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 PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ

 PORTARIA no 08/2022 - de 11 de outubro de 2022.
Baixa as normas de Ocupação, manutenção e desocupação 

das moradias de servidores técnicos e administrativos do Cam-
pus “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo.

O Prefeito do Campus USP “Luiz de Queiroz”, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do art. 10, inciso X, do 
Regimento Interno da PUSP-LQ, baixa a seguinte

PORTARIA:
Art.1º - Ficam aprovadas as Normas de Ocupação, Manu-

tenção e Desocupação das Moradias de Servidores Técnicos e 
Administrativos do Campus “Luiz de Queiroz”, da Universidade 
de São Paulo, que com esta são baixadas no anexo I.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Piracicaba, 11 de outubro de 2022.
PROF. DR. ROBERTO ARRUDA DE SOUZA LIMA
PREFEITO DO CAMPUS
ANEXO I
NORMAS DE OCUPAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESOCUPAÇÃO 

DAS MORADIAS DE SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATI-
VOS DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

CAPÍTULO I – DA DESTINAÇÃO
ARTIGO 1º Imóveis residenciais do Campus USP Luiz de 

Queiroz da Universidade de São Paulo destinam-se aos servi-
dores técnicos e administrativos das Unidades deste Campus.

ARTIGO 2º Somente poderão residir no Campus, conforme 
Portaria GR No. 2449 de 20 de abril de 1989, os servidores que 
preencherem os seguintes requisitos:

I. ser servidor com, no mínimo, dois anos de exercício no 
cargo ou função;

II. estar trabalhando em período integral;
III. estar trabalhando no Campus onde se localiza o imóvel 

em que reside;
IV. não ser proprietário de imóvel residencial, no município 

onde se localiza o órgão de lotação do servidor.
CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES PARA OCUPAÇÃO DE 

MORADIA
ARTIGO 3º As inscrições para o processo classificatório 

para ocupação dos imóveis destinados aos servidores técnicos 
e administrativos serão realizadas na Divisão de Atendimento à 
Comunidade (DVATCOM) da Prefeitura do Campus USP Luiz de 
Queiroz. A data da inscrição ficará pendente da disponibilidade 
dos imóveis no campus.

I. Somente serão aceitas as inscrições que atenderem ao 
disposto e se enquadrarem nas normas vigentes da Universidade 
e no Artigo 2º deste Regimento;

II. Os inscritos deverão manter seu cadastro atualizado 
junto a Divisão de Atendimento à Comunidade sempre que 
houver alguma alteração (dados pessoais e de dependentes, 
endereço, aquisição de casa própria, entre outros).

CAPÍTULO III – DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS
ARTIGO 4º A classificação para ocupação de imóvel no 

Campus USP Luiz de Queiroz será feita pelas assistentes sociais/
DVATCOM através da análise socioeconômica do núcleo familiar 
(dependentes cadastrados no sistema MarteWeb), levando em 
conta os seguintes aspectos:

a. Renda per capta (renda familiar total bruta dividida pelo 
número de pessoas que se mantém com esta renda)

b. Número de membros que compõe o núcleo familiar
c. Número de pessoas maiores de 18 anos desempregadas
d. Situações de saúde que afetem de maneira significativa a 

condição socioeconômica da família.
§1º Em caso de empate, aplicar-se á:
a) O tempo de serviço no Campus “Luiz de Queiroz”, 

aplicando-se 1 (um) ponto para cada mês.
b) A lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso
§2º O resultado da classificação dos candidatos, será divul-

gado pela DVATCOM/PUSPLQ no endereço eletrônico www.
pusplq.usp.br . Eventuais recursos ou pedidos de esclarecimen-
tos deverão ser solicitados no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da data de divulgação do resultado da classificação e 
protocolados na Seção de Expediente localizada no prédio da 
DA/DVMANOPER da Prefeitura do Campus “Luiz de Queiroz”.

ARTIGO 5º - Somente poderá ocupar o imóvel o servidor 
classificado que atender ao disposto no Artigo 2º destas normas 
e mediante apresentação dos documentos descritos abaixo, para 
a devida instrução processual:

I. Certidão negativa de registro de imóveis (do servidor e 
cônjuge ou companheiro, se houver) nos seguintes cartórios: 1º 
Oficial de registro de Imóveis de Piracicaba;

II. Declaração (do servidor e cônjuge ou companheiro, se 
houver) de que não é proprietário de imóveis residenciais ou 
mutuário de quaisquer sistemas financeiros da Habitação;

III. Declaração expedida pelo Centro de Serviços Comparti-
lhados em Recursos Humanos – CSCRH-LQ-01 sobre os depen-
dentes cadastrados no Sistema MarteWeb da USP;

IV. Declaração expedida pelo Centro de Serviços Comparti-
lhados em Recursos Humanos – CSCRH-LQ 01 sobre a lotação e 
carga horária do servidor;

V. Cópia da Certidão de Casamento ou Declaração de União 
Conjugal expedida pelo candidato (em caso de convivência 
marital) ou Certidão de Nascimento (em caso de ser solteiro);

VI. Cópia dos documentos de identidade dos dependentes 
cadastrados no Sistema MarteWeb da USP;

VII. Cópia do CPF e RG do candidato e do cônjuge (ou 
companheiro, se houver);

VIII. Cópia do último holerite;
IX. Cópia completa da última declaração do Imposto de 

Renda (de todos os familiares que tiverem fonte de rendimento), 
no caso de desemprego (carteira de trabalho ou declaração do 
empregador).

X. No caso de situações de saúde apresentar laudo médico, 
declarações.

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES PARA OCUPAÇÃO E DESO-
CUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

ARTIGO 6º Decorrido o prazo para recurso, os servidores 
classificados serão convocados para manifestar seu interesse 
na ocupação do imóvel disponível, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, para apresentação da documentação descrita no Artigo 
5º destas Normas.

Parágrafo único – A não apresentação dos documentos no 
prazo estipulado implicará na perda do direito do servidor clas-
sificado de ocupar o imóvel disponível, podendo ser convocado o 
próximo servidor constante na listagem classificatória divulgada.

ARTIGO 7º - A ocupação de imóveis residenciais tratada 
neste documento será obrigatoriamente precedida da lavratura 
do competente Termo de Autorização de Uso devidamente assi-
nado pelo servidor autorizado, pelo Prefeito do Campus, e do 
laudo de vistoria do imóvel emitido pela DVMANOPER.

§1º Caberá à Prefeitura do Campus entregar o imóvel em 
boas condições de uso e habitabilidade, desembaraçada de 
bens e pessoas.

§2º A partir da entrega das chaves do imóvel, o servidor 
autorizado passará a contribuir mensalmente com a taxa de 
10% de seus vencimentos, excluídos os adicionais de qualquer 
natureza, exceto o adicional de função e a gratificação de méri-
to, conforme normas da Universidade.

ARTIGO 8º - A desocupação do imóvel deverá respeitar o 
disposto as normas da Universidade sobre o assunto.

ARTIGO 09 – Obrigar-se á o servidor autorizado a:
I. Utilizar o imóvel única e exclusivamente para fins residen-

ciais do servidor autorizado e de deus dependentes;
II. Devolver o imóvel, finda a ocupação, nas mesmas condi-

ções de conservação e habitabilidade em que o recebeu, salvo 
as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Processo USP: 2022.1.00758.76.4
Objeto: Aquisição de equipamento para pesquisa
Recurso/Convênio: Sistema de Convênio n° 1014231 

- Acordo de Concessão entre International Centre for Anti-
microbial Resistance Solutions – ICARS, Dinamarca e a USP/
IFSC para execução do projeto intitulado “Estratégias de 
intervenção da microbiota que limitam a seleção e a trans-
missão de resistência a antibióticos no domínio da saúde 
única (MISTAR)”

Despacho do Diretor, de 13/10/2022.
Ratifico 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 e alterações posteriores, ressaltando que a 
responsabilidade da justificativa técnica é do docente que assina 
a mesma. Autorizo a despesa.

Contratada: MUNDIAL CIENTÍFICA LTDA
Valor: R$ 9.483,60

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

 Extrato de Convênio Processo: 2022.1.471.44.9
Partícipes: Instituto de Geociências da USP e o Dipartimento 

di Scienze Della Terra, Universitá Degli Studi di Torino, Itália.
Objeto: Acordo estrutural para cooperação científica entre 

o Instituto de Geociências da USP e o Dipartimento di Scienze 
Della Terra, Universitá Degli Studi di Torino, Itália.

Prazo: 5 anos a partir da data de assinatura.
Data de assinatura: 10/10/2022

 INSTITUTO DE PSICOLOGIA

 Universidade de São Paulo
Instituto de Psicologia
Processo 2022.1.497.47.2
Empenho 03969138 / 2022
Em atendimento ao parágrafo 1° do artigo 5° da Portaria 

USP GR-4.710, de 25-02-2010, justificamos que o pagamento 
ao fornecedor Konservice Serviços Ltda - EPP, referente a nota 
fiscal eletrônica n. 054, de 06-09-2022, não obedeceu à ordem 
cronológica por problemas administrativos.

 INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Comunicado
Retificação do D.O. de 22-09-2022, pág. 114
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental
Processo de seleção para ingresso de alunos regulares–pri-

meiro semestre de 2023.
- Referente ao item:
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
Onde se lê:
a. Preencher a Ficha de Inscrição para a Seleção disponí-

vel no site: http://www.ip.usp.br/site/edital-de-selecao-da-pos-
-graduacao/ no período de 03 de outubro a partir das 8h00 até 
às 17h00 de 13 de outubro de 2022.

Leia-se:
a. Preencher a Ficha de Inscrição para a Seleção disponí-

vel no site: http://www.ip.usp.br/site/edital-de-selecao-da-pos-
-graduacao/ no período de 03 de outubro a partir das 8h00 até 
às 17h00 de 14 de outubro de 2022.

 INSTITUTO DE QUÍMICA

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA
PORTARIA IQUSP no 11/2022, de 13 de outubro de 2022.
Dispõe sobre a eleição de 3 (três) representantes do(a)s 

servidore(a)s não-docentes e respectivo(a)s suplentes junto à 
Congregação do IQ.

O Diretor do Instituto de Química baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - A eleição de 03 (três) representantes e 

respectivo(a)s suplentes do(a)s servidores não-docentes junto 
à Congregação do Instituto de Química realizar-se-á pelo voto 
direto e secreto no dia 05 de dezembro de 2022, das 10h00 às 
16h30, por meio do sistema eletrônico de votação e totalização 
de votos (“helios voting”).

Artigo 2º - Será considerado eleito o(a) servidor(a)mais 
votado, figurando como suplentes o(a)s mais votado(a)s na 
sequência.

Artigo 3º- Não será privado(a) do direito de votar e ser 
votado(a) o(a) servidor(a) que se encontrar em férias ou 
afastado(a) de suas funções, com ou sem prejuízo de salário, 
se estiver prestando serviço em outro órgão da Universidade.

Artigo 4º- O(a) servidor(a) que for docente ou aluno da 
USP não será elegível para estas categorias, garantido o direito 
de voto.

Artigo 5º- Serão garantidos o sigilo do voto e a inviolabili-
dade das urnas eletrônicas.

Artigo 6º- As candidaturas serão registradas individualmen-
te, mediante requerimento dirigido ao Diretor do IQ e enviado 
para o e-mail assacad@iq.usp.br, da Assistência Acadêmica do 
Instituto de Química, até às 16 horas do dia 23 de novembro 
de 2022.

DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 7º - A Assistência Técnica Acadêmica do IQUSP enca-

minhará aos(às) eleitore(a)s, no dia 05 de dezembro de 2022, 
no e-mail cadastrado na base de dados corporativa da USP, o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso 
com a qual o(a) eleitor(a) poderá exercer seu voto.

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

DOS RESULTADOS
Artigo 9º - A totalização dos votos da eleição será divulgada 

na página da Unidade, no dia 05 de dezembro de 2022.
Artigo 10 - Em caso de empate, serão adotados sucessiva-

mente os seguintes critérios de desempate:
I. o maior tempo de serviço na USP;
II. o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
II. o(a) servidor(a)mais idoso.
Artigo 11 - Dos resultados da eleição cabe recurso, sem 

efeito suspensivo, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo 1º- O recurso a que se refere o parágrafo anterior 

deverá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica e será 
decidido pelo Diretor.

Parágrafo 2º - A decisão sobre os eventuais recursos será 
divulgada na página da Unidade, até as 17h do dia 09 de 
dezembro de 2022.

Artigo 12 – O mandato do(a)s eleito(a)s será de 01 (um) 
ano, a contar da primeira reunião que ocorrer após o encer-
ramento do mandato do(a)s representantes dos servidores 
técnicos e administrativos atuais.

Artigo 13 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL

 Prefeitura do Campus USP da Capital
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Publicação trimestral do(s) preço(s) registrado(s), nos 

termos do art. 15, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decre-
to Estadual Nº 63.722/18, art. 5º, inciso XI e art. 9º, inciso 
XI, referente ao Pregão Eletrônico para Sistema de Registro 
de Preços nº 3/2022 - PUSP-C. O(s) item(ns) constante(s) 
no respectivo Registros de Preços está(ão) disponível(is) 
no sítio www.usp.br/licitacoes, link Ata de Registro de 
Preço. O(s) preço(s) registrado(s) em ata não sofreu(ram) 
alteração(ões).

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola Politécnica
Extrato de Contrato
CONTRATO Nº: 20/2022
PROCESSO: 22.1.01693.03.8
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Nova Analítica Importação e Exportação Ltda
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICO DE MANU-

TENCAO EM EQUIPAMENTO DE ANALISE LABORATORIAL
MODALIDADE: Dispensa"Compra Direta"
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1424/19-RUSP e PG.P. 15795/20-

RUSP, emitidos pela Procuradoria Geral em 18/10/2019 e 
19/03/2020, respectivamente.

VALOR DO CONTRATO: 3.146,27
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência adstrita ao 

recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo pagamento.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.364.1043.5305
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.80
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022

 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

 Texto para publicação da ratificação:
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Ratificação de Ato Declaratório
Processo nº. 22.1.01079.16.0
Assunto: Ratifico o Ato Declaratório de Dispensa de Licita-

ção, nos termos do Artigo 24 Inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, e conforme a Portaria GR 6561/2014.

Interessado: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
Contratada: Queller Informática e Comércio Ltda
Objeto: Aquisição de Monitor
São Paulo, 13/10/2022.
Publique-se.
Profº. Drº. Eugenio Fernandes Queiroga
Diretor da FAUUSP

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 Faculdade de Educação
Extrato do 4° Termo de Aditivo - Prorrogação de Contrato
Contrato nº 02/2018
Processo USP nº 2018.1.1067.48.5
Contratante: Universidade de São Paulo por meio da Facul-

dade de Educação.
Contratada: Basic Elevadores Ltda.
Vigência: por mais 12(doze) meses
Valor do Contrato: R$ 24.836,28
Data da Assinatura: 05/10/2022
Vigência: 08/10/2022 a 07/10/2023

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO 
PRETO

 Comunicado
O Diretor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo comunica o resultado da eleição 
para escolha de representantes discentes de Graduação e de 
Pós-Graduação, e seus respectivos suplentes, junto aos seguin-
tes Colegiados da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, para cumprirem o mandato de 1 
(um) ano a partir do dia 14 de outubro de 2022, conforme segue:

Programa de Pós-Graduação em Biologia Oral
Titular: PG. Fernanda Cristina Toloi Fiori Rufato
Suplente: PG. Maria Carolina Coelho
Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Periodontia)
Titular: PG. Ana Carolina Aparecida Rivas
Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Reabilitação Oral)
Titular: PG. Caroline Vieira Fortes
Programa de Pós-Graduação em Odontologia Restauradora
Titular: PG. Alice Corrêa Silva Sousa
Suplente: PG. Alex Moreira Melo
Programa de Pós-Graduação em Odontopediatria
Titular: PG. Lisa Danielly Curcino Araujo

 INSTITUTO DE FÍSICA

 Instituto de Física
Portaria IF-27/22, de 13 de outubro de 2022
Dispõe sobre a prorrogação do prazo da eleição de 02 (dois) 

representantes discentes de pós-graduação e seus respectivos 
suplentes junto ao Programa de Pós-Graduação Interunidades 
em Ensino em Ciências.

O Diretor do Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na 
Circ.SG 158, de 13/09/22, e à vista da Portaria IF-021/22, de 
14.09.22, baixa a seguinte

PORTARIA
Artigo 1° A fim de permitir que haja um número de can-

didaturas que possibilite a eleição de 02 (dois) representantes 
discentes de pós-graduação e seus respectivos suplentes junto 
ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino em 
Ciências, fica prorrogado o período de inscrições até às 15 horas 
do dia 14 de outubro de 2022.

Parágrafo Único - Ficam mantidas as inscrições que foram rece-
bidas até 10.10.22, nos termos da Portaria IF-021/22, de 14.09.22.

Artigo 2º O calendário da referida eleição passa a ser o 
seguinte:

§ 1º O pedido de inscrição individual ou por chapa dos can-
didatos, formulado por meio de requerimento, será recebido pela 
Assistência Técnica Acadêmica, no e-mail ataac@if.usp.br, até às 
15h do dia 14 de outubro de 2022, mediante declaração de que 
o candidato é aluno regularmente matriculado no Programa de 
Pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências da Unidade.

§2º A declaração mencionada no caput deste artigo deverá 
ser expedida pela Secretaria do respectivo Programa.

§3º Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com as 
normas estabelecidas na Portaria acima citada serão deferidos 
pelo Diretor.

§4º A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por ordem alfabética.

§5º O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido deferida 
será divulgado na página da Unidade, em 14 de outubro de 2022.

§6º Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, no 
e-mail ataac@if.usp.br, até as 17h do dia 19 de outubro de 2022. 
A decisão será divulgada na página da Unidade, até as 15h do 
dia 21 de outubro de 2021.

Da votação e totalização eletrônica
Artigo 3º A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará aos 

eleitores, no dia 1º de novembro de 2022, em seu e-mail, o ende-
reço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com 
a qual o eleitor poderá exercer seu voto, no dia 03 de novembro 
de 2022, das 09h às 17h.

Artigo 4º O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

Artigo 5º Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Instituto de Física, 13 de outubro de 2022.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Despacho do Diretor, de 13/10/2022.
Ratifico 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, e alterações posteriores, ressaltando que a 
responsabilidade da justificativa técnica é do docente que assina 
a mesma. Autorizo a despesa.

Contratada: LIFE TECH BRASIL COM. IND. PROD. BIO LTDA.
Valor: R$ 9.627,29

 EDITORA DA USP

 Termo Aditivo
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Direitos 

Autorais e de Edição assinado dia 10/06/2022, entre a Universi-
dade de São Paulo, por meio de sua Editora – Edusp, e Marcos 
Tadeu Del Roio, para a edição da obra “Gramsci: Periferia e 
Subalternidade”

Pelo presente termo aditivo, fica aditada a cláusula:
7. A publicação da obra “Gramsci: Periferia e Subal-

ternidade”, 1ª edição, 1ª reimpressão, terá uma tiragem 
de 1.000 (mil) exemplares e o preço de capa de R$60,00 
(setenta reais).

Ficam ratificadas e em vigência as demais cláusulas do 
contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

Processo nº 2022.1.224.91.3
Data da assinatura: 11-10-2022
 Termo Aditivo
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Direitos 

Autorais e de Edição assinado dia 03/09/2022, entre a Universi-
dade de São Paulo, por meio de sua Editora – Edusp e Luciana 
Pérez de Campos Pires, para a edição da obra “Do Silêncio ao 
Eco: Autismo e Clínica Psicanalítica”

Pelo presente termo aditivo, fica aditada a cláusula:
7. A publicação da obra “Do Silêncio ao Eco: Autismo e 

Clínica Psicanalítica”, 1ª. edição, 1ª. reimpressão, terá uma 
tiragem de 800 (oitocentos) exemplares e o preço de capa de 
R$30,00 (trinta reais).

Ficam ratificadas e em vigência as demais cláusulas do 
contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

Processo nº 2022.1.358.91.0
Data da assinatura: 12-10-2022

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE COMPRAS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Extrato de Contrato
CONTRATO Nº: 21/2022
PROCESSO: 22.1.01269.86.4
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Life Technologies Brasil Comércio e Indústria 

de Produtos para Biotecnologia Ltda
OBJETO: FORNECIMENTO DE REAGENTE PARA BIOLOGIA 

MOLECULAR
MODALIDADE: Dispensa"Compra Direta"
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1424/19-RUSP e PG.P. 15795/20-

RUSP, emitidos pela Procuradoria Geral em 18/10/2019 e 
19/03/2020, respectivamente.

VALOR DO CONTRATO: 1.447,71
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência adstrita ao 

recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo paga-
mento.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
12.364.1043.5305

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 
3.3.90.30.32

DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2022

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Processo: 22.1.00420.27.5
Ratifico o Ato Declaratório de Inexigibilidade de Licitação, 

de acordo com o Art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posterio-
res, ressaltando que a responsabilidade pela justificativa técnica 
é do emitente e autorizo a despesa, nos termos do art. 1º, inciso 
I, alínea “i”, da Portaria GR6561/2014.

Contratado (a): iSchools Inc
Valor: R$ 6.010,00
São Paulo, 13 de outubro de 2022
Brasilina Passarelli
Diretora

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO
CONVÊNIO DINTER NACIONAL
Processo: 2022.1.336.22.3
Convenente: Universidade de São Paulo / Escola de Enfer-

magem de Ribeirão Preto
Signatário: Prof. Dr. Pedro Fredemir Palha – Diretor
Concedente: Universidade Federal do Mato Grosso / Institu-

to de Ciências da Saúde Campus de Sinop
Signatários: Prof. Dr. Evandro Soares da Silva / Prof. Dr. Elton 

Brito Ribeiro
Objeto: Colaboração para o desenvolvimento e finalização 

do curso de Doutorado Interinstitucional por meio do Programa 
de Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental, para a titu-
lação de doze profissionais da instituição receptora, conforme 
plano de trabalho e de acordo com as normas do Regimento de 
Pós-Graduação da USP.

Fundamento: Resolução USP nº 6966 de 21/10/2014 e pela 
Portaria USP nº 6580 de 21/10/2014 alterada pela Portaria USP 
nº 6631 de 27/02/2015.

Assinatura: 22 de agosto de 2022.
Vigência: 22/08/2022 a 21/02/2025

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Processo: 17.1.02620.03.9
Mercúrio: 42495
Partícipes: Convênio que entre si celebram a USP/EP, Vale 

S/A e a FDTE.
Objeto: “Pesquisa em Automação da Sinalização Ferrovi-

ária”.
Termo Aditivo 1: Prorrogação de Prazo e remanejamento
Data de Assinatura: 03-11-2022
Processo: 22.1.02430.03.0
Sistema de convênios: 1015064
Partícipes: CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A USP/

EP; A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS E A FUNDAÇÃO 
PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA 
- FDTE.

Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS NÁUTICOSPORTUÁRIOS.

Valor: R$19.253.085,88
Vigência: O prazo de vigência é de 1.095 (mil e noventa e 

cinco) dias, contados da data de sua celebração.
Data de Assinatura: 10-11-2022
 Processo: 21.1.950.3.6
Mercúrio: 47426
Partícipes: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A USP/EP E O HOSPITAL NAVAL MAR-
CÍLIO DIAS (HNMD).

Objeto: O presente ajuste tem como objeto a regulação 
da participação das entidades para fase de Pesquisa Apli-
cada em campo do Ventilador Experimental de criação da 
Universidade de São Paulo denominado "Equipamento de 
Suporte respiratório emergencial e transitórios, Ventilador 
INSPIRE"

Vigência: Vigorará pelo prazo 12 meses a partir da data 
de assinatura

Data de Assinatura:20-10-2021
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