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AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP n.º UNCISAL 025/2020
Processo: 41010-4664/2020
Tipo: menor preço por item.
Objeto:Aquisição de material de expediente
Data de realização: 27 de maio de 2020 às 09h00min.
Horário de Brasília
Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br UASG:926107
Maceió, 13 de maio de 2020
Sergio Carlos do Rego Nascimento
Pregoeiro / CPL-UNCISAL
EXTRATO DO CONTRATO UNCISAL N.º 70/2020
Processo SEI nº 41010-5550/2020 – ARP 067/2019 – PE UNCISAL 013/2019.
CONTRATANTE: Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas - UNCISAL, CNPJ 12.517.793/0001-08
CONTRATADA: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o n° 14.376.716/0001-00.
Objeto do contrato: Aquisição de Alimentos.
Data de Assinatura: 13/05/2020.
Valor global: R$ 248.898,21 (Duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e
noventa e oito reais e vinte e um centavos).
Vigência: 31 de Dezembro de 2020, após publicação no Diário Oficial do Estado.
Dotação Orçamentária: Prog. de Trab.: 10.302.0205.4350; Desc.: Fort. das Unid.
Assist. e de Apoio Assist. da Uncisal; Reg. Planej.: 204; Elemento de Despesa:
3.3.90.30; PO: 432; 433; 435; Fonte: 100/120.
Base legal: Parecer COJUR/UNCISAL nº 44/2019, Lei nº 8.666, de 1993, da Lei
nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
EXTRATO DO CONTRATO UNCISAL N.º 75/2020
Processo SEI nº 41010-5984/2020 – ARP AMGESP 787/2019 – PE AMGESP
1048/2019.
CONTRATANTE: Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas - UNCISAL, CNPJ 12.517.793/0001-08
CONTRATADA: NORTSUL COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o n°
11.625.595/0001-97.
Objeto do contrato: Aquisição de Alimentos.
Data de Assinatura: 13/05/2020.
Valor global: R$ 65.520,00 (Sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais).
Vigência: 31 de Dezembro de 2020, após publicação no Diário Oficial do Estado.
Dotação Orçamentária: Prog. de Trab.: 10.302.0205.4350; Desc.: Fort. das Unid.
Assist. e de Apoio Assist. da Uncisal; Reg. Planej.: 204; Elemento de Despesa:
3.3.90.30; PO: 435; 433 Fonte: 120.
Base legal: Despacho PGE/PLIC nº 1.555/2018, Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº
10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
EXTRATO DO CONTRATO UNCISAL N.º 76/2020
Processo SEI nº 41010-5643/2020 – ARP UNCISAL 68/2019 – PE UNCISAL
013/2019.
CONTRATANTE: Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas - UNCISAL, CNPJ 12.517.793/0001-08
CONTRATADA: NORTSUL COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o n°
11.625.595/0001-97.
Objeto do contrato: Aquisição de Alimentos.
Data de Assinatura: 13/05/2020.
Valor global: R$ 211.818, 71  (Duzentos e onze mil, oitocentos e dezoito reais e
setenta e um centavos).
Vigência: 31 de Dezembro de 2020, após publicação no Diário Oficial do Estado.
Dotação Orçamentária: Prog. de Trab.: 10.302.0205.4350; Desc.: Fort. das Unid.
Assist. e de Apoio Assist. da Uncisal; Reg. Planej.: 204; Elemento de Despesa:
3.3.90.30; PO: 435; 433; 432 Fonte: 100/120.
Base legal: Parecer COJUR/UNCISAL Nº.44/2019, Lei nº 8.666, de 1993, da Lei
nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
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Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO–SEDUC
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS–UNEAL
CONSELHO SUPERIOR–CONSU
RESOLUÇÃO N.º 006/2020-CONSU/UNEAL, de 13 de maio de 2020.
Ad Referendum que estabelece normas referentes à outorga de grau aos estudantes
concluintes dos cursos de graduação via videoconferência.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTA-
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DUAL DE ALAGOAS – CONSU/UNEAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, Ad Referendum, e de acordo com o processo E: 04104.0000000749/2020,
CONSIDERANDO a Declaração de pandemia decorrente da contaminação com o
novo coronavírus (COVID-19), da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11
de março de 2020;
CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO N.º 005/2020-CONSU/UNEAL, de 27 de
março de 2020, que dispõe sobre as atividades no período das paralisações devido
a COVID-19;
CONSIDERANDO as medidas de proteção e prevenção para o enfrentamento da
pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito da UNEAL;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação dos serviços públicos na Universidade Estadual de Alagoas, especialmente a garantia do grau aos
discentes que integralizaram toda a matriz curricular de seus cursos, neste momento, em situação de pandemia;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 69.722, de 04 de maio de 2020 e publicado no
Diário Oficial do Estado de Alagoas no dia 05 de maio de 2020 que dispõe sobre
a prorrogação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do COVID-19 (Coronavírus) no âmbito do
Estado de Alagoas, e dá outras providências;
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer, em caráter excepcional, normas referentes à outorga de grau
aos estudantes concluintes dos cursos de graduação da Universidade Estadual de
Alagoas - UNEAL;
Art. 2°. Instituir as colações de grau por ato administrativo do Magnífico Reitor,
enquanto durar o enfrentamento à pandemia causada pela COVID - 19 (Novo Coronavírus), a fim de evitar aglomerações e/ou contato presencial com discentes e
familiares;
Art. 3°. Realizar a colação de grau por ato administrativo somente de alunos em
situação emergencial que tenham sido convocados para tomar posse em concursos
públicos de forma geral;
Art. 4°. A colação por ato administrativo ocorrerá enquanto durar o enfrentamento
à pandemia causada pela COVID - 19 (Novo Coronavírus):
§ 1º. A outorga de grau de que trata o caput dar-se-à mediante cumprimento de rito
virtual, via videoconferência, considerando as recomendações de se evitar aglomeração de pessoas;
§ 2º. A outorga de grau é ato oficial da Universidade Estadual de Alagoas, por meio
do qual o estudante formando é investido na posse do grau acadêmico a que tiver
direito, por haver integralizado todo o currículo do respectivo curso de graduação;
§ 3º. Entende-se por integralização do curso a conclusão com aprovação de todos os
componentes curriculares que constam do projeto pedagógico do curso aprovado
pelo Conselho Estadual de Educação, inclusive a condição de regularidade em
relação ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE);
Art. 5º. O rito de Colação de Grau dar-se-à por videoconferência e seguirá o seguinte fluxo:
§ 1º. Será realizada através da ferramenta Google Meet;
§ 2º. Para utilização da ferramenta Google Meet, utilizem o e-mail institucional do
servidor responsável pela criação da sala virtual (Nutec):
I - A abertura da solenidade de Colação de Grau será pelo Reitor e, no seu impedimento, pelo Vice-Reitor ou a quem o Reitor em exercício delegar competência;
II - Conferição do grau pelo presidente da solenidade aos graduandos;
III - EXCEPCIONALMENTE, os (as) graduandos (as) ficam dispensados da vestimenta padrão (beca preta, faixa e capelo);
IV - Após a colação de grau por videoconferência será redigida a Ata da solenidade, com menção de que o grau ocorreu virtualmente (especificar data, horário de
início e término, nome completo de todos (as) os (as) estudantes);
V - A ata deverá ser enviada à Diretoria de cada Campus da Universidade Estadual
de Alagoas, em forma de memorando eletrônico, com assunto: ATA DE COLAÇÃO DE GRAU POR VIDEOCONFÊNCIA;
VI - As assinaturas dos discentes serão colhidas por ocasião da entrega dos diplomas, após o retorno da normalidade acadêmica, cabendo ao Registro e Controle
Acadêmico – Gerac, comunicar o momento oportuno, através de convocação por
e-mail ou por notificação pessoal, permitido o uso dos meios eletrônicos indicados
pelos discentes;
VII - A entrega do Diploma de Conclusão de Curso está condicionada à assinatura
da Ata de Colação de Grau impressa, após o retorno da normalidade acadêmica,
conforme explicado no inciso VI;
VIII - Será emitida uma certidão de conclusão de curso, em meio eletrônico, aos
graduados;
IX - A data da Colação de Grau a ser registrada no Diploma e na Certidão de Conclusão de Curso será a mesma da realização da videoconferência.
Art. 6º. Cumprido o rito descrito, considera-se para todos os efeitos legais FORMADOS os graduados relacionados na Ata de Colação de Grau. As Atas de Colação de Grau devem ser assinadas pelo presidente da cerimônia, pelo representante
da Pró-Reitora de Ensino de Graduação e demais autoridades ou personalidades
que forem mencionados na ata.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se seus
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efeitos enquanto durar a situação de emergência na saúde pública do Estado de
Alagoas, em decorrência da pandemia do COVID-19.
Sala das Sessões do Conselho Superior da Universidade Estadual de Alagoas, 13
de maio de 2020.
Prof. Dr. Odilon Máximo de Morais
Presidente do CONSU/UNEAL
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº. 047/2020– UNEAL/PROESP
Processo Administrativo nº. 4104-0000000719/2019
Convenente: Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL
Conveniado: Prefeitura de São José da Tapera – CNPJ: 12.261.228/0001-14
Objeto: Alteração no Convênio nº 047/2020 – PROESP Alteração no quantitativo
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de alunos participante do Programa especial para Formação de Servidores Públicos
- PROESP.
Valor Global do Convênio: R$ 24.528,00 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e
oito reais)
Vigência do Convênio: 56 (cinquenta e seis) meses.
Data de assinatura do Termo aditivo: 08/05/2020.
Gestor Contratual: Sr. Lenivaldo Manoel De Melo, Coord. Geral, Mat. 825829-5
Arapiraca/AL, 13 de maio de 2020
Odilon Máximo de Morais
Reitor da Universidade Estadual de Alagoas

