
-, Pregõo eletrônico N° 03/20/4

MINISTÉRIO DA É'!:)UCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí-.~.::-.~~'

Campus Universitário Ministro Petrõnio Portela - Teresina-Pl CEP:64.049·550 Fone:
(86) 3215-5582/5583/5584

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
22/2014 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAuí E A EMPRESA RAIMUNDO
NONATO FERREIRA DE SOUSA - ME, NA FORMA
ABAIXO:

Processo: 23111.026962/2015-21

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí - UFPI, com sede no
Campus Universitário Ministro Petrônio Portela Teresina-PI, CEP: 64049-550, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n? 06.517.387/0001-34, representada pelo Pró-Reitor de Administração,
conforme Ato de Nomeação N° 271/2016, de 16/02/2016, LUCAS LOPES DE ARAÚJO,
brasileiro, RG nO2110364 - SSP/PI, CPF n? 000.577.933-28, residente e domiciliado nesta
capital.

CONTRATADA: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA - ME, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 10.711.887/0001-80, Rua
sete de setembro, S/N, Centro, na cidade de União - Piauí, telefone (86) 3265-1966/3265-
1860, neste ato representada pelo Senhor RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA,
portador (a) da Cédula de Identidade nO2.945.489 - SSP/SP e CPF n? 044.792.523-71.

Entre as partes acima qualificadas, é celebrado o presente TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 22/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência do contrato n°
22/2014, levando em consideração, o exposto em sua Cláusula Quinta e o processo UFPI
n° 23111.026962/2015-21.

Fundamentação Legal: Inciso 11, do art. 57 da Lei n° 8.666/93, com suas
alterações posteriores e IN N° 02/2008-MP.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo aditivo terá vigência de 27/02/2017 a 27/02/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PTRES: 108565/ FONTE: 112
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MINISTÉRIO DA 'EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí

Campus Universitário Ministro Petrõnio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone:
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CLÁUSULA QUARTA - DA INAL TERABILlDADE

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato n? 22/2014, que não
tenham sido modificados pelo presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

o Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será
o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina (PI).

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo Aditivo em três vias de
igual teor e forma, para um só efeito.

Teresina (PI), 24 de fevereiro de 2017.

~ ~
LUCAS LOPE~RAUJO ONATO FERREIRA DE SOUSA

CONTRATADOCONTRATANTE

TESTEMUNHA:

~~A!c~ ~r~s ~48
NO E:
CPF: éJ5/9o<i =tD3rA--

TESTEMUNHA:

NOME:
CPF:
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FL'NDAÇAo UNIYERSID.\DE FEDERAL
DO PIAl'Í

CAMPUS MIl\lSTRO REIS VELLOSO

I-IH 1\1 , J. IH 2 ar "\lH, o IH. 2017

Por dclcguçào de cornpctcncrn do Magnífico Reitor da Um-
ccr-rdadc Federal do Piaui . l"FI>1. o Diretor do Campus Ministro
R"::I$ \\:11050. no U5\1 de suas ambuiçôcs lcgars. toma publico :1(15

interessados. que estarão abertas as inscnçôes :lU Processo de Seleção
para ccrnratacão de Professores Substitutos correspondentes 3 Classe
Auvtliar :'\i\('11. pelo período de até 12 rdczej meses. prorrogável por
igual período. em Regime de tempo lrucgral "l 1-40 (40 horas se-
rnanarsr. para o relendo Carnpus. nos termos das Leis n". 8.7~5 1993.
n° ') R49 1999 e n° 106(.72ooJ. pubticadas em 101:!.1'>9J.
2- .1(1.19'19 c 15.fl5.:!003. rcspccuvamcntc. c pela Resolução n".
0(.19:!OO3- CO~SL'\; L'FPi. de J3,03,~OOJ. que altera Il anexo 111da
Resolução n" OO-J19R~ - CO'\SC~ l:FPI, de l l .t t. 19~K observadas
3" disposições legais aplicáv eis ~ cspccrc e as normas comidas neste
ldual.

I DAS I'SCRIÇÚES·
I I Ih mscricões serão realizadas nos dia, 13 e 14 de março

de .::!OI', no horáno das 09:011 as 11'30 c das 14:30 ::IS 17:QOhoras. na
Coordenação do Curso de Fisioterapia do Campus :-"11n1stm ReIS
Vcltoso. na Cidade de Pamaiba rPl}. á A\, São Scbasriâo. n". :::.819.

I .:! .-\s inscrições serão feitas pessoalmente ou por mero de
procuração. com firma reconhecida do curo-gente. e não serão aceitas
inscnçõcs pelos Correios.

1.3 As Inscrições poderão ser reabertas caso (1 número de
tosemos não seja suficiente.

I 4 () Fdual poderá ser reaberto caso não haja aprov ados na

. :::.DAS DISPOSI(Õl:S PRELlMIl':ARES: O Curso. Centro.
Arca. Reqursuo-, 'cúmcro de 'Jga<:.. Remuneração e \";1101'da taxa de
uiscnçâo. estão estabelecidos 110quadre abarco:

2.1 O Professor Substuuto fará JUs ao pagamento da Re-
tnbmçâc de Trtulação-RF conforme mulacâo estabelecido no Edite!
do processo seletivo simplificado. sendo vedada qualquer alteração
posterior

2.~ vão será permitida a ccntrataçâc em regime de De·
dicacão bclu<'l\ J.

~3 ,\ seleção é para o curso de Fistotcrapra. estando os
candidatos aprov ados 3r"'S a ministrarem quaisquer das disciplinas
das referidas arcas. constantes na matri7 curricular do Curso de Fi·
srotcrcpra. bcm como de outros cursos no Compus Muustro Reis
vclloso. com horários definidos pelas rcspcctiv as Coordenações e ou
Chefias de Cursos. a serem dispombrhzadas oportunamente.

J DOS IU'QUSITOS PAR .." A INSCRI~'''O'
3.1 Ser brasileiro nato. naturahzado ou estrangeiro com visto

permanente:
3.~ Cópia do Diploma da graduação em Fisioterapia e do

C('rulicado de conclusão da tltulação e'XlgidJ nesle Edital:
.'.3 Curriculo I al1c:- 3companludo de COplJ dJ documen-

taçal) cumpmbatóna. Os cnmpm\'anlCS do curricul(\ de\ cm ser apre·
scnt3d(\s 113 l)rdem em que 3pareeem no L311es e cOllsider:lndl' a
resoludo 0:;4 O~ CFPI.

3 ~ Cópia do Documelllo Oficial de Identidade e do Cadastro
'3clonJI de Pes~oa I-isica 1('1'1-).

.~.5 Cópm do comprO\antc de qUitação com a Jusllça Elel·

.~.6Copia de qult::lção com u s..:rviço militar (se o.:andld:llo do
S("\O m3sculll1ll1:

~.'""I CÓpl:J do ctJmpru\anle de registro prufissiunal no Con-
selho RegIOnal de Fislotcrapia e Tcrapla Ocupaeion31 (CREFITO-
!~J.

.'- 8 Duas foltts J x ..4.
J 9 Compw' ante do recolhul1enw bandrio da ta;\a de ill~-

en..;àu. no ,alor de RSSS.~O (Ollcnta c 0110 rCJIS C "mie centavos).
alr31 C~ (Juia de Recnlhlmen\t1 da Guiãl'. disponlbili .•!ada na pagina
\\ch hl1p'\: ·consultJ,tcsouro.fJ7.enda.go\.br gm gru_silllplcs.Jsr tUni-
dJde GeslOra. codigo !540-48: Gcstão. Coduw 15~(Í5: Recolhimento.
CóJlgo 2S830-6L Õ ragamenlo da rcspccti\; ta"";1dc in~criç'i:iode\crá
~o.:r..:f\.'tllado em ,,-!u.llquo.:ragcllclJ do B:lIlc(I do BrJsil 5 A:

3.10 Requerimento de mscnçâo fcmcctdo pela Coordenação
do Curso de Fisioterapia do Compus Ministro Reis Velloso. dev i·
damcmc preenchido c assinado As cópias dos documentes solicitados
nos itens 3.2. 3.-4. 3.6 c 3,7. devem ser autcnucadas em cartório.
mediante a apresentação dos documentos originais.

4. IJAS PROVAS·
~,I A seleção dar-se-a em ccufornudadc com (I que cs-

tabelcce a Resolução 11". 09 03 - CONSL'N l;FPI. que altera o Anexo
111da Resolução n". 004/88 .. CONSUN UI'Pl, e os candidatos serão
submetidos às seguintes avaliações:

4.\.\ Prova Didática: de caráter eliminatório. consistirá de
urna aula teórica com duração de 50 tcinqucntat J (i0 (sessenta}
minutos. a ser realizada no idioma oficial do Pais c versará sobre um
dos temas da área do concurso. a ser sorteado com antecedência de ~4
(vinte e quatro) horas de Sll~1realização. c a ela será atribuida nota dc
O (zero} a 10 (dczí. sendo eliminado o candidato que n30 obtiver nota
mínima 7 (scrcj:

-t.1.2 Puna de Titules: de caráter ctassiücatório. consistirá
de análise do Currículo Laucs dos candidatos aprovados na Prova
Didática:

4.~ O sorteio dos temas ocorrerá na Sala da Coordenação do
Curso de Fisioterapia do Campus Ministro Reis Velloso. com JIl-
tcccdência de ~-J (vinte c quatro) horas da rcalizuçâc da Prova Di-
dática. iniciando a partir das 08:00 horas, seguindo a ordem de ins-
crição dos candidatos:

..U Na ocastâo da Prov a Didática, os candidatos dcv em cn-
tregar cópia do Plano de Aula para cada um dos 03 urêsj membros de
banca cxammadcra:

~A Os candidatos terão o tempo limite de 10 tdcz) mmutos
para comparecimento 311 sorteio e inicio da prova didática. sendo
desclassificado o candidato que dcscumpnr este item:

-t.5 Os locais c horanos das provas constam do Anexo IV
deste Edital

5. DO SALÁRIO: O professor será ccruratadc no Regime de
Tempo Integral TI-IO, correspondente à Classe Auxiliar. Nivcl I.
receberá remuneração mensal de RS3.Sr.89 (Ires mil. quinhentos e
\ imc c sete reais c oitenta c neve ccnravosj.

6. DO PRAZO DE VALIDADE: O prazo dc validade deste
processo seletivo será de 01 (um) ano. contado da data de publicação
do Edital dc homologação do resultado final no Diário Oficial da
União

7, DO HOR.\RIO EM S,\L.\ DE AUL.\: Os candidatos
aprovados poderão ministrar disciplinas ate 20 ('.intel horas aulas
semanais.

8. DAS DISPOSI,·ÚES GERAIS:
8.10 processo seletivo ocorrerá de acordo com Cronograrna

constante do Anexo IV deste Edital:
8.::: Os temas para a Prova Drdáuca constarão no Anexo 111

deste Ldital:
83 Não será permitida o. complcmcntaçâo de documentos

fora do prazo de inscrição;
8.-t Não poderá ser contratado por este processo seletiv o \1

candidato. cujo tempo do termino do contrato como Professor Subs-
tituto ou outro cargo temporário. nesta ou em outra Instituição PÚ-
blica. seja mCIWI"do que 24 meses. conforme a Lei n" 8.7-1-5,93.

8.5 O candidato aprovado que lenha atuação em outro ser-
viço público. no ato da posse. deverá comprovar SUJ carga horária a
qual não deverá exceder 60 horas semanais considerando a carga
horária que dcv era cumprir nesta !ES.

8.6 Serão considerados habilitados os candidatos aprovados
no. Prov a Didática e serão indicados à contratacão. por ordem de
classificação. apenas o:>candidatos necessários JO preenchimento das
vagas:

R. - Os candidatos indicados a contrataçãc serão convocados
a comparecer à Supcrimcndéncia de Recursos Humanos da L'FPI. em
Tcrcsina (PI). para assinatura de contrato. no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da data da C011\ ocaçâo:

8.8 A inscncão do candidato implicará na aceitação tácita
das normas constantes deste Edual. das quais não poderá alegar
desconhecimento.

8.9 Ê assegurado ao candidato :J imerposiçâo de recurso em
todas as ct3pas d:l seleção. conforme modelo a scr solicitado na
coordenação do curso,
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ANEXO I

iPROFI.:SSOR (iR..ADUAUO
TP-~O L!36 ~9

I.:SPI.;CIALlSlA
2-108.08

~II:.STRI.: UOl;TOR
2.76S.0:! 3.305.0-:-

TI--H! 3.lt-.22 3.5r.SCj -t~Oq.l~ 5.69-.61

ANEXO 11

QLlANTIDADE DE VAGAS X NÚMERO MÁXIMO DE CAN-
DIDATOS APROVADOS

QIIH:. VI: \A(i,\S PRI;\ IS!.\S!'-O 1;1)1·:1
I"Al POR C.\RGO Ol' EII",IP",R,!"t:\""O'-_f-,-k-hh_h-
l1úm~ro maximo d~ ":;lIldju31n~apro-:; q
vauo5

F~le duculllento podc ser vcrifi..:ado no endereço eletrônico hllp: \\\\·\\.in,god)r'llncnticida.±.html.
pel(l c.\digo 0003.2()]i03070002S

TE\..IAS DA PROVA DIDA TIC A-
I. Abordagem fisiotcrapéuticc nas drsfunçôcs ncurológrcas

no adulto
, Abordagem fisrotcrapcuuca cardiorrcsprratóna
J. Abordagem fisioterapéuuca na saúde da criança c do ado-

lcsccntc
4. Abordagem fisrotcrapcunca nas condições rnusculocsquc-

léncas
5. Abordagem flsictcrapcutica no prc e pós-opcrctóno de

cirurgias ortopédicas
6 .. Atenção Fisiotcrapéutica ao paciente oncológico
- Atuação do Ftsrotcrupcura no Srstcma Uruco de Saúde c

Estraréuia de Saúde da Familia
~ 8. Efeitos fisiológicos e tcrapcuticos da uncrsâo c do cxcr-

cicio na éaua
9~ huerpretacão de exames complementares na clínica CI-

rúrgica
10. Processo saúde doença e niv crs de prevenção

A~EXUI\'

* sorteio do terna para a Prova Didática será realizado :1
partir das 08:00 horas. com intervalo de hora em hora. seguindo a
ordem de inscrição do candidato. I) 10c:11da prova será informado 11(\
dia do sorteio do ponto.

""" A aplicação da Prova Didática ocorrerá 24 horas. após (I

sorteio do terna.

PRÓ-REITORIA DF ADMINISTR.A(\O

LXI H.\lO DI I n-t\l() \1)111\ (), J'~!lJ"' * I v«. 1:'-l1l4!l

Número do Contrato: :::~2014
'~Processo: 2.lII10::!:(i%2~OI521
PRFGAO SISPP ;.J'! ~ :Ol~. Contrataruc: FI';\"OACAO I '\I\<FR-
SIDADr fEDfR.r\.L DO -PI,\l.'i. C;-':PJ Contratado
IOiIl8f1-000180. Contratado RAI\.It.:~DO :\O~\TO FI RRI'.IRA
D1:. SOCSA-- E.PP. Objeto: Prorrogação de vigcncta do contrate Il~

2~ 2014 de acordo com :>ua Clau:-ula Ouint:l. \;undamenlo Legal
Ineiso 11.do al1. ;7 dJ LCI nOS666 'U com suas altcrJçÔC5 pOSIr,;norcs
c IK :"J! 02 20m:·MP , \·I2.cncla .;:- 02 :017 o ~- 02 ~Ol~ D3ta de
AsslIlaturJ 2~ O::::::017 -

(SICON - O(Í 03 2017) 15~O~8·1;~65-201"';-":ESOOn9t)

F'- TR \'1'0 fn_ TER\IO \0111\0 \ J 2111- - l ,,-;'t, 1:=i41J-4H

Número do ContratO: ~3 2014.
N! Pn)('ess~l: .231110:::ó963201576
PIUGAO Slsrr K! 3 :::014. ContralJnle: FL..:"'DACAO V\I\ l-R·
SIDADE FEDERAl DO -P\AUI. C:,!PJ C(lntratado
I07118S70001~n Clllltratadn: RJ\IML';-":DO '\O~ATO FFRRl;IR,\
DE SOUSA-- rpp. Objcto: Prorrogação dc \ Ig~neia do contrato
o".:!}2014 dc acordo com sua Clâusula Quinta. Fund:lmcnto Lcgal
Inciso Il,do :m.57 da Lei n""8666 9,~ com ~lIa~ alteraçõe ..•po ..•tcnorc,
e IN n02·2008. \'igéncI3: r 02 2017 J n 01 ~0\8. Dat:! de As-
sin3lurn. 24 02 20 Ii

Documento assinado digitalmente conforme ~IP n~ ~.~OO-:::de :::..•·08 :::001. que institUI a
Infr3.:stn.lIur;1 dc Chayes PúbliclS Br3si!cira - ICP·Brasil
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