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Gisele Maria Arneiro Filipo Fernandes – Representante 
titular dos servidores técnico-administrativos e

Daniela Padula - Representante suplente dos servidores 
técnico-administrativos.”.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, convalidando e ratificando eventuais atos adminis-
trativos já praticados pelas Coordenadora Executiva e Vice-Coor-
denadora Executiva do IEAMar desde as respectivas nomeações 
ocorridas em 15-1-2021, revogando-se disposições em contrário, 
em especial o disposto na Portaria UNESP 125-2020.

(Proc. 608-2010-RUNESP).
 Portaria do Reitor, de 4-2-2021
Nomeando, os professores abaixo relacionados, para inte-

grarem o Conselho Curador da referida Fundação, com mandato 
coincidente com o do Reitor, a contar da data da publicação 
desta Portaria:

- Presidente: Prof. Fernando Andrade Fernandes (FCHS/
Franca)

- Ciências Biológicas e da Saúde
Titular: Prof. Trajano Sardenberg (FM/Botucatu)
Suplente: Prof. Paulo Eduardo Martins Ribolla (IB/Botucatu)
- Ciências Agrárias e Veterinárias
Titular: Prof. Paulo Alexandre M. de Figueiredo (FCAT/

Dracena)
Suplente: Prof. Iveraldo dos Santos Dutra (FMV/Araçatuba)
- Ciências Humanas, Filosofia, Letras e Artes
Titular: Profª Renata Maria Ribeiro (Rosana)
Suplente: Prof. Jair Lopes Junior (FC/Ba)
- Ciências Exatas e Tecnológicas
Titular: Prof. João Eduardo Guarnetti dos Santos (FE/Ba)
Suplente: Prof. Rodrigo Lilla Manzione (FCE/Tupã)
(Proc. 334-1986-vol. 2-RUNESP)

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA
 Divisão Técnica Administrativa
 Terceiro Termo Aditivo de Contrato
Contrato 03/2016-FMVA
Processo 59/2016-FMVA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 72/2015-Runesp
Contratante: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-

quita Filho”, Campus de Araçatuba, Faculdade de Medicina 
Veterinária - CNPJ 48.031.918/0039-05

Contratada: Telefonica Brasil S.A. - CNPJ 02.558.157/0001-
62

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para operação 
de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) fixo - fixo e fixo - 
móvel, destinado ao tráfego de chamadas entre a rede pública 
de telefonia e a Faculdade de Medicina Veterinária do Campus 
Universitário de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” - Unesp

Objeto do Termo Aditivo: Estabelecer a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato, em caráter excepcional, por mais 
2 meses, passando de 60 para 62 meses

Data da Celebração: 8-1-2021
Valor do Aditivo: R$ 3.765,32
Valor Inicial Atualizado do Contrato: R$ 28.239,90
Valor Acumulado do Contrato: R$ 131.479,80
Recursos Orçamentários: Recursos do Tesouro do Estado, 

de Classificação Programática 12.364.1043.5304 e Categoria 
Econômica 3.3.90.50.12.

Prazo de Vigência: 2 meses - de 1-3-2021 a 30-4-2021.
Parecer Jurídico Referencial 06/2020-AJ, de 27-11-2020.
Da ratificação: Ratifica-se, para todos os fins de direito as 

demais cláusulas e condições do aludido Contrato que perma-
necem inalteradas.

 CAMPUS DE BAURU

 FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E 
COMUNICAÇÃO
 Divisão Técnica Administrativa
 Despacho do Diretor, de 1º-02-2021
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666-93 e suas 

alterações, justificamos o pagamento efetuado de imediato, 
independente de ordem cronológica, no valor de R$ 2.581,99 
à Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, CNPJ 
61.198.164/0001-60, despesa necessária ao desenvolvimento 
das atividades desta Unidade. (Proc: 049/2021).

 CAMPUS DE BOTUCATU

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 Divisão Técnica Administrativa
 Termo de Rescisão de Contrato
11/2015-FMVZ
Processo 0828/2015-FMVZ
Contratante: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-

quita Filho” Unesp - Câmpus de Botucatu Faculdade de Medicina
Contratada: MR Computer Informática Ltda
Objeto: Serviços de Impressão e Reprografia Corporativa em 

Impressoras e Multifuncionais
Resolvem de comum acordo, Rescindir o Contrato celebra-

do em 12-08-2015, com base no artigo 79, II, da Lei Federal 
8.666/93 e atualizações posteriores, bem como, na Cláusula 
Primeira do Sexto Termo de Aditamento, que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira
Do Objeto
Constitui objeto do presente instrumento a rescisão do Con-

trato 11/2015-FMVZ, para Prestação de serviços de impressão 
e reprografia corporativa em impressoras e multifuncionais. A 
rescisão dar-se-á em 31-01-2021.

Cláusula Segunda
Disposições Gerais
1. A Contratada não terá direito a qualquer espécie de 

indenização decorrente desta rescisão.
2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o pre-

sente termo em três vias de igual teor, obrigando-se por si e seus 
sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, 
para que surta os efeitos legais.

Botucatu, 21-01-2021.

 Ministério Público
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

 PORTARIAS

 Portarias de 4-2-2021
B – Secretarias
Designando:
nº 1009/2021 – a partir de 05-02-2021, os Membros a 

seguir relacionados, para, sem prejuízo de suas atribuições 
normais e anteriores designações e sem ônus para o Ministé-
rio Público, compor o Grupo de Trabalho criado pela Portaria 
880/2021, de 03-02-2021, com o objetivo de elaborar minuta 

IV - 1 representante indicado pela Pró-reitoria de Gradu-
ação;

V - 1 representante indicado pela Pró-reitoria de Extensão 
Universitária e Cultura;

VI - 1 representante indicado pela Agência Unesp de Ino-
vação (AUIN);

VII - 1 representante indicado pelo Vice-Reitor.
Parágrafo único - O mandato de cada um dos representan-

tes coincidirá com o período de gestão da reitoria.
Artigo 14 - O Grupo Gestor do Repositório Institucional 

Unesp é a instância responsável pela coordenação, gestão, 
operação, participação e adesão ao Repositório em articulação 
com os NAAs. Tem por objetivo definir as linhas de ação, plano 
de trabalho e operação do Repositório Institucional e garantir 
todo alinhamento operativo.

Parágrafo único - A Coordenação e constituição do Grupo 
Gestor do Repositório Institucional Unesp serão definidas em 
portaria específica do Reitor.

Artigo 15 - Cabe ao Grupo Gestor do Repositório Institucio-
nal Unesp promover anualmente a apresentação e a análise da 
condução e do desempenho do Repositório ao Comitê Gestor 
de Acesso Aberto com o objetivo de garantir ampla divulgação, 
adequada e alinhada às Normas e Diretrizes de Comunicação 
Social da Unesp.

Artigo 16 - O Núcleo de Acesso Aberto é a instância local 
responsável pela promoção, difusão e acompanhamento da 
adesão à Política de Acesso Aberto à Produção Intelectual da 
Unesp e pode ser constituído por uma ou mais instâncias dos 
campus da Unesp, responsáveis por ensino, pesquisa ou exten-
são universitária.

Parágrafo único - A coordenação e a constituição do Núcleo 
de Acesso Aberto serão definidas em portaria específica do 
responsável pela instância.

Artigo 17 - A gestão financeira do Repositório Institucio-
nal Unesp será feita com recursos da Unesp especificamente 
alocados para esta finalidade, além de outras eventuais fontes 
externas.

CAPÍTULO III
Diretrizes de Operação do Repositório Institucional Unesp
Artigo 18 - Os objetos digitais do Repositório Institucional 

Unesp podem ser constituídos por textos, dados, imagens, víde-
os, softwares, áudio e outros tipos de objetos digitais.

Parágrafo único - Os objetos digitais se configuram na 
forma de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de 
curso, livros, capítulos de livros, monografias, relatórios, apresen-
tações, materiais educacionais, dentre outros.

Artigo 19 - A gestão operacional do Repositório é respon-
sabilidade da Coordenadoria Geral de Bibliotecas, de forma 
compartilhada com as demais instâncias da Universidade.

Artigo 20 - O Repositório deverá ter capacidade de integra-
ção com sistemas nacionais e internacionais.

Artigo 21 - A captura dos registros da produção intelectual 
será executada por meio de um conjunto de normas estabele-
cidas pelo Grupo Gestor do Repositório Institucional Unesp e 
aprovadas pelo Comitê Gestor de Acesso Aberto.

CAPÍTULO IV
Direitos e Deveres dos Autores
Artigo 22 - Os autores deverão ceder à Unesp, gratuita e 

não exclusivamente, os direitos de utilização não comercial das 
obras intelectuais, durante o prazo de vigência dos direitos auto-
rais, em qualquer meio ou veículo, inclusive e, principalmente, o 
digital, em todos os países e idiomas, para fins de disponibiliza-
ção pública gratuita e de utilização não comercial.

§ 1o - A cessão feita à Unesp pelos autores autorizará a 
utilização não comercial, gratuita, não exclusiva, em caráter 
permanente e irrevogável, da obra disponível no Repositório 
Institucional Unesp, por qualquer pessoa, física ou jurídica, de 
acordo com a lei de direitos autorais e licenciamento de uso.

§ 2o - Ficam reservados aos autores todos os direitos 
morais, bem como os usos comerciais sobre as obras de sua 
autoria, salvo as exceções previstas em lei ou em instrumentos 
contratuais.

Artigo 23 - Os pedidos de patente de invenção e modelo 
de utilidade, registro de desenho industrial e registro de marca 
deverão ser inseridos no Repositório Institucional Unesp após 
o deferimento do seu pedido junto ao Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI).

Artigo 24 - Os artigos científicos publicados em periódicos 
com restrição de acesso deverão ser depositados no Repositório 
Institucional Unesp e ficarão embargados pelo período de tempo 
definido em contrato pelo periódico. Após o período de embargo, 
os artigos científicos serão disponibilizados em Acesso Aberto.

CAPÍTULO V
Disposições Finais
Artigo 25 - Os casos não descritos nesta Resolução serão 

apreciados e deliberados pelo Comitê Gestor de Acesso Aberto.
Artigo 26 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.
(Proc. 1278-2020 - RUNESP)
 Portaria Unesp-13, de 4-2-2021

Designando os novos membros para compor, res-
pectivamente, os Conselhos Superior e Executivo 
do Instituto de Estudos Avançados do Mar - 
IEAMar/Unesp

O Reitor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho” – Unesp, de acordo com o inciso XXIII do artigo 34 
do Estatuto da Unesp e considerando o disposto na Resolução 
Unesp-71, de 2-12-2013 e na Resolução Unesp-25, de 20-5-
2011, expede a seguinte Portaria:

Artigo 1° - Ficam designados os novos membros do Conse-
lho Superior do Instituto de Estudos Avançados do Mar – IEA-
Mar/Unesp, a seguir nomeados:

Prof. Dr. Edson Cocchieri Botelho – Pró-Reitor de Pesquisa;
Profa. Dra. Gabriela Ramos Hurtado – Coordenadora Exe-

cutiva;
Profa. Dra. Patrícia Soares Santiago – Vice-Coordenadora 

Executiva;
Profa. Dra. Luciana Felicio Pereira – Representante titular, 

vinculado a Sociedades ou Órgãos Governamentais;
Eugênio Pires Frazão – Representante suplente, vinculado a 

Sociedades ou Órgãos Governamentais;
Prof. Dr. Erivaldo Antônio da Silva – Representante titular 

de grupo de pesquisa;
Prof. Dr. Luiz Felipe Domingues Passero – Representante 

suplente de grupo de pesquisa;
Gisele Maria Arneiro Filipo Fernandes – Representante 

titular dos servidores técnico-administrativos e
Daniela Padula – Representante suplente dos servidores 

técnico-administrativos”.
Artigo 2° - Ficam designados os novos membros do Con-

selho Executivo do Instituto de Estudos Avançados do Mar 
– IEAMar/Unesp:

Profa. Dra. Gabriela Ramos Hurtado – Coordenadora Exe-
cutiva;

Profa. Dra. Patrícia Soares Santiago – Vice-Coordenadora 
Executiva;

Profa. Dra. Cristiane Angélica Ottoni – Representante titular 
de grupo de pesquisa;

Prof. Dr. Odair José Garcia de Almeida – Representante 
suplente de grupo de pesquisa;

Prof. Dr. Luiz Felipe Domingues Passero – Representante 
titular de grupo de pesquisa;

Prof. Dr. Fernando Luiz de Campos Carvalho – Representan-
te suplente de grupo de pesquisa;

Prof. Dr. Daniel Marcos Bonotto – Representante titular de 
grupo de pesquisa;

Prof. Dr. Cesar Rogério Pucci – Representante suplente de 
grupo de pesquisa;

sessão de 11-11-2020, Despacho 199-2020 - CEPE/SG e pelo 
Conselho Universitário, em sessão de 18-12-2020, Despacho 
90-2020 - CO/SG, e considerando:

- a informação como um bem público e um dos determinan-
tes sociais, os princípios da Constituição Brasileira, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, o movimento global do Acesso 
Aberto ao conhecimento, bem como as diretrizes governa-
mentais para a sua promoção, que incluem os princípios de 
transparência e integridade em atividades de ensino, pesquisa 
e extensão universitária;

- os preceitos que fazem parte das Normas e Diretrizes de 
Comunicação Social da Unesp, que busca garantir à sociedade o 
acesso gratuito, público e aberto ao conteúdo integral de toda 
a produção intelectual produzida pela Unesp, baixa a seguinte 
Resolução:

CAPÍTULO I
Objetivos, Princípios e Definições
Artigo 1º - Esta Resolução institui a Política de Acesso 

Aberto à Produção Intelectual da Unesp, visando garantir à 
sociedade o acesso gratuito, público e aberto, como bem público, 
à produção científica, acadêmica, artística e técnica produzida 
pela Unesp.

Parágrafo único - A produção intelectual, para fins da Polí-
tica de Acesso Aberto à Produção Intelectual da Unesp, é com-
preendida como toda a produção científica, técnica, tecnológica, 
cultural e didático-educacional da Unesp.

Artigo 2º - São objetivos da Política de Acesso Aberto à 
Produção Intelectual da Unesp:

I - favorecer o acesso público e gratuito ao conhecimento 
produzido pela instituição;

II - estabelecer diretrizes de registro e publicização da 
produção intelectual;

III - preservar a memória institucional;
IV - otimizar o gerenciamento, a salvaguarda e a preserva-

ção digital e autoral da Unesp;
V - aumentar a visibilidade da produção intelectual da 

Unesp;
VI - potencializar a participação de autores da Unesp nas 

concorrências de editais das agências de fomento;
VII - consolidar o Repositório Institucional Unesp como ins-

trumento de gestão para os processos institucionais que neces-
sitem de informações sobre a produção intelectual da Unesp.

Artigo 3º - Configuram-se como princípios gerais da Política 
de Acesso Aberto à Produção Intelectual da Unesp:

I - a democratização e a universalização do acesso ao 
conhecimento nas ciências e humanidades são condições fun-
damentais para o desenvolvimento igualitário e sustentável das 
nações. O seu estabelecimento, objetiva garantir à sociedade 
o acesso gratuito, público e aberto a conteúdos da produção 
intelectual desenvolvida pela Unesp. A Política está alinhada 
e reforça as iniciativas nacionais e internacionais de apoio ao 
Acesso Aberto e à integridade em ensino, pesquisa, extensão 
universitária e cultura;

II - a Política contribuirá para fortalecer os mecanismos de 
preservação da memória institucional e aumentar o acesso e o 
impacto da produção intelectual da Unesp, constituindo-se em 
um importante instrumento que promoverá, de forma organiza-
da e reunida, a disseminação, a acessibilidade e, consequente-
mente, a visibilidade do conhecimento gerado na Instituição;

III - a Unesp reconhece e respeita os direitos autorais, sejam 
eles morais ou patrimoniais, e demais direitos de propriedade 
intelectual em relação ao conhecimento produzido e também 
reconhece que é dever das instituições públicas assegurar que 
a sociedade tenha acesso ao conhecimento por elas produzido, 
refletindo o estabelecido na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, em seu artigo XXVII;

IV - o acesso à produção intelectual depositada no Reposi-
tório Institucional Unesp deverá observar a legislação brasileira 
vigente. Assim, qualquer produção intelectual somente será 
considerada como de Acesso Aberto caso não esteja sujeita a 
qualquer determinação legal de sigilo ou restrições para dispo-
nibilização ao público geral;

VI - a Política tem caráter mandatório para toda produção 
intelectual, que deverá ser depositada no Repositório Institu-
cional Unesp, respeitando-se o período de embargo, quando 
couber, resguardando-se aos autores os direitos morais e usos 
comerciais de suas obras.

Artigo 4º - O Repositório Institucional Unesp é o principal 
instrumento de realização do Acesso Aberto instituído por esta 
Política.

Parágrafo único - Tem como função armazenar, preservar, 
disseminar e possibilitar o Acesso Aberto, como bem público 
global, à produção intelectual da Universidade.

Artigo 5º - Para os fins desta Política, define-se como produ-
ção intelectual toda a produção científica, técnica, tecnológica, 
cultural e didático-educacional da Unesp.

Artigo 6º - A Política de Acesso Aberto à Produção Intelectu-
al da Unesp se aplica a toda produção intelectual:

I - de autoria individual, em coautoria e de autoria coletiva 
de profissionais da Unesp, e daqueles outros de qualquer forma 
vinculados à Instituição no momento da produção;

II - elaborada com recursos físicos ou financeiros ou, ainda, 
envolvendo os servidores da Unesp ou produzida pelos autores 
no exercício da sua função, ainda que em parcerias com outras 
pessoas jurídicas ou físicas, públicas ou privadas.

Artigo 7º - Para os efeitos desta Política são considerados 
autores da Unesp os servidores, discentes e colaboradores, con-
tratados direta ou indiretamente, e demais pessoas vinculadas 
de qualquer forma à Unesp.

Artigo 8º- A Política de Acesso Aberto à Produção Intelectu-
al da Unesp tem caráter mandatório. Dessa forma, é obrigatório 
o depósito no Repositório Institucional Unesp de toda produção 
intelectual da Unesp, ressalvando-se o que estabelece o artigo 
9º desta Resolução.

§ 1º- A Política de Acesso Aberto à Produção Intelectual da 
Unesp se aplica inclusive à produção com período de embargo 
legal, após o qual será disponibilizada em Acesso Aberto.

§ 2º- Os editais internos ou outros mecanismos de recursos 
próprios da Unesp deverão privilegiar a produção depositada no 
Repositório Institucional Unesp.

Artigo 9º - O acesso à produção intelectual observará as 
hipóteses legais de sigilo, de acordo com as legislações vigentes.

CAPÍTULO II
Instâncias e Mecanismos de Governança
Artigo 10 - A implantação desta Política de Acesso Aberto 

à Produção Intelectual da Unesp obedece às diretrizes de coo-
peração entre a reitoria, os institutos, as faculdades e todas as 
demais instâncias da Unesp.

Artigo 11 - A Política de Acesso Aberto à Produção Intelec-
tual da Unesp contará com diferentes mecanismos e estímulos 
para garantir a sua implantação e operação.

Artigo 12 - A Política de Acesso Aberto à Produção Intelec-
tual da Unesp e o Repositório Institucional Unesp contarão com 
a seguinte estrutura de governança: Comitê Gestor de Acesso 
Aberto (CGAA); Grupo Gestor do Repositório Institucional Unesp 
(GGRI); e Núcleos de Acesso Aberto (NAAs).

Parágrafo único - Estas três estruturas de governança da 
Política de Acesso Aberto à Produção Intelectual da Unesp 
atuarão de forma articulada e complementar, garantindo uma 
atuação integrada entre todas as instâncias da Unesp.

Artigo 13 - O Comitê Gestor de Acesso Aberto é a instância 
responsável pela supervisão e acompanhamento da execução 
desta Política. Este Comitê é coordenado pela Vice-Reitoria, e 
é constituído por:

I - 1 representante indicado pela Coordenadoria Geral de 
Bibliotecas (CGB);

II - 1 representante indicado pela Pró-reitoria de Pesquisa;
III - 1 representante indicado pela Pró-reitoria de Pós-

-graduação;

Artigo 2º - Esta deliberação entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (Proc. 
01-P-17730/2004).

 REITORIA

 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Finanças
 Comunicado
Em cumprimento ao artigo 5º da Lei Federal - 8.666/1993, 

apresentamos justificativa das alterações na ordem cronológica 
dos pagamentos realizados no mês de 1/2021.

Os pagamentos relacionados abaixo não foram efetuados 
no vencimento devido ao credor estar inscrito no Cadin Estadual.
Data Valor Credor NLD Empenho
12/01/2021 67936,95 03807375000156 303/2021 11441/2020
26/01/2021 2625,00 33065699000127 822/2021 296/2021

 Divisão de Contratos
 Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo 03 Ao Contrato 145/2018 - Processo 01-P-

09122/20187 - Contratante: Universidade Estadual de Campinas 
- Contratada: Mactur Fretamentos Ltda - EPP. 1.1 Prorrogar a 
vigência do contrato para o período de 19-01-2021 a 18-04-
2022, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/9. 
2.1. O valor para atender a presente prorrogação é de R$ 
146.902,50. Data da Assinatura: 11-01-2021.

 Extrato de Contrato
Carta-Contrato 11/2021 – Processo: 13 P 1482/2019 - 

Contratante: Universidade Estadual de Campinas – Contratada: 
Sousa e Figueiredo Construções Eireli. – Objeto: execução de 
recuperação das trincas e fissuras nas alvenarias do anexo ao 
Prédio Administrativo do Colégio Técnico de Limeira - Cotil/Uni-
camp – Valor do Contrato: R$ 219.700,74 – Modalidade: Edital 
Pregão Eletrônico DGA 850/2020 – Funcional Programática: 
12.364.1043.1151 – Elemento Econômico:3339-81 – Vigência: a 
partir da data de sua assinatura até o recebimento definitivo do 
objeto. – Assinatura: 04-02-2021.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS

 Quinto Termo Aditivo Contrato
44/2017, Processo 15P-10274/2016, Contratante: Univer-

sidade Estadual de Campinas, Contratada: Clarity Sistemas 
de Energia Ltda. Objeto: - O presente termo tem por objeto 
prorrogar a vigência do contrato para o período de 23-02-2021 
a 22-02-2022, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 
8.666/93. Valor total da prorrogação: R$ 16.200,00. Data da 
assinatura: 03-02-2020.

 Termo Aditivo de Contrato
Termo Aditivo 01 ao Contrato 114/2020, Processo 15P-

133/2020, Contratante: Universidade Estadual de Cam-
pinas, Contratada: PHARMACIA ARTESANAL LTDA. CNPJ: 
53.440.939/0006-48 Objeto: 1.1 - O presente Termo tem por 
objeto:

a) No Anexo I - Item 02 - Especificação do Objeto, onde se 
lê: "Hipercatabólica - componente: Fosfato K (2 meq/ml), [...]" 
leia-se "Hipercatabólica - componente: Fosfato de Potássio (2 
mEq/mL), [...]".

b) No Anexo II - Planilha para Cotação Itens NPP por milili-
tro - itens padronizados, onde se lê: "Componente: Aminoácidos 
Rami 6%, [...]" leia-se: "Componente: Aminoácidos Rami 8%, 
[...]". onde se lê: "Componente: Sulfato Zinco 1 mcg/ml, [...]" 
leia-se: "Componente: Sulfato de Zinco 1 mg/mL, [...]". 

 Termo Aditivo de Contrato
A Universidade Estadual de Campinas, entidade autárqui-

ca do Governo do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 
46.068.425/0001-33. Contratada: Essity Soluções Médicas do 
Brasil Ltda, inscrita no CNPJ/MF 54.858.14/0005-01, neste ato 
devidamente representada, na qualidade de detentora da Ata 
de Registro de Preços 750/2020, tem entre si justo e combinado 
o presente Termo Aditivo nas condições abaixo:

Objeto: 1.1– O Presente termo tem por objeto a alteração 
do número do CNPJ e do endereço da Ata.

a)Onde se lê (...) inscrita no CNPJ 54.858.014/0005-01, com 
sede na Avenida Forte do Leme, 873, Parque São Lourenço, São 
Paulo/SP. CEP: 05.425-070, Santo Amaro, São Paulo-SP.

b)Leia-se (...) inscrita no CPNJ 54.858.014/0009-27, com 
sede na Avenida Ribeirão dos Cristais, 800, Galpão 30, Módulo 
M, Distribution Park Cajamar, Bairro Empresarial Paineira, Caja-
mar/SP, CEP: 07775-240. Assinatura em 03-02-2021.

 Extrato de Contrato
Contrato 14/2021
Processo 15P-11434/2020
Contratante: Universidade Estadual de Campinas
Contratada: Fresenius Medical Care Ltda
1.1 O objeto do presente é a aquisição de dialisadores, equi-

po de sangue e solução para hemodiálise para uso do Serviço 
de Hemodiálise do Hospital de Clínicas, com fornecimento de 
equipamento em comodato, a título gratuito, conforme especifi-
cações contidas no Anexo I.

1.2. A entrega dos objetos descritos no Anexo I será feita 
de forma parcelada, sendo que as quantidades das parcelas do 
objeto indicadas no Anexo I poderão ser alteradas em função de 
variações no seu consumo.

1.3. A proposta da Contratada, bem como o Anexo I inte-
gram o presente como se parte dele fossem.

Valor Total do Contrato: R$ 1.751.536,40
Data da assinatura: 04-02-2021

 HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ 
ARISTODEMO PINOTTI - CTO. DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER

 Termo Aditivo de Contrato
Termo Aditivo 02 - Contrato 141/2019 - Processo 27P-

15614/2019 - Contratante: Universidade Estadual de Campinas 
- Contratada: Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A, 
inscrita no CNPJ: 00.886.257/0007-88 – Objeto: Cláusula Um – 
Alteração do endereço para Rua Silvestre Antônio Nivoloni 1200, 
Chácara Aeroporto, Jundiaí/SP, CEP 13212-011; Cláusula Dois 
- Prorrogação da vigência contratual para o período de 08-04-
2021 a 07-07-2022, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 
Federal 8.666/93 – Valor contratual R$ 1.440.437,25 - Data da 
assinatura: 04-02-2021.

 Universidade Estadual 
Paulista
 REITORIA

 Resolução Unesp-8, de 4-2-2021

Institui a Política de Acesso Aberto à Produção 
Intelectual da Unesp

O Reitor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” com fundamento no inciso IX do artigo 24 do 
Regimento Geral da Unesp, tendo em vista o deliberado pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, em 
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