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A T O S  A D M I N I S T R A T I V O S  
 

 
REITORIA 

 

PORTARIAS: 1482/2013 a 1552/2013 
 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que consta do Processo 017185/2013, resolve 

 

No 1482/2013, DE 15/10/2013 – designar o servidor EDSON EDUARDO DA COSTA, 

matrículas 7366-0/UFV e 1043832-0/SIAPE, para substituir a Professora ADRIANA FERREIRA 

DE FARIA, matrículas 8596-0/UFV e 1559858-9/SIAPE, no cargo de direção de Diretor-

Executivo do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa – CenTev, CD-3, nos 

dias 15 e 16 de outubro de 2013, por motivo de afastamento da titular, e reconhecer o 

exercício do servidor nesse cargo nos dias 10 e 14 de outubro de 2013, pelo mesmo motivo. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que dispõem o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, o artigo 10 da Lei no 8.112/1990, 

o artigo 8o da Lei no 12.772/2012, com a redação dada pela Lei no 12.863/2013, o Decreto no 

7.485/2011 e a Portaria Interministerial no 182, publicada no DOU de 21/05/2013, bem como 

o que consta do Processo 014141/2013, resolve 

 

No 1483/2013, DE 16/10/2013 – nomear, em caráter efetivo, EVANDRO GALVÃO 

TAVARES MENEZES, habilitado em concurso público de provas e títulos com homologação 

publicada no DOU de 08/05/2013, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério 

Superior, Classe A, denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente desta 

Instituição, em regime de dedicação exclusiva, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, 

código 922894, conforme Anexo da Portaria MEC no 1.181/2012, publicada no DOU de 

20/09/2012. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que consta do Processo 017803/2013, resolve 

 

No 1484/2013, DE 16/10/2013 – 1. conceder à viúva NÍVIA BATISTA DE ARAÚJO 

MARTINS uma cota de pensão vitalícia correspondente a 100% (cem por cento) da 

remuneração do Senhor JOSÉ PAULO MARTINS, matrículas 5703-7/UFV e 0429358-7/SIAPE, 

aposentado com proventos integrais, conforme Portaria 528/2012, de 11/05/2012, publicada 

no DOU de 14/05/2012, em razão de seu falecimento ocorrido em 30 de setembro de 2013, 

por força do disposto no artigo 40, parágrafo 7o, inciso I, da Constituição Federal, com redação 

dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c artigo 2o, inciso I, da Lei no 

10.887, de 18/06/2004, e dos artigos 216, parágrafo 1o, e 217, inciso I, alínea "a", da Lei no 

8.112, de 11/12/1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 30 de 

setembro de 2013. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
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Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 

Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 

e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, resolve 

 

No 1485/2013, DE 16/10/2013 – 1. retificar a Portaria no 1.451/2013, de 

09/10/2013, publicada no DOU de 10/10/2013, Seção 2, página 18, que trata do afastamento, 

do País, do Professor Titular JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA, matrículas 3133-X/UFV e 

0428130-9/SIAPE, onde se lê “de 27 de outubro a 2 de novembro de 2013”, leia-se “de 28 de 

outubro a 2 de novembro de 2013”; 2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 

23114.017363/2013) 

 

No 1486/2013, DE 16/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Assistente LUCIENE MUNIZ BRAGA, matrículas 10340-3/UFV e 1806280-9/SIAPE, no período 

de 20 de outubro de 2013 a 19 de outubro de 2014, para realização do doutorado em 

Enfermagem na Universidade de Lisboa, Portugal, com ônus limitado. (Processo 

23114.005931/2013) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 1487/2013, DE 16/10/2013 – aplicar à empresa CNHS INFORMÁTICA LTDA-ME, 

com sede à Avenida Tuiuti, no 1370, sala 3, Vila Morangueira, Maringá-PR, CEP 87040-360, 

inscrita no CNPJ sob o no 11.932.777/0001-00, a pena de impedimento de licitar e contratar 

com a União pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário 

Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2011NE803411, bem como com a sua rescisão, pela 

inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 

subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 562/2011, determinando, ainda, o 

registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 15.6 do 

Edital mencionado. (Processo 013455/2011) 

 

No 1488/2013, DE 16/10/2013 – aplicar à empresa CHARLLES NONATO TAVARES 

RODRIGUES-EPP, com sede à Rua Juiz Milton Grandinetti, no 285, loja, Ribeiro de Abreu, Belo 

Horizonte-MG, CEP 31870-550, inscrita no CNPJ sob o no 07.416.875/0001-18, a pena de 

impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da 

publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por 

cento) do valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 2012NE803630, bem como 

com a sua rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo 

com fundamento nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 498/2012, 

determinando, ainda, o registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo 

com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 010949/2012) 

 

No 1489/2013, DE 16/10/2013 – aplicar à empresa DISTRIBUIDORA SC LTDA-ME, 

com sede à Rua Dido, no 227 A, Glória, Belo Horizonte-MG, CEP 30880-040, inscrita no CNPJ 

sob o no 03.754.120/0001-72, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo 

prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, 

cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato representado pela Nota de 

Empenho no 2012NE800032, bem como com a sua rescisão, pela inexecução total das 

obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 15.1, 15.1.6, 

15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 492/2011, determinando, ainda, o registro das punições e 

descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 15.6 do Edital mencionado. 

(Processo 013419/2011) 

 

No 1490/2013, DE 16/10/2013 – aplicar à empresa 2L COMERCIAL DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 12.379.741/0001-04, a pena de impedimento 

de licitar e contratar com a União pelo prazo de 4 (quatro) meses, a contar da publicação desta 

Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do 
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contrato representado pela Nota de Empenho no 2012NE803465, bem como com a sua 

rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 

fundamento nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 533/2012, 

determinando, ainda, o registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo 

com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 012042/2012) 

 

No 1491/2013, DE 16/10/2013 – aplicar à empresa LABHORAR LABORATORIAL 

HOSPITALAR LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o no 10.976.580/0001-00, a pena de impedimento 

de licitar e contratar com a União pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta 

Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor dos 

contratos representados pelas Notas de Empenho nos 2012NE803458 e 2012NE803491, bem 

como com a sua rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta 

Instituição, tudo com fundamento nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão 

no 533/2012, determinando, ainda, o registro das punições e descredenciamento junto ao 

SICAF, de acordo com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 012042/2012) 

 

No 1492/2013, DE 16/10/2013 – aplicar à empresa CARLOS FERREIRA ALVES 

BARBOSA-ME, inscrita no CNPJ sob o no 14.792.176/0001-38, a pena de impedimento de 

licitar e contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar da publicação desta 

Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato representado pela Nota de Empenho no 2012NE803469, bem como com a sua 

rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 

fundamento nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 533/2012, 

determinando, ainda, o registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo 

com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 012042/2012) 

 

No 1493/2013, DE 16/10/2013 – aplicar à empresa RULEX MILENIUM COMERCIAL 

LTDA-ME, com sede à Rua Manoel Carneiro, no 80, Sobrado/parte, Piabetá, Magé-RJ, CEP 

25915-000, inscrita no CNPJ sob o no 07.403.144/0001-38, a pena de advertência, cumulada 

com multa de mora de 10% (dez por cento) do valor do contrato representado pela Nota de 

Empenho no 2012NE803476, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do 

Edital de Pregão no 533/2012, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, de 

acordo com o item 15.6 do Edital mencionado. (Processo 012042/2012) 

 

No 1494/2013, DE 16/10/2013 – aplicar à empresa DIOGOLAB INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME, com sede à Alameda Magrini, no 60, 

Vila Áurea, Poá-SP, CEP 08554-510, inscrita no CNPJ sob o no 05.435.021/0001-53, a pena de 

advertência, cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos 

representados pelas Notas de Empenho nos 2012NE803459 e 2012NE803474, pelo atraso 

injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 

fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 533/2012, determinando, 

ainda, o registro das punições no SICAF, de acordo com o subitem 15.6 do Edital mencionado. 

(Processo 012042/2012) 

 

No 1495/2013, DE 16/10/2013 – aplicar à empresa BFR.RJ DISTRIBUIDORA LTDA-

ME, inscrita no CNPJ sob o no 09.204.013/0001-57, com sede à Avenida Meriti, no 3.000, Loja 

P, Braz de Pina, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21211-006, a pena de impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Portaria no 

Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2012NE802339, bem como com a sua rescisão, pela 

inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 

subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 477/2012, determinando, ainda, o 

registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 15.6 do 

Edital mencionado. (Processo 010728/2012) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
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Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 

Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 

e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, resolve 

 

No 1496/2013, DE 17/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SIQUEIRA, matrículas 10080-3/UFV e 1518714-

7/SIAPE, no período de 3 a 8 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de trabalho, do ISES World Solar Congress 2013, em Cancun, México, com ônus 

UFV (quatro diárias) e ônus limitado (passagem aérea e taxa de inscrição). (Processo 

23114.017713/2013) 

 

No 1497/2013, DE 17/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Adjunta PRISCILA RIBEIRO DORELLA, matrículas 11073-6/UFV e 2520474-5/SIAPE, no período 

de 2 a 9 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar, como membro da 

Comissão Organizadora e com apresentação de trabalho, do I Congreso Internacional Nuevos 

Horizontes de Iberoamérica, em Mendoza, Argentina, com ônus UFV (duas diárias) e ônus 

limitado (passagem aérea e taxa de inscrição). (Processo 23114.017699/2013) 

 

No 1498/2013, DE 17/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Associada CRISTINE CAROLE MUGGLER, matrículas 6017-8/UFV e 0429557-1/SIAPE, no 

período de 1o a 9 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de trabalho, da Reunião Anual da Soil Science Society of America (ASA, CSSA & 

SSSA International Annual Meetings), em Tampa, e realizar visita técnica ao Miami Science 

Museum, em Dickinson, USA, com ônus limitado. (Processo 23114.017362/2013) 

 

No 1499/2013, DE 17/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, doa Professora 

Titular ELIZABETH PACHECO BATISTA FONTES, matrículas 5293-0/UFV e 6429114-9/SIAPE, no 

período de 31 de outubro a 10 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar do 

7th International Geminivirus Symposium & 5th International ssDNA Comparative Virology 

Workshop, como conferencista convidada do College of Agriculture and Biotechnology da 

Zhejiang University, em Hangzhou, China, com ônus CNPq/FAPEMIG/FUNARBE-INCT em 

Interações Planta-Praga (passagem aérea e diárias). (Processo 23114.017068/2013) 

 

No 1500/2013, DE 17/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto FLÁVIO BARBOSA JUSTINO, matrículas 8530-8/UFV e 1550443-6/SIAPE, no período 

de 26 de outubro a 1o de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de trabalho, do 4th Annual AgMIP Global Workshop, em Nova York, USA, com 

ônus CNPq-INCT Mudanças Climáticas (passagem aérea e diárias) e ônus limitado (taxa de 

inscrição). (Processo 23114.017262/2013) 

 

No 1501/2013, DE 17/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Adjunta IRENE MARIA CARDOSO, matrículas 7060-2/UFV e 0431313-8/SIAPE, no período de 

25 de outubro a 2 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de palestra e como moderadora do Círculo de Cultura e Café do Mundo, do 

Encontro Global Soil Week, em Berlim, Alemanha, com ônus limitado. (Processo 

23114.017806/2013) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 1502/2013, DE 17/10/2013 – aplicar à empresa R&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PAPÉIS LTDA ME, com sede à Rua César Mugnato, 231, Distrito Industrial, Uberlândia-MG, CEP 

38402-810, inscrita no CNPJ sob o no 13.417.009/0001-44, a pena de impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Portaria no 

Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2012NE802516, bem como com a sua rescisão, pela 

inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 
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subitens 6.1, 6.1.6, 6.2 e 6.2.2 da Ata de Registro de Preços no 56/2011, determinando, ainda, 

o registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 6.6 da 

Ata mencionada. (Processo 013931/2011) 

 

No 1503/2013, DE 17/10/2013 – designar o servidor LUIS ANTÔNIO NENO ARAÚJO, 

matrículas 7192-7/UFV e 0431435-5/SIAPE, para substituir a Professora KÁTIA DE LOURDES 

FRAGA, matrículas 8537-5/UFV e 1533405-1/SIAPE, no cargo de direção de Coordenador de 

Comunicação Social, CD-4, no período de 20 a 24 de outubro de 2013, por motivo de 

afastamento da titular. (Processo 018214/2013) 

 

No 1504/2013, DE 17/10/2013 – designar a servidora MARISA IMACULADA VIEIRA 

FERREIRA, matrículas 7443-8/UFV e 1062616-9/SIAPE, para substituir o Professor VLADIMIR 

OLIVEIRA DI IORIO, matrículas 6942-6/UFV e 0431203-4/SIAPE, no cargo de Diretor da 

Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais, CD-3, no dia 25 de outubro de 2013, 

por motivo de afastamento do titular. (Processo 018177/2013) 

 

No 1505/2013, DE 17/10/2013 – aplicar à empresa HIGILAF LTDA-ME, com sede à 

Av. Pref. Telesforo Cândido de Rezende, 469, loja 2, Centro, Conselheiro Lafaiete-MG, CEP 

36400-000, inscrita no CNPJ sob o no 09.173.282/0001-01, a pena de impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 8 (oito) meses, a contar da publicação desta Portaria no 

Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor dos contratos 

representados pelas Notas de Empenho nos 2012NE801077 e 2012NE802824, bem como com a 

sua rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 

fundamento nos subitens 6.1, 6.1.6, 6.2 e 6.2.2 da Ata de Registro de Preço no 53/2012, 

determinando, ainda, o registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo 

com o subitem 6.6 da Ata mencionada. (Processo 013931/2011) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 

Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 

e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, e o que consta do Processo 

23114.017520/2013, resolve 

 

No 1506/2013, DE 17/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto EDGARD AUGUSTO DE TOLEDO PICOLI, matrículas 10075-7/UFV e 2494599-7/SIAPE, 

no período de 27 de outubro a 2 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para realizar visita 

técnica à empresa SEBIOCA (Sociedad Ecuatoriana de Biotecnologia), em Guayaquil, Equador, 

com ônus limitado. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

No 1507/2013, DE 18/10/2013 – aplicar à empresa SKYMED COMERCIAL LTDA-ME, 

com sede à Av. Presidente Kennedy, no 627, Maracanã, Anápolis-GO, CEP 75040-040, inscrita 

no CNPJ sob o no 13.261.879/0001-77, a pena de impedimento de licitar e contratar com a 

União pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da 

União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor dos contratos representados 

pelas Notas de Empenho nos 2012NE801810, 2012NE801822 e 2012NE801830, bem como com 

a sua rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 

fundamento nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 118/2012, 

determinando, ainda, o registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo 

com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 003598/2012) 

 

No 1508/2013, DE 18/10/2013 – aplicar à empresa SCIENCE COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-ME, com sede à Rua Lindolfo Collor, no 52, 

Guabirotuba, Curitiba-PR, CEP 81510-010, inscrita no CNPJ sob o no 10.393.974/0001-36, a 

pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 3 (três) meses, a contar 
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da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por 

cento) do valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 2012NE801807, bem como 

com a sua rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo 

com fundamento nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 118/2012, 

determinando, ainda, o registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo 

com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 003598/2012) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, na qualidade de 

representante legal da Patrocinadora-Instituidora do AGROS - Instituto UFV de Seguridade 

Social, resolve 

 

No 1509/2013, DE 18/10/2013 – 1. exonerar, por término de mandato, a participante 

MARILUCE PIRES VIEIRA SOARES, matrícula 7360-1/UFV, membro do Conselho Fiscal do 

AGROS; 2. designar, como representantes da Patrocinadora-Instituidora UFV, os participantes 

FERNANDO LAERCIO ALVES DA SILVA, matrícula 10517-1/UFV, e JÚLIO CÉSAR FAUSTO DA 

SILVA, matrícula 6146-8/UFV, para comporem o Conselho Fiscal do AGROS, como membros 

efetivo e suplente, respectivamente, com mandato de 4 (quatro) anos, a partir desta data. 

 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, resolve 

 

No 1510/2013, DE 21/10/2013 – aplicar à empresa SUPRA COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA-ME, com sede à Rodovia BR 158, no 12.174, sala 01, Planalto, Pato Branco-

PR, CEP 85501-970, inscrita no CNPJ sob o no 09.270.454/0001-57, a pena de impedimento de 

licitar e contratar com a União pelo prazo de 1 (um) mês, a contar da publicação desta Portaria 

no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2011NE800185, bem como com a sua rescisão, pela 

inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 

subitens 12.1, 12.1.6, 12.2 e 12.2.2 do Edital de Pregão no 204/2011, determinando, ainda, o 

registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 12.6 do 

Edital mencionado. (Processo 006211/2011) 

 

No 1511/2013, DE 21/10/2013 – aplicar à empresa FÊNIX LICITAÇÕES E ARTIGOS 

PARA ESPORTES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o no 12.271.562/0001-59, a pena de 

impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar da 

publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por 

cento) do valor dos contratos representados pelas Notas de Empenho nos 2010NE903312 e 

2010NE903315, bem como com a sua rescisão, pela inexecução total das obrigações 

assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 12.1, 12.1.6, 12.2 e 

12.2.2 do Edital de Pregão no 546/2010, determinando, ainda, o registro das punições e 

descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 12.5 do Edital mencionado. 

(Processo 013678/2010) 

 

No 1512/2013, DE 21/10/2013 – aplicar à empresa CODETECH COMÉRCIO DE 

PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP, com sede à Quadra SEUPN 506, 

Conjunto D, no 105, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70740-504,  inscrita no CNPJ sob o no 

08.875.919/0001-30, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 

2 (dois) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com 

multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 

2011NE800034, bem como com a sua rescisão, pela inexecução total das obrigações 

assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 12.1, 12.1.6, 12.2 e 

12.2.2 do Edital de Pregão no 743/2010, determinando, ainda, o registro das punições e 

descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 12.5 do Edital mencionado. 
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(Processo 016968/2010) 

 

No 1513/2013, DE 21/10/2013 – aplicar à empresa GLOBAL COMERCIAL LTDA-EPP, 

com sede à Praça das Mães, no 143, sala 01, Centro, Anápolis-GO, CEP 75020-370, inscrita no 

CNPJ sob o no 06.284.023/0001-51, a pena de advertência, cumulada com multa de mora de 

10% (dez por cento) do valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 

2012NE803087, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta 

Instituição, com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão no 

468/2012, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, de acordo com o item 16.6 

do Edital mencionado. (Processo 010622/2012) 

 

No 1514/2013, DE 21/10/2013 – aplicar à empresa HELDER SILVA SANTOS - ME, 

com sede à Rua Duque de Caxias, no 236, sala 02, Bairro Jardim Sinobe, Francisco Morato-SP, 

CEP 07908-160, inscrita no CNPJ sob o no 10.723.998/0001-06, a pena de advertência, 

cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento) do valor do contrato representado pela 

Nota de Empenho no 2012NE803088, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

assumidas com esta Instituição, com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de 

Pregão no 468/2012, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, de acordo com o 

item 16.6 do Edital mencionado. (Processo 010622/2012) 

 

No 1515/2013, DE 21/10/2013 – aplicar à empresa KMINAS DISTRIBUIBORA LTDA - 

EPP, inscrita no CNPJ sob o no 10.851.261/0001-79, a pena de impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar da publicação desta Portaria no 

Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2010NE904486, pela inexecução parcial das obrigações 

assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 12.1, 12.1.6, 12.2 e 

12.2.2 do Edital de Pregão no 776/2010, determinando, ainda, o registro das punições e 

descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 12.5 do Edital mencionado. 

(Processo 016503/2010) 

 

No 1516/2013, DE 21/10/2013 – aplicar à empresa MISLENE FERREIRA LIMA MACIEL 

- ME, inscrita no CNPJ sob o no 11.670.041/0001-01, a pena de impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Portaria no 

Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2012NE800968, pela inexecução total das obrigações 

assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 69.1, 6.1.6, 6.2 e 6.2.2 da 

Ata de Registro de Preço no 83/2012, determinando, ainda, o registro das punições e 

descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com os subitens 6.5, 6.5.1 e 6.6 da Ata 

mencionada. (Processo 013930/2011) 

 

No 1517/2013, DE 21/10/2013 – aplicar à empresa ANTONIO ROBERTO CORREA DE 

OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ sob o no 15.802.403/0001-21, a pena de impedimento de 

licitar e contratar com a União pelo prazo de 7 (sete) meses, a contar da publicação desta 

Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato representado pela Nota de Empenho no 2012NE803746, bem como com a sua 

rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 

fundamento nos subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 373/2012, 

determinando, ainda, o registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo 

com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 008790/2012) 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, 

publicada no DOU de 24/04/2009, e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, 

resolve 

 

No 1518/2013, DE 21/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 



 
Pág 8 de 

ADRIANA FERREIRA DE FARIA, matrículas 8596-0/UFV e 1559858-9/SIAPE, Diretora Executiva 

do CENTEV, no período de 26 a 30 de outubro de 2013, incluindo o trânsito, para participar, 

com apresentação de trabalho, da XV Conference on Latin Ibero-American Management of 

Technology – ALTEC 2013, em Porto, Portugal, com ônus Projeto PMV/UFV/TECNOPARQ 

(passagem aérea, diárias e taxa de inscrição). (Processo 23114.017999/2013) 

 

No 1519/2013, DE 21/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

GUILHERME DE AZAMBUJA PUSSIELDI, matrículas 10128-1/UFV e 1756490-8/SIAPE, no 

período de 4 a 13 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar de treinamento 

para técnicos de BMX promovido pela União Ciclística Internacional, em Bogotá, Colômbia, com 

ônus Confederação Brasileira de Ciclismo (passagem aérea e diárias). (Processo 

23114.017996/2013) 

 

No 1520/2013, DE 21/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado FRANCISCO MURILO ZERBINI JUNIOR, matrículas 7415-2/UFV e 1050963-4/SIAPE, 

no período de 1o a 11 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar do 7th 

International Geminivirus Symposium & 5th International ssDNA Comparative Virology 

Workshop, como conferencista convidado do College of Agriculture and Biotechnology da 

Zhejiang University, em Hangzhou, China, com ônus CNPq - taxa de bancada (passagem aérea 

e diárias). (Processo 23114.018194/2013) 

 

No 1521/2013, DE 21/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto LEVI HENRIQUE SANTANA DE LELIS, matrículas 11489-8/UFV e 2061925-4/SIAPE, no 

período de 10 a 18 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de trabalhos, do Annual Meeting on Heuristic Search at the Ben Gurion 

University, em Beersheva, Israel, com ônus limitado. (Processo 23114.017998/2013) 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, resolve 

 

No 1522/2013, DE 21/10/2013 – 1. exonerar, a pedido, a Professora TEREZA 

ANGÉLICA BARTOLOMEU, matrículas 6608-7/UFV e 0429991-7/SIAPE, da função gratificada de 

Chefe do Departamento de Economia Doméstica, FG-1, do Centro de Ciências Humanas, Letras 

e Artes; 2. designar a Professora RITA DE CÁSSIA PEREIRA FARIAS, matrículas 7965-0/UFV e 

2312768-9/SIAPE, para ocupar a função gratificada de que trata o item anterior. (Processo 

018454/2013) 

 

No 1523/2013, DE 21/10/2013 – exonerar, a pedido, o servidor RICARDO 

MARTINIANO DOS SANTOS, matrículas 10496-5/UFV e 0308449-6/SIAPE, da função 

gratificada de Auxiliar de Gabinete, FG-8, da Reitoria. (Processo 005427/2010) 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, 

publicada no DOU de 24/04/2009, e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, a 

Resolução no 11/2009 do Conselho Universitário e o que consta do Processo 

23114.018429/2013, resolve 

 

No 1524/2013, DE 21/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, da Reitora NILDA 

DE FÁTIMA FERREIRA SOARES, matrículas 6418-1/UFV e 0429835-0/SIAPE, no período de 22 

a 30 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar da I Reunião da Comissão 

Mista Brasil – Itália de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Roma, Itália, bem como de reuniões 

técnicas na Universidade do Minho e no INL-Instituto de Nanotecnologia, em Braga, Portugal, 

com ônus UFV (passagem aérea e 8 diárias). 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 
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pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando o que dispõem o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, o 

artigo 10 da Lei no 8.112/1990, o artigo 8o da Lei no 12.772/2012, com a redação dada pela 

Lei no 12.863/2013, o Decreto no 7.485/2011 e a Portaria Interministerial no 182, publicada no 

DOU de 21/05/2013, resolve 

 

No 1525/2013, DE 21/10/2013 – nomear, em caráter efetivo, CLÁUDIA BATISTA 

SAMPAIO, habilitada em concurso público de provas e títulos com homologação publicada no 

DOU de 18/10/2013, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, 

denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 

dedicação exclusiva, em vaga decorrente da aposentadoria do servidor Antônio Bento Mâncio, 

código 339316, conforme Portaria no 602/2013, publicada no DOU de 06/05/2013. (Processo 

007573/2013) 

 

No 1526/2013, DE 21/10/2013 – nomear, em caráter efetivo, DÉBORA FERNANDES 

PESSOA MADEIRA MENJIVAR, habilitada em concurso público de provas e títulos com 

homologação publicada no DOU de 25/05/2012, para o cargo de Professor da Carreira de 

Magistério Superior, Classe A, denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente desta 

Instituição, em regime de dedicação exclusiva, em vaga decorrente da posse em outro cargo 

inacumulável do servidor Alexandre Pimenta Batista Pereira, código 337642, conforme Portaria 

no 1.443/2013, publicada no DOU de 09/10/2013. (Processo 017911/2013) 

 

No 1527/2013, DE 21/10/2013 – nomear, em caráter efetivo, CLAUDIA MIEKO 

MIZUTANI, habilitada em concurso público de provas e títulos com homologação publicada no 

DOU de 18/10/2013, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, 

denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 

dedicação exclusiva, em vaga decorrente da aposentadoria do servidor Everaldo Gonçalves de 

Barros, código 580293, conforme Portaria no 164/2013, publicada no DOU de 18/02/2013. 

(Processo 005587/2013) 

 

No 1528/2013, DE 21/10/2013 – nomear, em caráter efetivo, LARISSA SOUSA 

CAMPOS, habilitada em concurso público de provas e títulos com homologação publicada no 

DOU de 18/10/2013, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, 

denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 

dedicação exclusiva, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 922888, conforme 

Anexo da Portaria MEC no 1.181/2012, publicada no DOU de 20/09/2012. (Processo 

013233/2012) 

 

No 1529/2013, DE 21/10/2013 – nomear, em caráter efetivo, RICARDO WAGNER DE 

MENDONÇA TRIGO, habilitado em concurso público de provas e títulos com homologação 

publicada no DOU de 18/10/2013, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério 

Superior, Classe A, denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente desta 

Instituição, em regime de dedicação exclusiva, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, 

código 922920, conforme Anexo da Portaria MEC no 1.181/2012, publicada no DOU de 

20/09/2012. (Processo 014174/2012) 

 

No 1530/2013, DE 21/10/2013 – nomear, em caráter efetivo, JULIANA DE OLIVEIRA 

TORRES, habilitada em concurso público de provas e títulos com homologação publicada no 

DOU de 18/10/2013, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, 

denominação Assistente A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 

dedicação exclusiva, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 922919, conforme 

Anexo da Portaria MEC no 1.181/2012, publicada no DOU de 20/09/2012. (Processo 

014176/2012) 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, 
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publicada no DOU de 24/04/2009, e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, 

resolve 

 

No 1531/2013, DE 21/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Adjunta ALBA PEDREIRA VIEIRA, matrículas 7773-9/UFV e 6431122-1/SIAPE, no período de 9 

a 19 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para realizar visita técnica ao Dance 

Department at California State University, em Los Angeles, com ônus UFV (uma diária), e 

participar, com apresentação de trabalho, do Congress on Research in Dance, em Riverside, 

USA, com ônus CAPES (passagem aérea e diárias). (Processo 23114.018195/2013) 

 

No 1532/2013, DE 21/10/2013 – 1. alterar a Portaria no 1.334/2013, de 19/09/2013, 

publicada no Diário Oficial da União de 23/09/2013, Seção 2, página 16, que trata do 

afastamento, do País, da Professora Renata Rena Rodrigues, matrículas 10461-2/UFV e 

3442926-6/SIAPE, que passa a ser com ônus UFV (passagem aérea e quatro diárias) e ônus 

limitado (taxa de inscrição); 2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 

23114.015883/2013) 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, resolve 

 

No 1533/2013, DE 21/10/2013 – exonerar, a pedido, o Professor PAULO CÉSAR 

STRINGHETA, matrícula 5198-5/UFV, da suplência do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFV, instituído pela Portaria no 1.425/2012, de 18/12/2012. (Processo 

015825/2012) 

  

No 1534/2013, DE 21/10/2013 – 1. designar o Professor RONALDO PEREZ, matrícula 

7989-5/UFV, como representante efetivo do Conselho Técnico de Graduação junto ao Conselho 

Técnico da DRI, em substituição à Professora MARISTELA MOURA SILVA LIMA, matrícula 6070-

4/UFV, a contar de 27 de junho de 2013; 2. designar o Professor SIMON LUKE ELLIOT, 

matrícula 8566-9/UFV, como representante suplente do Conselho Técnico de Pós-Graduação 

junto ao Conselho Técnico da DRI, em substituição ao Professor RAUL NARCISO CARVALHO 

GUEDES, matrícula 6948-5/UFV, a contar de 2 de outubro de 2013; 3. manter inalteradas as 

demais disposições. (Processo 012398/2011) 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando o disposto no artigo 33, inciso VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, 

publicada no DOU de 12/12/1990, e o que consta do Processo 018358/2013, resolve 

 

No 1535/2013, DE 22/10/2013 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Assistente de Laboratório, nível de classificação C, nível de 

capacitação I e padrão de vencimento 01, código de vaga 871836, ocupado pela servidora 

JOSIE GOMES DE ALMEIDA BARROS, matrículas 11357-3/UFV e 2048069-8/SIAPE, a contar de 

21 de outubro de 2013. 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, resolve 

 

No 1536/2013, DE 22/10/2013 – reconhecer o exercício da Professora LECI SOARES 

DE MOURA E DIAS, matrículas 1958-5/UFV e 6427603-4/SIAPE, em substituição à Professora 

MARIA DAS GRAÇAS SOARES FLORESTA, matrículas 6826-8/UFV e 0431038-4/SIAPE, no cargo 

de direção de Secretária de Órgãos Colegiados, CD-4, no dia 8 de outubro de 2013, por motivo 

de afastamento da titular. 

 

No 1537/2013, DE 22/10/2013 – 1. retificar a Portaria no 1.169/2013, de 
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20/08/2013, onde se lê “pela inexecução parcial”, leia-se “pelo atraso injustificado”; 2. manter 

inalteradas as demais disposições. (Processo 002241/2011) 

 

No 1538/2013, DE 22/10/2013 – aplicar à empresa KMINAS DISTRIBUIBORA LTDA - 

EPP, inscrita no CNPJ sob o no 10.851.261/0001-79, a pena de impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar da publicação desta Portaria no 

Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2011NE800104, bem como com sua rescisão, pela 

inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 

subitens 12.1, 12.1.6, 12.2 e 12.2.2 do Edital de Pregão no 777/2010, determinando, ainda, o 

registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 12.5 do 

Edital mencionado. (Processo 016511/2010) 

 

No 1539/2013, DE 22/10/2013 – aplicar à empresa S & K INFORMÁTICA LTDA-ME, 

com sede à Avenida Tuiuti, no 1370, sala 2, Vila Morangueira, Maringá-PR, CEP 87040-360, 

inscrita no CNPJ 03.655.629/0001-68, a pena de advertência, cumulada com multa de 10% 

(dez por cento) do valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 2012NE800892, 

pela falha no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, com fundamento 

nos subitens  15.2, 15.2.3 e 15.3 do Edital de Pregão no 81/2012, determinando, ainda, o 

registro das punições no SICAF, de acordo com o item 15.6 do Edital mencionado. (Processo 

002600/2012) 

 

No 1540/2013, DE 22/10/2013 – aplicar à empresa L & S METALÚRGICA LTDA-ME, 

com sede à Av. Abílio Borges de Araújo, no 485, Bairro Nossa Senhora da Abadia, Uberaba-MG, 

CEP 38026-070, inscrita no CNPJ sob o no 12.115.546/0001-77, a pena de impedimento de 

licitar e contratar com a União pelo prazo de 3 (três) mês, a contar da publicação desta 

Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato representado pela Nota de Empenho no 2012NE800755, bem como com a sua 

rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 

fundamento nos subitens 6.1, 6.1.6, 6.2 e 6.2.2 da Ata de Registro de Preços no 031/2011, 

determinando, ainda, o cancelamento do registro da fornecedora, bem como a anotação das 

punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com os subitens 6.5, 6.5.1 e 6.6 da 

Ata mencionada. (Processo 000570/2011) 

 

No 1541/2013, DE 22/10/2013 – aplicar à empresa LINDBERG COELHO DA SILVA - 

ME, inscrita no CNPJ sob o no 05.870.721/0001-76, a pena de impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Portaria no 

Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato 

representado pela Nota de Empenho no 2012NE802858, bem como com sua rescisão, pela 

inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 

subitens 15.1, 15.1.6, 15.2 e 15.2.2 do Edital de Pregão no 288/2012, determinando, ainda, o 

registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo com o subitem 15.6 do 

Edital mencionado. (Processo 007132/2012) 

 

No 1542/2013, DE 22/10/2013 – aplicar à empresa SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA-

ME, com sede à Rua Antônio Fittipaldi, no 169, Loja 01, Bairro Santo Agostinho, Castelo-ES, 

CEP 29360-000, inscrita no CNPJ sob o no 08.970.122/0001-12, a pena de impedimento de 

licitar e contratar com a União pelo prazo de 3 (três) mês, a contar da publicação desta 

Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) do valor dos 

contratos representados pelas Notas de Empenho nos 2012NE800347, 2012NE800601 e 

2012NE800759, bem como com a sua rescisão, pela inexecução total das obrigações 

assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 6.1, 6.1.6, 6.2 e 6.2.2 da 

Ata de Registro de Preços no 028/2011, determinando, ainda, o cancelamento do registro da 

fornecedora, bem como a anotação das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de 

acordo com os subitens 6.5, 6.5.1 e 6.6 da Ata mencionada. (Processo 000570/2011) 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 
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pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, 

publicada no DOU de 24/04/2009, e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, a 

Resolução no 11/2009 do Conselho Universitário e o que consta do Processo 

23114.018429/2013, resolve 

 

No 1543/2013, DE 23/10/2013 – 1. retificar a Portaria no 1.524/2013, de 

21/10/2013, publicada no Diário Oficial da União de 22/10/2013, Seção 2, página 15, que 

trata do afastamento, do País, da Reitora Nilda de Fátima Ferreira Soares, matrículas 6418-

1/UFV e 0429835-0/SIAPE, onde se lê “22 a 30 de novembro de 2013”, leia-se “22 a 30 de 

outubro de 2013”; 2. manter inalteradas as demais disposições. 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, 

publicada no DOU de 24/04/2009, e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, 

resolve 

  

No 1544/2013, DE 24/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto GUSTAVO FERREIRA MARTINS, matrículas 8872-2/UFV e 1609117-8/SIAPE, no 

período de 7 a 15 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de trabalhos, da 61ª Reunião Anual da Entomological Society of America, em 

Austin, USA, com ônus limitado. (Processo 23114.018000/2013) 

 

No 1545/2013, DE 24/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Titular MARIA LÚCIA CALIJURI, matrículas 7093-9/UFV e 7424496-8/SIAPE, no período de 15 

a 27 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para realizar missão de trabalho no âmbito do 

Projeto CAPES/BRANETEC no 014/13, em Leeuwarden, Holanda, com ônus CAPES (passagem 

aérea e diárias). (Processo 23114.017994/2013) 

 

No 1546/2013, DE 24/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto KLÉOS MAGALHÃES LENZ CÉSAR JUNIOR, matrículas 6916-7/UFV e 6430615-

4/SIAPE, no período de 15 a 27 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para realizar 

missão de trabalho no âmbito do Projeto CAPES/BRANETEC no 014/13, em Leeuwarden, 

Holanda, com ônus CAPES (passagem aérea e diárias). (Processo 23114.017995/2013) 

 

No 1547/2013, DE 24/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado SERGIO HERMINIO BROMMONSCHENKEL, matrículas 6525-0/UFV e 0429927-

5/SIAPE, no período de 28 de outubro a 2 de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para 

realizar visita técnica ao The Sainsbury Laboratory, em Norwich, e à University of Cambridge, 

Inglaterra, com ônus limitado. (Processo 23114.018395/2013) 

 

No 1548/2013, DE 24/10/2013 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Titular LAERCIO ZAMBOLIM, matrículas 5556-5/UFV e 0429288-2/SIAPE, no período de 3 a 7 

de novembro de 2013, incluindo o trânsito, para ministrar palestra no Simpósio Let’s Talk 

Roya, em San Salvador, El Salvador, com ônus limitado. (Processo 23114.018426/2013) 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, considerando o que consta do Processo 018457/2013, resolve 

 

No 1549/2013, DE 24/10/2013 – reconhecer o exercício da servidora CÁSSIA 

APARECIDA IRIA RODRIGUES, matrículas 7351-2/UFV e 1038261-8/SIAPE, em substituição ao 

servidor EDSON MARTINHO RAMOS, matrículas 5902-1/UFV e 0429488-5/SIAPE, no cargo de 

direção de Assessor Especial da Pró-Reitoria de Ensino, CD-4, no período de 18 a 23 de 

outubro de 2013, por motivo de afastamento do titular. 
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O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, em cumprimento à decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no 

2654-15.2013.4.01.3823, em trâmite na Justiça Federal – Vara Única da Subseção Judiciária 

de Viçosa-MG, e considerando o que consta do Processo 014694/2013, resolve 

 

No 1550/2013, DE 24/10/2013 – nomear MYRIAN AUGUSTA ARAÚJO NEVES DO 

VALLE, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 

30/05/2012, para o cargo de Técnico de Laboratório/Química, Nível de Classificação D, Nível 

de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 

regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 903833, 

conforme Anexo da Portaria no 327/2013, publicada no DOU de 18/04/2013. 

 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Portaria no 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 

13/06/2011, resolve 

  

No 1551/2013, DE 24/10/2013 – 1. exonerar, por término de mandato, o Professor 

JOSÉ CARLOS BOHNENBERGER, matrículas 5609-X/UFV e 0429312-9/SIAPE, da função 

comissionada de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Civil, FUC-001, do 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas;  2. designar o Professor PAULO SÉRGIO DE 

ALMEIDA BARBOSA, matrículas 6354-1/UFV e 0429799-0/SIAPE, para ocupar a função 

comissionada de que trata o item anterior. (Processo 017026/2013) 

 

No 1552/2013, DE 24/10/2013 – 1. exonerar, por término de mandato, o Professor 

FLÁVIO LEMES FERNANDES, matrículas 10141-9/UFV e 1757226-9/SIAPE, da função 

comissionada de Coordenador do Curso de Graduação em Agronomia, FUC-001, do Campus 

UFV Rio Paranaíba; 2. designar o Professor VINICIUS RIBEIRO FARIA, matrículas 11492-8/UFV 

e 2899102-1/SIAPE, para ocupar a função comissionada de que trata o item anterior. 

(Processo 018613/2013) 

 

(a) Demetrius David da Silva, Reitor em Exercício 
 

 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNINTÁRIOS 

 

ATO Nº 037/PCD/2013 DE 30/10/2013 - A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 0563/2011 

de 31/05/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1/06/2011, considerando a 

competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve: 1- nomear os servidores SILVA 

ELOIZA PRIORE, matr. 6406-8/UFV, RUBENS REIS RAPOSO, matr. 5690-1/UFV, JOSÉ 

JORGE LOPES CAMPOS, matr. 2893-2/UFV, para sob a presidência da primeira, constituírem 

a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório da servidora ADRIANA APARECIDA 

SOLVELINO BRUM, matr. 11477-4/UFV. 2- Nomear a servidora VIVIANI SILVA LÍRIO, 

matr. 7784-4/UFV para atuar como Orientadora em Estágio Probatório.  Publique-se e cumpra-

se. (a) Profª Sylvia do Carmo Castro Franceschini – Pró-Reitora de Assuntos Comunitários. 

 

ATO Nº 038/PCD/2013 DE 25/09/2013 - A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 0563/2011 

de 31/05/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1/06/2011, considerando a 

competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve: designar a professora  SILVIA 

ELOIZA PRIORE, matr. 6406-8, como substituta em seu cargo de direção, no periodo  de 01 

a 06/10/2013, por motivo de afastamento para participação no FONAPRACE  na UFES em 

Vitória – ES. (a) Profª Sylvia do Carmo Castro Franceschini – Pró-Reitora de Assuntos 

Comunitários. 
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ATO Nº 039/PCD/2013 DE 08/10/2013 - A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 0563/2011 

de 31/05/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1/06/2011, considerando a 

competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve: designar a professora  SILVIA 

ELOIZA PRIORE, matr. 6406-8, como substituta em seu cargo de direção, nos dias  08, 09 e 

10/10/2013, por motivo de afastamento para participação em reunião do Conselho de 

Coordenadores do Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e Comunitários (FONAPRACE) 

na UNB; em Brasília – DF.  Publique-se e cumpra-se. (a) Sylvia do Carmo Castro  Franceschini 

Pró-Reitora de Assutnos Comunitários. 

 

ATO Nº 040/PCD/2013 DE 23/10/2013 - A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 0563/2011 

de 31/05/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1/06/2011, considerando a 

competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve: 1- nomear os servidores NILO 

SÉRGIO DA PAIXÃO, matr. 5457-7/UFV, JUNIA ZACOUR AZEVEDO DEL GIUDICE, matr. 

7170-6/UFV, CLÁUDIO VALÉRIO FONSECA, matr. 4657-4/UFV, para, sob a presidência do 

primeiro, constituir a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório da servidora  FRANCINA 

LANA SOARES, matr. 11426-X/UFV. 2- nomear a servidora VIVIANI SILVA LÍRIO, matr. 

7784-4/UFV para atuar como Orientadora da servidora em Estágio Probatório. Publique-se e 

cumpra-se.(a)Profª Sylvia do Carmo Castro Franceschini-  Pró-Reitora  de Assuntos 

Comunitários. 

 

ATO Nº 041/PCD/2013 DE 30/10/2013 - A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 0563/2011 

de 31/05/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1/06/2011, considerando a 

competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve: designar a docente  LUCIANA 

FERREIRA DA ROCHA SANT'ANA, matrícula 8579-0, a técnico-administrativa NATHÁLIA 

DIAS PEREIRA ALVES OLIVEIRA, matrícula 11100-7 e a discente CAROLINE MARIA 

FONSECA LIMA, matrícula 67519, para comporem a comissão eleitoral para eleição dos 

membros do  Conselho Comunitário do Campus de Viçosa.  Publique-se e cumpra-se. (a) Profª 

Silvia do Carmo Castro Franceschini – Pró-Reitora de Assuntos Comunitários. 

 

ATO Nº 042/PCD/2013 DE 30/10/2013 -  A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários 

da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 

0563/2011 de 31/05/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1/06/2011, considerando a 

competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve: designar o servidor  JOSÉ JORGE 

LOPES CAMPOS, matr. 2893-2, como substituto em seu cargo de direção, nos dia 31/10  e 

01/11/2013, por motivo de viagem  à Vitória-ES; para participar de reunião da Comissão 

Científica do Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN).  Publique-se e cumpra-se. (a) Profª 

Sylvia do Carmo Castro Franceschini – Pró-Reitora de Assuntos Comunitários. 

 

ATO Nº 043/PCD/2013 de 30/10/2013 -  A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários 

da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 

0563/2011 de 31/05/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1/06/2011, considerando a 

competência delegada pela Portaria 0882/2008, resolve: designar a professora  SILVIA 

ELOIZA PRIORE, matr. 6406-8, como substituta em seu cargo de direção, no período de 05 a 

09/11/2013, por motivo de afastamento para participação no Encontro Nacional do Fórum de 

Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e Comunitários – FONAPRACE, em Florianópolis – SC. 

Publique-se e cumpra-se. (a) Sylvia do Carmo Castro Franceschini – Pró-Reitora de Assuntos 

Comunitários. 
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