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gularidade ou, quando couber e a critério do beneficiário, do extrato
emitido pelo Serviço Auxiliar de Informações para Transferências
Voluntárias - CAUC ou outro sistema eletrônico que o substitua,
disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda.

Art. 13. Os entes/entidades deverão, obrigatoriamente, in-
dicar no Anexo I uma agência do Banco do Brasil S.A. ou da Caixa
Econômica Federal.

Art. 14. Os documentos apresentados para fins de habilitação
e autuados pelo FNDE que não sofreram alteração ou não perderam
a validade, nos termos da legislação vigente, serão considerados vá-
lidos para os anos subseqüentes, sendo o proponente notificado a
apresentar eventual documentação complementar.

Art. 15. A documentação de que trata esta Resolução deverá
ser entregue na Coordenação de Habilitação para Projetos Educa-
cionais/COHAP/FNDE das 8h 30min às 17h 30min, postada nas
agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ou
ainda encaminhada, via transporte de encomendas, com comprovante
de entrega no seguinte endereço: Setor Bancário Sul - Quadra 02 -
Bloco F - Edifício FNDE- 12º andar - CEP 70.070-929 - Brasí-
l i a / D F.

Art. 16. Caso sejam identificadas falhas na documentação,
será encaminhado expediente com orientações e prazo para a sua
complementação ou correção. Depois de sanadas as falhas identi-
ficadas, a documentação poderá ser reapresentada, devidamente
acompanhada da cópia do expediente de diligência, desde que no
prazo estipulado.

Art. 17. O sistema Habilita que contém as informações ne-
cessárias quanto à habilitação do ente/entidade estará disponível no
site do FNDE para o acompanhamento da situação de regularidade
quanto aos documentos enviados e analisados pela equipe respon-
sável. Ressalta-se que o ente/entidade deverá atualizar constantemente
os documentos que venceram ou foram desatualizados no decorrer do
exercício.

Art. 18. É de inteira responsabilidade do ente/entidade a
atualização dos dados cadastrais, por meio do envio do Anexo I
(Cadastro do órgão/entidade do dirigente), inclusive com a infor-
mação dos e-mails institucionais. Os dados em referência são im-
portantíssimos para melhorar a comunicação quanto ao envio das
diligências e também o envio dos futuros convênios que porventura
forem firmados.

Art. 19. A documentação necessária para a certificação da
situação de regularidade de entes federativos, entidades públicas e
privadas sem fins lucrativos é condição imprescindível à celebração
de convênios devendo ser encaminhada no momento do envio dos
documentos do projeto e atualizada constantemente durante todo o
exercício.

Art. 20. A autenticação de documentos exigidos em cópia
poderá ser feita pela área técnica competente, mediante a apresen-
tação do original.

Art. 21 Fica revogada a Resolução/FNDE/CD/Nº 10, de 31
de maio de 2012.

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

ANEXO

Transferência de estudantes da Unincor

IES Semestres To t a l
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11 º 12º

Faculdade de Saúde e Ecologia Humana - FASEH (Vespasiano-MG) 8 8 8 8 8 8 48
Centro de Ensino Superior de Valença - Rio de Janeiro 10 10 10 10 10 10 40 40 140
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora-MG 15 15 30
Centro Universitário de Caratinga - UNEC 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 108
Uniube - Universidade de Uberaba-MG 10 10 20
Universidade Severino Sombra - Vassouras-RJ 15 25 40
Instituto Metropolitano de Ensino Superior - IMES - Ipatinga-MG 8 5 3 5 5 7 2 5 8 10 58
To t a l 16 21 29 31 46 58 35 52 70 62 12 12 444

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 4 de junho de 2013

Dispõe sobre a autorização de matrículas
em caráter excepcional para transferência
de estudantes do curso de Medicina da
Unincor, desativado por determinação do
Ministério da Educação.

No- 104 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, tendo em vista os re-
ferenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos
instrumentos de avaliação dos cursos de graduação, e as normas que
regulam o processo administrativo na Administração Pública Federal,
e com fundamento expresso nos arts. 206, VII, 209, I e II e 211, § 1º
da Constituição Federal; o art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; o art. 2º, I VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999; e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006,
e adotando como base as razões expostas na Nota Técnica DI-
SUP/SERES/MEC nº 343, de 2013, determina:

i) autorizar a matrícula de alunos em número superior às
vagas autorizadas para recebimento dos alunos provenientes da Unin-
cor, por transferência, até os limites máximos discriminados no qua-
dro anexo;

ii) conferir às matrículas acrescidas no intuito de receber por
transferência alunos da Unincor o caráter extraordinário, sem impacto
no número de vagas autorizadas para oferta anual para o curso de
Medicina da IES contemplada;

iii) notificar as instituições de ensino relacionadas no anexo
da publicação do Despacho.

A autorização de que tratam os itens i e ii acima rela-
cionados fica vinculada à apresentação a esta SERES, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da publicação do Despacho, de:

a) apresentação dos critérios e resultados do processo se-
letivo interno;

b) comprovação das matrículas correspondentes às vagas
com discriminação por nome e CPF dos alunos e

c) cotejo e confirmação pela DISUP/SERES de que os alu-
nos matriculados constam da relação de estudantes da Unincor.

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
HOSPITAL DAS CLINICAS

PORTARIA No- 139, DE 28 DE MAIO DE 2013

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribui-
ções, tendo em vista o que consta do Processo nº.
23070.017321/2012-67, resolve:

Cancelar a Ata de Registro de Preços nº. 31/2013, referente
ao Pregão Eletrônico nº. 131/2012, celebrada com a empresa Rivax
Diagnóstica Ind. Com. Imp. E Exp. De Prod. P/ Laboratórios Ltda,
CNPJ nº. 07.760.047/0001-00, com fundamento no inciso I, art. 20 do
Decreto nº. 7.892/2013 e Cláusula Décima Primeira da Ata, por
motivo de descumprimento da obrigação de entregar o material por
parte da referida empresa. Hospital das Clínicas/UFG: 1ª Avenida, nº.
545, St. Leste Universitário, Goiânia (GO), CEP: 74605050.

JOSÉ GARCIA NETO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

PORTARIA Nº 6.275, DE 29 DE MAIO DE 2013

O Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do
Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, nomeado pela
Portaria nº 9730 de 13/12/2011, publicada no DOU nº 239, Seção 2,
de 14/12/2011, resolve:

Tornar público o resultado do processo seletivo para con-
tratação de Professor Substituto, referente ao Edital nº 95, publicado
no DOU em 10/05/2013, aprovado "ad referendum" pela Congre-
gação do IFCS, divulgando, em ordem de classificação, os nomes dos
candidatos aprovados:

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL

RETIFICAÇÃO

Na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 24 de maio de
2013, publicada no D.O.U de 27 de maio de 2013, página 19, Seção
1, onde se lê:

Art.13. [...]
III - constatação, caracterizada por lançamento de ofício após

30 de agosto de 2013, de diferença de débito correspondente à obri-
gação previdenciária abrangida pelo parcelamento de que trata esta
Portaria, salvo se integralmente pago no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera
administrativa ou judicial; ou
leia-se:

Art. 13.[...]
III - constatação, caracterizada por lançamento de ofício após

30 de agosto de 2013, de diferença de débito correspondente à obri-
gação previdenciária abrangida pelo parcelamento de que trata esta
Portaria, salvo se integralmente pago no prazo de 60 (sessenta) dias,
contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera
administrativa ou judicial; ou

Ministério da Fazenda
.

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EM SÃO PAULO

PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM JUNDIAÍ

ATO DE EXCLUSÃO No- 7, DE 1o- DE JUNHO DE 2013

Exclui pessoas físicas e jurídicas do Parcelamento Especial - PAES, de que trata o art. 1º da Lei n° 10.684, de 30 de
maio de 2003.

O PROCURADOR SECCIONAL SUBSTITUTO DA FAZENDA NACIONAL EM JUNDIAÍ/SP, abaixo identificado, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 81 c/c art. 79, ambos do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria
nº 257, de 23 de junho de 2009 (DOU de 25/06/2009), considerando o disposto no art. 7º da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, art. 7°,
incisos I e II da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 01, de 25 de junho de 2003, art. 10 da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 03, de 25 de agosto
de 2004, e ter sido: a) verificada a inadimplência do sujeito passivo por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, relativamente
às prestações mensais ou a quaisquer dos tributos e das contribuições referidos nos arts. 1º e 5º da Lei n° 10.684/2003, com vencimento
posterior a 28 de fevereiro de 2003; ou b) constatado que o sujeito passivo deixou de informar à SRF ou à PGFN a liquidação, extinção ou
rescisão de parcelamento junto ao INSS, nos termos do art. 5º da Lei 10.684/ 2003, até o último dia útil do mês subsequente àquele em que
ocorrer os referidos eventos; EXCLUI o(s) seguinte(s) contribuinte(s) do Parcelamento Especial de que trata o art. 1º da Lei n° 10.684, de 30
de maio de 2003:

CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO
45.265.709/0001-57 JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -

ME
11 2 4 2 . 7 2 0 11 7 / 2 0 1 3 - 1 8

Para maiores detalhes acerca do motivo da sua exclusão do programa de parcelamento, o contribuinte pode acessar o sítio oficial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br), e utilizar a senha correspondente.

O contribuinte pode, ainda, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Ato de Exclusão, apresentar recurso administrativo
dirigido ao Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Jundiaí/SP, com endereço à Rua Dr. Torres Neves, n° 508, Centro, Jundiaí/SP, CEP
12.308-058.

ALESSANDRO DEL COL

ATO DE EXCLUSÃO No- 8, DE 1o- DE JUNHO DE 2013

Exclui pessoas físicas e jurídicas do Parcelamento Excepcional - PAEX, de que trata o art. 1° da Medida Provisória
n° 303, de 29 de junho de 2006.

O PROCURADOR-SECCIONAL SUBSTITUTO DA FAZENDA NACIONAL EM JUNDIAÍ, abaixo identificado, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 81 c/c art. 79, ambos do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria
nº 257, de 23 de junho de 2009 (DOU de 25/06/2009), considerando o disposto no art. 7º da Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006,
nas Portarias Conjuntas PGFN/SRF nº 002, de 20/07/2006 (DOU de 25/07/2006) e nº 1, de 03/01/2007 (DOU de 05/01/2007), e ter sido: a)
verificada a inadimplência do sujeito passivo por 2 (dois) meses consecutivos ou alternados, relativamente às prestações mensais ou a quaisquer
dos impostos, contribuições ou exações de competência dos órgãos referidos no caput do art. 3º da Medida Provisória nº. 303/2006, inclusive
os com vencimento posterior a 28 de fevereiro de 2003; b) constatada a existência de débitos mantidos, pelo sujeito passivo, sob discussão
administrativa ou judicial, ressalvadas as hipóteses do inciso II do § 3º do art. 1º; c) verificado o descumprimento do disposto no parágrafo

Departamento: DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
Setorização: História da Filosofia
1º Danilo Bilate de Carvalho
2º Paulo Mendes Taddei
3º Daniel do Valle Pettri
4º Ana Cláudia Gama Barreto

MARCO AURELIO SILVA SANTANA
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