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Contratada: Maria Terezinha da Consolação Teixeira dos Santos,
CPF: 211.035.778-91,.
Objeto: Desenvolvimento de estudos subsidiários ao processo de mo-
nitoramento dos níveis de acesso de estudantes com deficiência na
educação infantil nos sistemas de ensino brasileiros, para o diag-
nóstico da situação educacional dos municípios com crianças com
deficiência, de 0 a 5 anos, sem acesso à educação regular nessa etapa
de ensino, com vistas a apoiar as políticas públicas de educação
especial. Região Sudeste, Grupo 8
Vigência do contrato: 22/04/2014 a 01/12/2014
Valor Total: R$ 80.000,00
Fonte de Recurso: OEI

EXTRATO DE CONTRATO Nº OEI - No- 7/2014

Contratante: Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura - OEI, CNPJ: 06.262.080/0001-30, Pro-
jeto OEI BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e In-
clusão - SECADI em gestão e avaliação do Programa de Acom-
panhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola
das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos
de idade, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da As-
sistência Social - BPC/LOAS.
Contratada: LILIA MARIA SOUZA BARRETO, CPF: 651.141.915-
00.
Objeto: Desenvolvimento de estudos subsidiários ao processo de mo-
nitoramento dos níveis de acesso de estudantes com deficiência na
educação infantil nos sistemas de ensino brasileiros, para o diag-
nóstico da situação educacional dos municípios com crianças com
deficiência, de 0 a 5 anos, sem acesso à educação regular nessa etapa
de ensino, com vistas a apoiar as políticas públicas de educação
especial. Região Sul, Grupo 5.
Vigência do contrato: 22/04/2014 a 01/12/2014
Valor Total: R$ 80.000,00
Fonte de Recurso: OEI

EXTRATO DE CONTRATO No- OEI - No- 8/2014

Contratante: Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura - OEI, CNPJ: 06.262.080/0001-30, Pro-
jeto OEI BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e In-
clusão - SECADI em gestão e avaliação do Programa de Acom-
panhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola
das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos
de idade, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da As-
sistência Social - BPC/LOAS.
Contratada: Maria Aparecida Ramires Zulian, CPF: 066.652.638-94.
Objeto: Desenvolvimento de estudos subsidiários ao processo de mo-
nitoramento dos níveis de acesso de estudantes com deficiência na
educação infantil nos sistemas de ensino brasileiros, para o diag-
nóstico da situação educacional dos municípios com crianças com
deficiência, de 0 a 5 anos, sem acesso à educação regular nessa etapa
de ensino, com vistas a apoiar as políticas públicas de educação
especial. Região Norte, Nordeste e Centro Oeste, Grupo 2
Vigência do contrato: 22/04/2014 a 01/12/2014
Valor Total: R$ 80.000,00
Fonte de Recurso: OEI

EXTRATO DE CONTRATO No- OEI - No- 9/2014

Contratante: Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura - OEI, CNPJ: 06.262.080/0001-30, Pro-
jeto OEI BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e In-
clusão - SECADI em gestão e avaliação do Programa de Acom-
panhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola
das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos
de idade, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da As-
sistência Social - BPC/LOAS.
Contratada: CLAUDIA GRABOIS DISCHON, CPF: 913.341.287-15.
Objeto: Desenvolvimento de estudos subsidiários ao processo de mo-
nitoramento dos níveis de acesso de estudantes com deficiência na
educação infantil nos sistemas de ensino brasileiros, para o diag-
nóstico da situação educacional dos municípios com crianças com
deficiência, de 0 a 5 anos, sem acesso à educação regular nessa etapa
de ensino, com vistas a apoiar as políticas públicas de educação
especial. Região Sudeste, Grupo 6
Vigência do contrato: 22/04/2014 a 01/12/2014
Valor Total: R$ 80.000,00
Fonte de Recurso: OEI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDITAL No- 20, DE 29 DE MAIO DE 2014
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI

PROCESSO SELETIVO - SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 2º do Decreto nº 5.493, de 18 de
julho de 2005, torna público o cronograma e demais procedimentos
relativos ao processo seletivo do Programa Universidade para Todos -
Prouni referente ao segundo semestre de 2014.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições para o processo seletivo do Programa

Universidade para Todos - Prouni serão efetuadas em uma única
etapa, exclusivamente pela internet, por meio da página do Prouni no
endereço eletrônico http://siteprouni.mec.gov.br, no período de 9 de
junho de 2014 até as 23 horas e 59 minutos de 11 de junho de 2014,
observado o horário oficial de Brasília - DF.

1.2. Somente poderá se inscrever no processo seletivo do
Prouni o ESTUDANTE brasileiro não portador de diploma de curso
superior que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio
- Enem referente à edição de 2013 e que atenda a pelo menos uma
das condições a seguir:

I - tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede
pública;

II - tenha cursado o ensino médio completo em instituição
privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

III - tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola
da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de
bolsista integral da respectiva instituição;

IV - seja pessoa com deficiência;
V - seja professor da rede pública de ensino, no efetivo

exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de
pessoal permanente da instituição pública, conforme disposto no art.
3º do Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005.

1.3. A inscrição no processo seletivo do Prouni condiciona-
se ao cumprimento dos requisitos de renda estabelecidos nos §§ 1º e
2º do art. 1º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, podendo o
ESTUDANTE se inscrever nas bolsas:

I - integrais, no caso em que a renda familiar bruta mensal
per capita não exceda o valor de 1,5 (um vírgula cinco) salário-
mínimo; ou

II - parciais, no caso em que a renda familiar bruta mensal
per capita não exceda o valor de 3 (três) salários mínimos.

1.3.1. Os limites de renda de que trata o subitem 1.3 deste
Edital não se aplicam aos ESTUDANTES referidos no inciso V do
art. 3º da Portaria Normativa MEC nº 13, de 29 de maio de 2014, no
caso especificado em seu respectivo parágrafo único.

1.4. Para efetuar sua inscrição o ESTUDANTE deverá, obri-
gatoriamente, informar:

I - seu número de inscrição e senha cadastrada no Enem
referente à edição de 2013;

II - endereço de e-mail válido, ao qual o Ministério da
Educação poderá, a seu critério, enviar comunicados periódicos re-
ferentes aos prazos e resultados do processo seletivo do Prouni, bem
como outras informações julgadas pertinentes;

III - em ordem de preferência, até 2 (duas) opções de ins-
tituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa dentre as dis-
poníveis conforme sua renda familiar bruta mensal per capita e a
adequação aos critérios referidos nos artigos 3º e 6º da Portaria Nor-
mativa MEC nº 13, de 2014.

1.5. A inscrição do ESTUDANTE no processo seletivo do
Prouni implicará a concordância expressa e irretratável com o dis-
posto na Portaria Normativa MEC nº 13, de 2014, no Termo de
Adesão da instituição ao Prouni, neste Edital, bem como nos editais
das instituições para as quais tenha se inscrito.

2. DAS CHAMADAS
2.1. O processo seletivo do Prouni será constituído de 2

(duas) chamadas sucessivas.
3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
3.1. Os resultados dos ESTUDANTES pré-selecionados es-

tarão disponíveis na página do Prouni na internet no endereço ele-
trônico http://siteprouni.mec.gov.br, nas seguintes datas:

Primeira chamada: 15 de junho de 2014.
Segunda chamada: 4 de julho de 2014.
3.2. O ESTUDANTE poderá consultar o resultado das cha-

madas na página do Prouni na internet Erro! A referência de hiperlink
não é válida. ,referida no subitem 3.1, e nas instituições para as quais
efetuou sua inscrição.

3.3. No caso de notas idênticas, o desempate entre os ES-
TUDANTES será efetuado em observância à seguinte ordem de cri-
térios:

I - nota obtida na redação;
II - nota obtida na prova de Linguagens, Códigos e suas

Te c n o l o g i a s ;
III - nota obtida na prova de Matemática e suas Tecno-

logias;
IV - nota obtida na prova de Ciências da Natureza e suas

Te c n o l o g i a s ;
V - nota obtida na prova de Ciências Humanas e suas Tec-

nologias.
4. DA AFERIÇÃO DAS INFORMAÇÕES E EVENTUAL

PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO DAS INSTITUIÇÕES
4.1. O ESTUDANTE pré-selecionado deverá comparecer à

respectiva instituição de ensino superior - IES para aferição das in-
formações prestadas em sua inscrição e eventual participação em
processo seletivo próprio da IES, quando for o caso, nas seguintes
datas:

Primeira chamada: 16 a 24 de junho de 2014.
Segunda chamada: 4 a 11 de julho de 2014.
4.2. É de exclusiva responsabilidade do ESTUDANTE a

observância:
I - do local, data e horário de atendimento e demais pro-

cedimentos estabelecidos pela IES para a aferição das informações;
e

II - do local, data e horário de aplicação de processo seletivo
próprio pela IES, se for o caso.

5. DO REGISTRO NO SISPROUNI E DA EMISSÃO DOS
TERMOS PELAS INSTITUIÇÕES

5.1. O registro da aprovação ou reprovação do ESTUDAN-
TE no Sistema Informatizado do Prouni - Sisprouni e a emissão dos
respectivos Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação
pelas IES deverão ser realizados nas seguintes datas:

Primeira chamada: 16 a 30 de junho de 2014.
Segunda chamada: 4 a 16 de julho de 2014.
5.2. O Sisprouni ficará permanentemente disponível para lan-

çamento, pelas IES, do registro da aprovação ou da reprovação do
ESTUDANTE até as 23 horas e 59 minutos do último dia de cada
chamada, observado o horário oficial de Brasília - DF.

6. DA LISTA DE ESPERA DO PROUNI
6.1. Para participar da lista de espera do Prouni, o ES-

TUDANTE deverá manifestar seu interesse por meio da página do
Prouni na internet no endereço eletrônico http://siteprouni.mec.gov.br,
no período de 21 a 22 de julho de 2014.

6.2. A lista de espera estará disponível no Sisprouni para
consulta pelas IES no dia 24 de julho de 2014.

6.3. Os candidatos participantes da lista de espera do Prouni
deverão comparecer às IES e entregar a documentação pertinente para
comprovação das informações prestadas na inscrição e participação
em eventual processo seletivo próprio da instituição, quando for o
caso, no período de 29 a 30 de julho de 2014.

6.4. O registro no Sisprouni da aprovação ou reprovação do
ESTUDANTE pré-selecionado em lista de espera do Prouni e a emis-
são do respectivo Termo de Concessão de Bolsa ou Termo de Re-
provação deverão ser realizados pelas IES no período de 31 de julho
de 2014 a 5 de agosto de 2014.

6.5. É de exclusiva responsabilidade da IES divulgar a lista
de espera do Prouni a todo o corpo discente, inclusive mediante
afixação em locais de grande circulação de ESTUDANTES e em suas
páginas na internet.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. É de exclusiva responsabilidade do ESTUDANTE a

observância dos prazos estabelecidos no presente Edital, bem como o
acompanhamento de eventuais alterações por meio da página do
Prouni na internet no endereço eletrônico http://siteprouni.mec.gov.br
ou pela Central de Atendimento do MEC (0800 616161).

7.2. Eventuais comunicados do Ministério da Educação acer-
ca do processo seletivo do Prouni têm caráter meramente comple-
mentar, não afastando a responsabilidade do ESTUDANTE de se
manter informado acerca dos prazos e procedimentos referidos no
subitem 7.1.

7.3. O Ministério da Educação não se responsabilizará por
inscrição via internet não recebida por quaisquer motivos de ordem
técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamentos
das linhas de comunicação, por procedimento indevido, bem como
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo
de responsabilidade do ESTUDANTE acompanhar a situação de sua
inscrição.

7.4. A prestação de informações falsas ou a apresentação de
documentação inidônea pelo ESTUDANTE, apurada posteriormente à
matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a
ampla defesa, ensejará o seu cancelamento, sem prejuízo das sanções
penais eventualmente cabíveis.

7.5. É de exclusiva responsabilidade da IES divulgar a todo
o corpo discente, inclusive mediante afixação em locais de grande
circulação de ESTUDANTES e em suas páginas na internet, o inteiro
teor deste Edital, bem como o disposto na Portaria Normativa MEC nº

13, de 2014.
7.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO SPELLER

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 11/2014

Result por forne:OFTALMOPHARMA IND E
COM,CNPJ:00.192.190/0001-96,Valor por Forne:R$3.274,80;R esult
por forne:MAJELA LTDA,CNPJ:02.483.928/00 01-08, Valor por For-
ne:R$49.700,00;Result por forne:CASA DO MEDI-
CO,CNPJ:02.895.945/0001-44,Valor por Forne:R$115.025,34;Result
por forne:HEALTH TECH FARM,CNPJ:04.238.160/0001-24, Valor
porForne:R$2.394,00;Result por forne:DEPOSITO GERAL DE SU-
PRI HOSP,CNPJ:06.224.321/0001-56,Valor por For-
ne:R$67.294,20;Result por forne:MUNDIFARMA DIS-
TRI,CNPJ:07.768.887/0001-01,Valor por Forne:R$4.736,20;Result
por forne:NORPROD,CNPJ:07.803.384/0002-00,Valor por For-
ne:R$3.526,00;Result por forne:D-HOSP - DIS-
TRI,CNPJ:08.076.127/000

JOSE FREDE NUNES GOMES
Pregoeiro

(SIDEC - 29/05/2014) 150229-15222-2014NE000050

PREGÃO Nº 37/2013

Resultado por fornecedor:A M ROBERTO COMERCIO E
SERVICOS - ME, CNPJ: 06.135.690/0001-72,Valo r Total por For-
necedor: R$ 28.858,00; Resultado por fornecedor:LIFE TRADE
ATACADISTA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ:
15.782.513/0001-79,Valor Total por Fornecedor: R$ 15.383,30;Re-
sultado por fornecedor:IMPOBRAS COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ: 17.213.089/0001-77, Valor Total
por Fornecedor: R$ 17.399,10; Resultado por fornecedor: M. F. A.
AGUIAR - EPP, CNPJ: 23.453.855/0001-73, Valor Total por For-
necedor: R$ 7.512,00; Valor global da Ata: $ 69.152,40.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 29/05/2014) 150229-15522-2014NE000050
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