vigorar a partir de 20-02-2018. 1.2 Com 
esta redução o valor total do contrato que era de R$ 135.607,20, 
passará a ser de R$ 130.182,91. Data da assinatura: 11-04-2018.

 Resumo de Contrato
Contrato de Prestação de Serviços 63/2018. Processo 15P-

840/2017. Contratante: Universidade Estadual de Campinas, 
Contratada: LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A. Objeto: 1.1. O 
objeto do presente é a contratação de prestação de serviços 
de manutenção preventiva, corretiva e reposição de partes e 
peças sem custo adicional, bem como a assessoria técnica dos 
equipamentos discriminados no Anexo I deste contrato, que se 
encontram instalados no Hospital de Clínicas (HC) da Universi-
dade Estadual de Campinas (UNICAMP), Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo. 1.2. A 
proposta da contratada, independente de transcrição, integra 
o presente instrumento como se parte dele fosse. 1.3. Realizar 
a manutenção preventiva no equipamento sob contrato, aten-
dendo aos protocolos descritos nos manuais do fabricante do 
equipamento. 1.4. Entende-se como manutenção preventiva as 
rotinas de revisão, limpeza, calibração e testes, cujo objetivo é o 
de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes,

bem como de garantir o contínuo e perfeito funcionamento 
dos equipamentos em condições seguras de operação, incluindo 
também a realização dos reparos dos defeitos detectados 
durante a execução dessas rotinas. 1.5. Entende-se como manu-
tenção corretiva, os serviços de reparos para eliminar defeitos 
decorrentes do uso normal dos equipamentos objeto desta con-
tratação, bem como testes e calibrações para garantir o perfeito 
funcionamento e segurança dos mesmos. 1.6. Entende-se como 
assessoramento técnico, os esclarecimentos de dúvidas técnicas, 
e de funcionamento adequado e melhor aproveitamento dos 
equipamentos objeto deste contrato, para a equipe técnica e 
clínica da contratante. Pode ser prestado local ou remotamente. 
1.7. Encontra-se incluída nessa contratação, uma revisão inicial 
do equipamento, visando coloca-lo em condições perfeitas de 
uso. Caso o equipamento encontra-se fora do prazo de garantia 
e se for diagnosticada a necessidade de troca de peças, deverá 
ser feito um orçamento à parte a contratante.

Data da assinatura: 03-04-2018.
 Resumo de Contrato
Contrato de Prestação de Serviços 90/2018, Processo 15P-

25433/2016, Contratante: Universidade Estadual de Campinas, 
Contratada: DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 1.1. O 
objeto do presente é a contratação de prestação de serviços de 
impressão e reprografia corporativa por meio de disponibilidade 
de equipamentos (impressoras laser e térmicas) e devida manu-
tenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão 
de documentos nas dependências do Hospital de Clínicas da 
Unicamp, conforme especificações detalhadas no anexo I. 1.2. 
Os serviços serão executados no Hospital de Clinícas/Unicamp, 
sito a Rua Vital Brasil 251, Cidade Universitária Zeferino Vaz 
- Distrito Barão Geraldo/Campinas. 1.3. O edital e a proposta 
da Contratada, independentemente de transcrição, integra(m) 
o presente instrumento como se parte dele fosse(m). Data da 
assinatura: 11-04-2018.

 Universidade Estadual 
Paulista
 REITORIA

 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
E GESTÃO

 Despacho do Pró-Reitor, de 12-4-2018
Autorizando a Direção da Unidade a realizar concurso 

público de provas e títulos para provimento de cargo de Pro-
fessor Titular, criado pelo Decreto 28.133/1988 e alterado pelo 
Decreto 30.131/1989, em RDIDP, mediante aprovação do Progra-
ma de Concurso pela Câmara Central de Pós-Graduação-CCPG, 
conforme quadro abaixo:

BOTUCATU-FCA
Vaga - Departamento - Disciplina/Conjunto de Disciplinas
Edson Seizo Mori - Aposentadoria D.O. 02-02-2016 - Biopro-

cessos e Biotecnologia
Energia e Química de Materiais Produzidos de Lignoceluló-

sicos; Compósitos Lignocelulósicos; Manejo de Resíduos
Marcelo Agenor Pavan -Aposentadoria: 01-08-2017 - Pro-

teção Vegetal
Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários.
Proc. 1253/2017-RUNESP Desp. 91/2018-PROPEG

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ASSIS

 FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE 
ASSIS
 Divisão Técnica Administrativa
 Despacho da Diretora, de 13-4-2018
Justificando, de acordo com as disposições do artigo 5º 

da Lei Federal 8.666-93 e demais alterações, o pagamento 
da despesa a seguir indicada, independentemente da ordem 
cronológica da respectiva exigibilidade, com base na Mensagem 
001/2018-AT/APLO de 10-01-2018, que trata dos pagamentos 
do CONVÊNIO CAPES PROAP 817737/2015, e da impossibili-
dade do pagamento ser realizado após 25-04-2018, devido ao 
encerramento do convênio.

Processo - Fornecedor - Valor
0479/2018 - Desenvolver Pessoas E Organizações Ltda. 

- R$ 2.400,00

 GABINETE DO DIRETOR
 Assistência Técnica Financeira
 Serviço de Materias e Patrimônio
 Extrato de Acordo de Confidencialidade
Processo: 2018.1.202.55.9 Convenente: Boa Vista Serviços 

S.A. Objeto: Compartilhamento de metodologias utilizadas pelas 
partes, bem como a comparação entre resultados dessas meto-
dologias e os códigos computacionais utilizados. Assinatura: 
14-03-2018. Vigência: 14-03-2018 a 13-03-2023.

 Extrato de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional.
Processo 2017.1.1232.55.8 Convenente: University of Bern 

– Suíça. Objeto: Cooperação acadêmica na(s) área(s) de Ciências 
da Computação, 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. Vigência: 16-03-2018 a 15-03-2023. Data de assi-
natura: 16-03-2018.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

 Despacho do Diretor, de 12-4-2018
Ratificando o ato declaratório de dispensa de licitação de 

acordo com o artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
combinado com o artigo 1º, inciso I, alínea “h”, da Portaria 
GR-6.561, de 16-06-2014, ressaltando que a responsabilidade 
da justificativa técnica é do docente que assina a mesma. Uni-
dade interessada: IFSC - Instituto de Física de São Carlos. Proc. 
2018.1.00399.76.0. Objeto: Aquisição de Material para Pes-
quisa. Recurso "Convênio FINEP 01-11-0405.00". Contratada: 
HTMG Marketing Internacional Ltda. - R$ 9.260,00.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

 Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria 

GR-4.710, de 25-2-2010, justificamos que o pagamento à 
empresa abaixo não foi efetuado na data devida por problemas 
administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do 
processo.

Empresa: Link Card Administração de Benefícios Eireli EPP.
Processo 2017.1.193.45.1
Empenhos: 1092938/2017 e 135759/2018

 Universidade Estadual 
de Campinas
 REITORIA

 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Divisão de Contratos
 Despacho do Diretor, de 13-4-2018
Aplicando à empresa Silvetur Transportes e Turismo Ltda., 

CNPJ 59.306.571/0001-00, com sede à Rua Americana, 162 – 
Jardim Novo Campos Elíseos, Campinas - SP, CEP: 13.050-551, a 
penalidade de Multa por Descumprimento de Clausula Contra-
tual, em virtude da utilização do veículo Placa CLU-1416, prefixo 
2006, ano de fabricação 2006, para a realização de atividades 
inerentes à contratação em epigrafe, nos meses de Dezem-
bro/2017 e Janeiro/2018, veículo com idade superior a prevista 
na Cláusula 6.2 do Contrato 262/2017, firmado nos autos do 
Processo 01-P-17574/2017, nos seguintes termos:

- Fundamento legal da pena: inciso II do artigo 87 da Lei 
Federal 8.666/93 c/c subcláusula 10.3.2 do Contrato 262/2017.

- Valor total da multa: R$ 332,96.
- Base de Cálculo: 2,5% sobre o valor contratual pago 

pelos serviços prestados nos meses de dezembro de 2017 (R$ 
5.399,40 x 2,5% = R$ 134,99) e janeiro de 2018 (R$ 7.919,12 x 
2,5% = R$ 197,98), atinentes ao Contrato 262/2017.

- Fundamento legal do cálculo: subcláusula 10.3.2 do 
Contrato 262/2017.

Fica aberto o prazo para interposição de recurso de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento deste, com 
vistas franqueadas aos autos, para fins de direito. Data de Assi-
natura: 12-04-2018.

 Termo Aditivo de Contrato
TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO 90/2017 - PROCESSO 

05-P-3724-2017. CONTRATANTE: Universidade Estadual de 
Campinas - CONTRATADA: INFOMAPA INFORMÁTICA LTDA. 
Objeto: O presente termo tem por objeto prorrogar a vigência do 
contrato para o período de 04-05-2018 a 03-09-2019 nos termos 
do inciso II do artigo 57 da lei federal 8666/93. O valor total esti-
mado para atender a presente prorrogação é R$ 7.990,00 - DATA 
DA ASSINATURA: 12-04-2018.

 Termo Aditivo de Contrato
TERMO ADITIVO 006 AO CONTRATO 232/2014 - PROCESSO 

01-P-6173-2014. CONTRATANTE: Universidade Estadual de 
Campinas - CONTRATADA: TRANSMIMO LTDA. Objeto: O presen-
te termo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato para 
o período de 15-04-2018 a 14-07-2018 nos termos do inciso II 
do artigo 57 da lei federal 8666/93. O valor total estimado para 
atender a presente prorrogação é R$ 177.061,50 - DATA DA 
ASSINATURA: 11-04-2018.

 Termo Aditivo de Contrato
TERMO ADITIVO 001 - Processo: 01-P-9603/2017 – CON-

TRATO 263/2017 - CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE CAMPINAS - CONTRATADA: S. MALUF ENGENHARIA E 
OBRAS LTDA. - Objeto: 1.1 – O presente termo tem por objeto 
retificar os dados bancários da subcláusula 6.1.1 do contrato, 
os quais passam a constar da seguinte forma: “Banco do Brasil 
S/A, Agência 6516-1 e Conta Corrente 1221-1”- ASSINATURA: 
11-04-2018.

 Resumo de Carta-Contrato
CARTA-CONTRATO 84/2018 - Processo: 19-P-4399/2016 

- CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
- CONTRATADA: CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA - EPP - 
Objeto: Revisão do sistema de coleta e afastamento de águas 
pluviais na cobertura dos prédios da biblioteca e do anexo II 
da Faculdade de Educação - VALOR: R$ 43.500,00 - Funcional 
Programática: 12.364.1043.5304 - Elemento Econômico: 3339-
79 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico DGA 99/2018 - Vigência: 
Data da assinatura até o recebimento definitivo do objeto - ASSI-
NATURA: 10-04-2018.

 SECRETARIA GERAL

 Comunicado
O Diretor do Instituto de Computação (IC) comunica que 

ficam convocados, nos termos da Resolução GR-019/2017 e 
Deliberação CONSU-A-008/2003, os Discentes do Instituto de 
Computação para eleição de dois (02) membros representantes 
da Graduação e respectivos suplentes e dois (2) membros repre-
sentantes da Pós-Graduação e respectivos suplentes, junto à 
Congregação do IC. As eleições serão realizadas via internet das 
09:00 do dia 24/04 até às 11:00 do dia 26/04. As instruções para 
votação serão enviadas através dos e-mails institucionais cadas-
trados. A eleição será realizada de acordo com as normas fixadas 
pela Resolução GR-019/2017 e Deliberação CONSU-A-008/2003.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE 
COMPUTAÇÃO

 Portaria CGCSC-2, de 13-4-2018

Dispõe sobre a eleição dos representantes discen-
tes junto à Comissão de Planejamento Acadêmico 
(CPAcad) do Campus USP de São Carlos

O Presidente da Comissão de Planejamento Acadêmico 
(CPAcad) do Campus USP de São Carlos, instituída pela Portaria 
GR-6.664/2015, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente junto à 
Comissão de Planejamento Acadêmico (CPAcad) do Campus 
USP de São Carlos processar-se-á, nos termos da Seção II do 
Capítulo II do Título VIII do Regimento Geral da USP, em uma 
única fase, no dia 23-05-2018, das 8 às 17 horas, por meio de 
sistema eletrônico de votação e totalização de votos, podendo, 
em caráter excepcional, ser utilizado sistema de votação con-
vencional, 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 Elei-

toral, composta paritariamente por um docente e um discente.
Parágrafo primeiro - O membro docente da Comissão men-

cionada no caput deste artigo será designado pelo Presidente 
da CPAcad, dentre os integrantes da Comissão de Planejamento 
Acadêmico do Campus USP de São Carlos.

Parágrafo segundo - Os representantes discentes das Con-
gregações das Unidades de Ensino e Pesquisa do Campus de 
São Carlos elegerão o membro discente 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 e programas de 
pós-graduação do Campus USP de São Carlos.

Parágrafo primeiro - Os alunos de graduação, para serem 
elegíveis, deverão ter cursado pelo menos doze créditos no con-
junto dos dois semestres imediatamente anteriores.

Parágrafo segundo - Para os alunos de graduação ingres-
santes, matriculados no primeiro ou segundo semestre dos 
cursos de graduação, não serão exigidos os requisitos referidos 
no parágrafo anterior.

Artigo 4º - A representação discente será constituída por 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 do curso de graduação ou do 
programa de pós-graduação das Unidades do Campus USP de 
São Carlos.

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

dos candidatos, formulado por meio de requerimento (disponível 
em http://www.icmc.usp.br/e/61f38), será recebido na Assistên-
cia Técnica Acadêmica do Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação (ICMC), a partir da data de divulgação desta 
Portaria, até às 16 horas do dia 10-05-2018, mediante declara-
ção de que o candidato é aluno regularmente matriculado no 
curso de graduação ou programa de pós-graduação do Campus 
USP de São Carlos.

Parágrafo primeiro - Alunos de graduação deverão entregar 
também o histórico escolar que comprove atender os requisitos 
constantes nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 3o.

Parágrafo segundo - A declaração mencionada no caput e o 
histórico escolar mencionado no parágrafo primeiro deste artigo 
deverão ser expedidos pelo Serviço Graduação ou Serviço de 
Pós-Graduação da respectiva Unidade, ou emitida pelo sistema 
eletrônico, desde que acompanhado de informação que possibi-
lite a comprovação de sua autenticidade.

Parágrafo terceiro - Os pedidos de inscrição que estiverem 
de acordo com as normas estabelecidas por esta Portaria serão 
deferidos pelo Presidente da CPAcad.

Parágrafo quarto - O quadro dos candidatos cuja inscri-
ção tiver sido deferida será divulgado na página do ICMC 
(http://www.icmc.usp.br/institucional/estrutura-administrativa/
assistencia-tecnica-academica), em 11-05-2018.

Parágrafo quinto - Recursos contra o eventual indeferimen-
to de inscrição poderão ser encaminhados à Assistência Técnica 
Acadêmica do ICMC, até às 16 horas do dia 14-05-2018. A 
decisão será divulgada na página do ICMC até às 16 horas do 
dia 15-05-2018.

Parágrafo sexto - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes 
individuais deferidos, será definida por ordem alfabética.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - O Serviço de Apoio Acadêmico do ICMC enca-

minhará aos eleitores, no dia 23-05-2018, 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 23-05-2018, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h, na Assistência Técnica Acadêmica do ICMC 
(sala 4-006).

Artigo 11 - O Presidente da CPAcad nomeará a mesa eleito-
ral e indicará um membro docente do Campus 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, contabiliza-

dos os votos no formato eletrônico e no formato convencional, 
será divulgada na página do ICMC, no dia 24-05-2018, a partir 
das 11 horas.

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.
Parágrafo único - Face à vinculação titular-suplente, os 

critérios de desempate mencionados no caput deste artigo 
aplicam-se à figura do titular.

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 
do ICMC, até as 16 horas do dia 28-05-2018, e será decidido 
pelo Presidente da CPAcad.

Artigo 18 - Previamente à homologação dos resultados 
da eleição pelo Presidente da CPAcad, nos termos do inciso II 
do artigo 1o da Portaria GR-6898, de 13-04-2017 (republicada 
no D.O. de 27-04-2017), o processo de eleição será remetido à 
Procuradoria Geral, para análise da sua regularidade formal.

Parágrafo único - O resultado final da eleição, após a 
homologação pelo Presidente da CPAcad, será divulgado na 
página do ICMC.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Presidente da CPAcad.

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

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 Comunicado
Processo: 2017.1.01342.48.5.
Convênio: 42636
Convenentes: Faculdade de Educação da USP (Brasil) e a o 

Instituto Caro y Cuervo (Colômbia).
Objeto: Cooperação acadêmica na área de Educação, a fim 

de promover intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudan-
tes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 
tecnico-administrativa.

Prazo: 5 anos
Data da Assinatura: 20-03-2018.
 Comunicado
Processo 2018.1.486.48.4
Convênio 7678
Convenente: Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo
Parceiro: Associação Educacional Oswald de Andrade
Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-

cional aos estudantes regularmente matriculados no curso de 
Licenciatura em Pedagogia

Vigência: 12-04-2023
Valor total: sem ônus
Comunicado
Processo 2018.1.485.48.8
Convênio 7651
Convenente: Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo
Parceiro: Sociedade Educacional Doze de Outubro Ltda.
Objeto: Concessão de estágio de complementação educa-

cional aos estudantes regularmente matriculados no curso de 
Licenciatura em Pedagogia

Vigência: 12-04-2023
Valor total: sem ônus

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU

 Resumo de Convênio
Convênio que celebram entre si a Fundação Bauruense 

de Estudos Odontológicos – FUNBEO e a Universidade de São 
Paulo - USP, com interveniência da Faculdade de Odontologia de 
Bauru-FOB-USP, visando a colaboração no gerenciamento admi-
nistrativo e financeiro para oferecimento do Curso de Extensão 
em Periodontia - Edição 17.006. Processo 17.1.4609.25.3 – 
Vigência: a partir da data da assinatura, até 120 dias após o ter-
mino do curso. Data assinatura: 18.01.18. Convenio USP 6241.

Resumo de Convênio
Convênio que celebram entre si a Fundação Bauruense 

de Estudos Odontológicos – FUNBEO e a Universidade de São 
Paulo - USP, com interveniência da Faculdade de Odontologia de 
Bauru-FOB-USP, visando a colaboração no gerenciamento admi-
nistrativo e financeiro para oferecimento do Curso de Extensão 
em Prótese Dentária - Edição 17.011. Processo 17.1.3491.25.9 – 
Vigência: a partir da data da assinatura, até 120 dias após o ter-
mino do curso. Data assinatura: 18.01.18. Convenio USP 5656.

Extrato de Convênio
Acordo para colaboração acadêmica Internacional entre 

Universidade de São Paulo, no interesse da Faculdade de Odon-
tologia de Bauru e a Faculdade de Odontologia da Universidade 
de Michigan – Estados Unidos da América.

Vigência: 5 (cinco) anos.
Data e assinaturas: 16-02-2018.
Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado 

– Diretora da FOB/USP
Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado 

– Superintendente do HRAC/USP
Prof. James Paul Holloway – Vice Provost for Global Enga-

gement and Interdisciplinary Academic Affairs – University of 
Michigan

Profa. Laurie K. McCauley – Dean – School of Dentistry – 
University of Michigan

(Processo 2017.1.4820.25.6)

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS

 Extrato de Convênio
Convênio 42485, firmado entre a Universidade de São 

Paulo, com interveniência do Hospital de Reabilitação de Ano-
malias Craniofaciais e a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. 
Objetivo: Residência Multiprofissional em Saúde: Síndromes e 
Anomalias Craniofaciais e em Saúde Auditiva. Data da assinatu-
ra 09-04-2018. Vigência: 5 anos.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

 Primeiro Termo de Aditamento de Contrato
Processo: 2017.1.267.62.5
Contratante: Hospital Universitário da USP
Contratado: Extinil Equipamentos Contra Incêndio Ltda.
Pregão 038/2017
Contrato 013/2017
Objeto: I Termo de Aditamento objetivando prorrogar a 

vigência do ajuste por mais um periodo de 12 meses a partir 
de 01-04-2018

Valor inicial atualizado R$ 71.233,44 - Ref. março/17
Classificação Funcional Programática 12.12.100.5272 e 

10.302.930.5274 - Fonte de recurso 1 ou 4 - Item de Despesa 
3.3.90.39.80

Data da assinatura: 26-03-2018

 INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

 Extrato de Convênio
Convênio para Realização de Estágio
Processo: 2018.1.158.93.2
Interessado: Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Partícipes: Universidade de São Paulo e a Prefeitura Muni-

cipal de Catanduva.
Objeto: A Concedente poderá conceder estágio a alunos 

regularmente matriculados na USP e que venham frequentando, 
efetivamente, o curso de Arquitetura e Urbanismo.

Duração: 5 anos, a contar da data da assinatura.
Data da assinatura: 03-04-2018. Valor: Nada consta.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS

 Retificação do D.O. de 12-4-2018
Na Abertura de processo seletivo para ingresso no Progra-

ma de Pós-Graduação em Ecologia, cursos de doutorado e dou-
torado direto, para que conste: “A prova escrita de Ecologia para 
o ingresso nos cursos doutorado e doutorado direto será realiza-
da no dia 04-06-2018” e “A lista e classificação dos aprovados, 
com as notas das provas, será divulgada até dia 22-06-2018”.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

 Despacho do Diretor, de 13-4-2018
Com base no art. 24, inciso XXI, Ratifico o Ato Declarató-

rio de Dispensa de Licitação, de acordo com o Art. 26, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores e Portaria GR-4.685/2010.

Ressaltando que a responsabilidade pela justificativa técni-
ca é do servidor que assina a mesma.

Unidade Interessada: Instituto de Ciências Biomédicas.
Empresa: RED Industria e Comercio de Equipamentos Hos-

pitalares e Laboratoriais Ltda.
CNPJ 62.032.875/0001-22
Processo USP: 2018.1.300.42.9

6614451
Realce
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