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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

PORTARIA Nº 274, DE 16 DE JUNHO DE 2014

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela
Portaria nº 140, de 14 de fevereiro de 2014, publicada no Diário
Oficial da União (DOU), Seção 2, página 16, de 17 de fevereiro de
2014, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC
nº 494 de 11 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União
(DOU), Seção 1, página 15, de 16 de junho de 2014, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 131 de 13 de março de 2014,
publicada no Diário Oficial da União de 14 de março de 2014, seção
1, página 10.

Art. 2º - SUBDELEGAR competência ao Coordenador Geral
de Recursos Humanos para emissão de portarias das aprovações em
estágio probatório dos servidores técnico-administrativos;

Art. 3º - SUBDELEGAR competência ao Coordenador Geral
de Finanças e Contabilidade para a prática dos seguintes atos re-
ferentes a finanças e contabilidade:

I - Execução de cadastro, alterações e cancelamento de se-
nhas para acesso de operadores na Rede SERPRO, SIAFI e SIAFI
Gerencial;

II - Representar legalmente a UFABC junto a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para todos os fins;

III - Representar legalmente a UFABC junto à Prefeitura
Municipal de Santo André e à Prefeitura Municipal de São Bernardo
do Campo para tratar de assuntos relativos ao recolhimento de im-
postos municipais;

Art. 4º - SUBDELEGAR competência ao Pró-reitor Adjunto
de Administração para prática dos seguintes atos relativos à aquisição
de bens e serviços:

I - Reconhecimento de inexigibilidade de licitação e dispensa
de licitação fundamentada nos incisos III e seguintes do Art. 24 da
Lei 8.666/93;

II - Assinatura de ofícios relativos a aquisições, contratos e
penalidades;

III - Execução de cadastro, alterações e cancelamento de
senhas de acesso de operadores na Rede SERPRO E SIASG.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério do Pró-
reitor de administração.

JÚLIO FRANCISCO BLUMETTI FACÓ

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS VITÓRIA

PORTARIA Nº 291, DE 16 DE JUNHO DE 2014

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS VITÓRIA DO INS-
TITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da delegação de competência que lhe
confere a Portaria nº660, de 27/04/2009, da Reitoria deste Ifes, re-
solve:

Homologar o Resultado do Processo Seletivo Simplificado
destinado à Contratação de Professor Substituto de que trata o Edital
nº 05/2014, conforme relação anexa.

RICARDO PAIVA

ANEXO

ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Mecânica - 40 horas

Nº DE INS-
CRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO PON-
TO

CLASSIFICAÇÃO

0001 Maria da Conceição Rocha Lima
Cesconetto

49,76 1º

0002 Ronan Cesar Mattedi 49,60 2º

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA GOIANO

CAMPUS CERES

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL
Em 12 de junho de 2014

Vistos e examinados os autos do processo n?
23217.000556/2013-99, que se refere à apuração de descumprimento
reiterado de prazos contratuais, no âmbito do Contrato nº 019/2012,
inerente à execução da obra de construção do Pavilhão de Salas de
Aula para o Centro de Ciências Agrárias, firmado com a empresa
Milfer Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda, abri-
gado no processo administrativo n? 23217.000495/2012-89, foi res-
peitado o prazo para contraditório e ampla defesa, porém não houve
manifestação por parte da empresa.

Posto isso, o Diretor-Geral do Instituto Federal Goiano -
Câmpus Ceres, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 63,
publicada no Diário Oficial da União, de 1º/12/2012, e adotando
como fundamento desse ato as razões expostas no relatório apre-
sentado pela comissão encarregada de instruir processo de revisão e
aplicação de penalidades referente ao Contrato nº 019/2012, DE-
CIDE:

I. Aplicar à empresa Milfer Indústria e Comércio de Ma-
teriais de Construção Ltda, inscrita no CNPJ n? 11.194.068/0001-75,
fundadas no subitem 17.2 da Cláusula Décima Sétima do Contrato nº
019/2012 e no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a pena de: multa com-
pensatória no valor de R$ 83.594,10 (oitenta e três mil, quinhentos e
noventa e quatro reais e dez centavos), equivalente a 10% (dez por
cento) sobre o valor total da contratação e de suspensão de licitar e
impedimento de contratar com o INSTITUTO FEDERAL GOIANO
pelo prazo de 1 (um) ano, somando-se ao prazo de 1 (um) ano, fruto
da Decisão Administrativa de 19 de dezembro de 2013, revisada e
publicada no Diário Oficial da União de 12 de fevereiro de 2014.

II. Fica a empresa intimada para, querendo, interpor recurso
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

III. Não apresentando recurso, ou sendo ele rejeitado, regis-
trem-se as punições aplicadas no cadastro competente, na forma da lei.

HÉLBER SOUTO MORGADO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS
E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

RETIFICAÇÕES

Na Portaria nº 236, de 02 de junho de 2014, publicada no
Diário Oficial da União nº 105 de 04 de junho de 2014, Seção 1, pág.
23, que trata das diretrizes para a prova de Ciências Biológicas do
Enade 2014, onde se lê:

O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no uso de suas atribuições, tendo
em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; a Portaria Nor-
mativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, em sua atual redação; a
Portaria Normativa nº 8, de 14 de março de 2014, atualizada, e
considerando as definições estabelecidas pela Comissão Assessora de
Área de Biologia, nomeada pela Portaria Inep nº 12, de 10 de janeiro
de 2014, resolve:

Leia-se:
O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no uso de suas atribuições, tendo
em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; a Portaria Nor-
mativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, em sua atual redação; a
Portaria Normativa nº 8, de 14 de março de 2014, atualizada, e
considerando as definições estabelecidas pela Comissão Assessora de
Área de Ciências Biológicas, nomeada pela Portaria Inep nº 12, de 10
de janeiro de 2014, resolve:

Na Portaria nº 258, de 02 de junho de 2014, publicada no
Diário Oficial da União nº 105, de 04 de junho de 2014, Seção 1,
págs. 34 e 35, que trata das diretrizes para a prova de Letras -
Português do Enade 2014, onde se lê:

O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no uso de suas atribuições, tendo
em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; a Portaria Nor-
mativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, em sua atual redação; a
Portaria Normativa nº 8, de 14 de março de 2014, atualizada, e
considerando as definições estabelecidas pela Comissão Assessora de
Área de Letras, nomeada pela Portaria Inep nº 12, de 10 de janeiro de
2014, resolve:

Leia-se:
O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no uso de suas atribuições, tendo
em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; a Portaria Nor-
mativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, em sua atual redação; a
Portaria Normativa nº 8, de 14 de março de 2014, atualizada, e
considerando as definições estabelecidas pela Comissão Assessora de
Área de Letras-Português, nomeada pela Portaria Inep nº 12, de 10 de
janeiro de 2014, resolve:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PORTARIA Nº 21, DE 16 DE JUNHO DE 2014

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de
suas atribuições, resolve:

Art. 1º Divulgar a relação das obras aprovadas no âmbito do
Programa Nacional do Livro Didático, conforme Edital de Convo-
cação 01/2013 - CGPLI - Edital de Convocação para o Processo de
Inscrição e Avaliação de Obras Didáticas para o Programa Nacional
do Livro Didático - PNLD 2015.

Art. 2º Em atendimento ao Decreto Nº 7.084, de 27 de
janeiro de 2010, e ao subitem 7.4.1.6. do Edital, referido no Art.1º
desta Portaria, as obras avaliadas receberam pareceres indicando:

I - a aprovação da obra;
II - a aprovação da obra condicionada à correção de falhas

pontuais;
III - a reprovação da obra.
Art. 3º Todos os pareceres estarão disponíveis após a pu-

blicação desta Portaria no endereço simec.mec.gov.br, no Módulo
PNLD.

§ 1° Os pareceres poderão ser acessados apenas pelo de-
tentor de direito autoral de cada editora inscrito no Sistema de Ma-
terial Didático - SIMAD, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).

§ 2° O detentor de direito autoral inscrito no SIMAD deverá
solicitar, no Módulo PNLD, cadastro e senha à Secretaria de Edu-
cação Básica pelo endereço simec.mec.gov.br.

Art. 4º O detentor de direito autoral deverá reapresentar os
volumes impressos e/ou DVD ROM relativo a objetos educacionais
digitais com as devidas correções apontadas no Parecer de Aprovação
da Obra Condicionada à Correção de Falhas Pontuais, no prazo de
quinze dias a contar da publicação desta Portaria.

§ 1º Os detentores de direito autoral das obras aprovadas
condicionadas à correção de falhas pontuais deverão entregar três
exemplares corrigidos de cada volume, no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, localizado na Av. Pro-
fessor Almeida Prado, 532 - Cidade Universitária - 05508-901 - São
Paulo/ Laboratório de Papel e Celulose - Prédio 62, até o décimo
quinto dia a contar da publicação desta Portaria.

§ 2º As obras corrigidas deverão ser entregues em edição
finalizada, com todos os textos, imagens, diagramação, cores e nú-
mero de páginas definitivos, inclusive com acabamento e matéria
prima definitiva (papel, grampo, cola, etc), e deverão manter con-
formidade com a obra anteriormente avaliada, exceto no que diz
respeito às correções das falhas pontuais apontadas no Parecer de
Aprovação da Obra Condicionada à Correção de Falhas Pontuais.

§ 3º As obras deverão ser entregues acompanhadas da De-
claração de Correção de Falhas Pontuais, Anexo II, e da Ficha de
Correção, Anexo III desta Portaria.

§ 4º A obra condicionada à correção de falhas pontuais e que
apresente indicações de correção de objetos educacionais digitais de-
verá ser entregue em um mesmo conjunto de exemplares com as
correções indicadas no Artigo 4º desta Portaria.

Art. 5º As obras inscritas na composição Tipo 1 (livro im-
presso e livro digital) que tiverem o livro digital excluído serão
revertidas em obra Tipo 2.

Art. 6º A exclusão do livro digital da obra implicará a re-
tirada obrigatória de todas as referências a Objetos Educacionais
Digitais do livro impresso tanto no Livro do Aluno como no Manual
do Professor. Diante disso, essas obras foram classificadas como
aprovadas condicionadas à correção de falhas pontuais.

§ 1º As obras inscritas na composição Tipo 1 revertidas em
obra Tipo 2 deverão ser entregues acompanhadas da Ficha de Re-
tirada de Referências a Objetos Educacionais Digitais no Livro Im-
presso (Anexo IV) desta Portaria.

Art. 7º Caso a obra tenha sido reprovada, o parecer in-
dicativo de reprovação poderá ser objeto de recurso fundamentado
por parte do detentor de direito autoral, no prazo de 10 dias a contar
desta Portaria, vedados pedidos genéricos de revisão da avaliação.

§ 1º O recurso deverá ser dirigido à Secretaria de Educação
Básica do Ministério da Educação e ser apresentado em formato PDF
a ser anexado em campo próprio no endereço simec.mec.gov.br, mó-
dulo PNLD.

§ 2° O detentor de direito autoral poderá interpor somente 1
(um) recurso por obra reprovada.

§ 3° O recurso apresentado em formato PDF deverá conter
obrigatoriamente o papel timbrado da editora e a assinatura eletrônica
do detentor de direito autoral cadastrado no SIMAD.

§ 4º A Secretaria de Educação Básica proferirá decisão sobre
os recursos apresentados pelos detentores de direito autoral no prazo
de 30 dias, no endereço simec.mec.gov.br, Módulo PNLD e, pos-
teriormente, divulgará o resultado final do processo de avaliação do
PNLD 2015.

§ 5° A Secretaria de Educação Básica não analisará recurso
impresso ou encaminhado em formato incompatível ao disposto nesta
Portaria.

Art. 8° A SEB não se responsabilizará por cadastramentos,
acessos e inserção de documentos que não forem concretizados por
motivos de ordem técnica dos sistemas informatizados e dos com-
putadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.

Art. 9º Anexos a esta Portaria, seguem a Relação das Obras
Aprovadas (Anexo I), o modelo da Declaração de Correção de Falhas
Pontuais (Anexo II), o modelo da Ficha de Correção (Anexo III)
previstos no § 3º do Artigo 4º e o modelo de Ficha de Retirada de
Referências a Objetos Educacionais Digitais no Livro Impresso (Ane-
xo IV), previsto no § 1º do Artigo 6º desta Portaria.

Art. 10° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA BEATRIZ LUCE

ANEXO I

OBRAS APROVADAS NO PNLD 2015

DISCIPLINA CÓDIGO TÍTULO E D I TO R A
Língua
Portuguesa

27615col01 Português
Linguagens em
Conexão

Texto Editores Ltda.

Filosofia 42383l2928 Filosofando -
Introdução à Filosofia

Editora moderna Ltda.

Filosofia 42392l2928 Fundamentos de
Filosofia

Saraiva Sa livreiros
editores

Sociologia 42401l2828 Sociologia -
Volume Único

Editora Scipione S/A

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO
PNLD 2015

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO DE FALHAS
PONTUAIS*
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Declaro, sob as penas da Lei, que___________________________
(detentor de direito autoral) procedeu à correção das falhas pontuais,
referente à obra ______________ apontadas no Parecer de Aprovação
Condicionada à Correção de Falhas Pontuais.
Brasília, de de 2014
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