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EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO: 59570.001345/2019-87. ESPÉCIE: Doação. DOADOR: CODEVASF CNPJ:
00.399.857/0001-26.DONATÁRIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA CAIEIRA CNPJ:
07.703.358/0001-20 OBJETO:01 (um) Trator agrícola 75 CV, 4 x 4, fabricante New Holland,
chassi nº HCCZTT75CKCJ88871, Patrimônio nº 258.247-6; 01 (uma) Grade Aradora de 14
discos de controle remoto com rodas, Patrimônio nº 258.281-6;01 (uma) Carreta em
madeira de dois eixos com feixe de molas, Patrimônio nº 258.294-0; 01 (uma) Carreta
Tanque 3.500 litros de 04 (quatro) pneus, Patrimônio nº 258.312-3 VALOR TOTAL:
R$113.180,00. DATA DA ASSINATURA: 20/06/2020. SIGNATÁRIOS: INALDO PEREIRA GUERRA
NETO, CPF: 882.102.004-53, Superintendente Regional; LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS DA SILVA,
CPF: 079.350.723-53, Presidente da Associação.

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 120.28/17-5

Quinto Termo Aditivo firmado com VIAÇÃO CANOENSE S/A - VICASA. OBJETO: Aditar o
contrato originário para renovar a avença e prorrogar o prazo contratual por mais 12
(doze) meses, a contar de 04 de outubro de 2020, bem como alterar a redação da cláusula
primeira-Objeto, parágrafo primeiro, anexo I, Item 2. O valor do presente aditivo é de R$
27.702,00 (vinte e sete mil, setecentos e dois reais), com base no art. 57, II, c/c art. 116,
ambos da Lei nº 8.666/93.
Processo Administrativo n.º 000297/2017. Assinatura: 30/09/2020

Ministério da Economia

SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
AVISO DE ANULAÇÃO

Tornar sem efeito a publicação referente ao extrato relativo ao Contrato
16/2020 , Lavanderia Padrão publicada no DOU de 08/07/2020, seção 3 , página 129.

JULIANA PINHEIRO DE MELO VITAR FALCÃO
Diretora de Administração e Logística

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 23/2020

Nº Processo: 12600127554201991. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ
Contratado: 11210857000152. Contratado : RABELO COMERCIO DE AUTO PECAS - -EIRELI.
Objeto: Rescisão do contrato com base no Parecer de Força Executora nº
01009/2020GECOASP/PRU1R/PGU/AGU Fundamento Legal: Art.79, inciso III, da Lei
8.666/93 Data de Rescisão: 29/09/2020 .

(SICON - 30/09/2020)

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL Nº 12 - ME, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO, POR TEMPO
DETERMINADO, DE PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE GESTÃO
CORPORATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA torna público
que os locais de aplicação das provas objetivas, referentes ao processo seletivo
simplificado para a contratação, por tempo determinado, de profissionais de Tecnologia da
Informação em atividades técnicas de complexidade gerencial, de Tecnologia da
Informação e de Engenharia Sênior, para a execução de projetos relacionados à Estratégia
de Governo Digital, estarão disponíveis para consulta, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/me_20_pss, a partir da data constante do item 2
deste edital, devendo o candidato observar os procedimentos a seguir estabelecidos para
a verificação de seu local de realização das provas.

1 As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão
aplicadas no dia 11 de outubro de 2020, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF).

2 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/me_20_pss, a partir do dia 5 de outubro de 2020,
para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual,
devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar
as provas no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico
citado acima.

3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das
provas conforme estabelecido na alínea "g" do subitem 6.1 deste edital, munido de caneta
esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de
inscrição e do documento de identidade original.

4 Será eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que, durante a
realização das provas, for surpreendido portando:

a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®,
gravadores, pen drive, mp3 e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves
com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou)
qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens
etc.;

b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou)
borracha;

c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material

transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos
(biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.). 4.1 O Cebraspe recomenda que, no dia
de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos objetos citados no item 4
deste edital.

4.2 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos
neles causados.

5 O candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 9 e 13 do
Edital nº 7 - ME, de 19 de agosto de 2020, e neste edital.

6 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO
CO R O N AV Í R U S

6.1 Por ocasião da realização das provas objetivas, e tendo em vista as medidas
de proteção à transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:

a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras
reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas
horas;

b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá
ser trazido pelo candidato;

c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas
dependências dos locais de aplicação de provas;

d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de
aplicação, observado o subitem 6.1.5 deste edital;

e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com
fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de
provas e dos banheiros;

f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os
candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das provas;

g) verificar o seu horário de acesso ao local de provas, conforme informado na
consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as informações
relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;

h) submeter-se, antes do acesso à sala de aplicação, à identificação (coleta de
digital, transcrição de frase e assinatura de frequência), a ser realizada pela equipe do
Cebraspe, sem contato físico e sem o manuseio dos documentos ou de qualquer objeto
dos candidatos, podendo ser solicitado, nesse momento, que o candidato abaixe a sua
máscara, de modo a permitir a visualização do seu rosto - permitindo-se somente ao
candidato a manipulação de sua máscara -, mantendo-se o distanciamento mínimo exigido
na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou membro da equipe de aplicação;

i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e(ou)
para consumo de água e observar os procedimentos de higienização das mãos nesses
ambientes;

j) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face
enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;

k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas para
evitar aglomeração.

6.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação
usando máscara.

6.1.1.1 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou qualquer outro
material, desde que não contenham partes de metal.

6.1.2 Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação
usando, além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas
descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração
leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transparente e toalhas de papel para
higienização de mãos e objetos, independentemente da higienização a ser feita pela
equipe do Cebraspe. O candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo
álcool em gel, desde que esse recipiente seja transparente.

6.1.3 As máscaras e os frascos de álcool em gel deverão ser de uso individual
e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.

6.1.4 O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel aos
candidatos, exceto na forma do subitem 6.2 deste edital.

6.1.5 Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua
chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °C, será permitido o seu ingresso
ao local de aplicação. Se a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua
chegada ao local de aplicação, for superior a 37,5 °C, será imediatamente realizada uma
segunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com
temperatura corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá ser encaminhado para
realizar as provas em sala especial juntamente com outros candidatos que se encontrarem
na mesma situação.

6.2 O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel nos locais de circulação,
bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

6.3 Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo,
em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou de qualquer outro
dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.

6.4 Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos
gerais de prevenção da Covid-19 nos locais de provas estarão disponíveis no endereço
eletrônico www.cebraspe.org.br.

LUCÍOLA MAURÍCIO DE ARRUDA

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 170166

Número do Contrato: 7/2019.
Nº Processo: 10263100038201962.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2019. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado:
34028316002823. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 7/2019 (9912473635),
referente à prestação de serviços postais e telemáticos para a SRTb/SC. Fundamento Legal:
Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93. Vigência: 25/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total:
R$10.000,00. Fonte: 180570001 - 2019NE800947. Data de Assinatura: 29/09/2020.

(SICON - 30/09/2020) 170166-00001-2020NE000033

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO
NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 170045

Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 10469100007201903.
PREGÃO SISPP Nº 3/2019. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado:
10639977000107. Contratado : EMPRESSERV EMPRESA DE SERVICOS DE-VIGILANCIA LTDA.
Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento Legal: Art. 11,VI,a da lei nº 73/93
c/c o § único do art. 38 da Lei 8666/93. Vigência: 01/10/2020 a 30/09/2021. Data de
Assinatura: 28/09/2020.

(SICON - 30/09/2020)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 380048

Número do Contrato: 00005/2016, subrogado pelaUASG: 380048 - DELEG.REG.DO
TRAB/RIO GRANDE
NORTE.
Nº Processo: 4621700405320166.
PREGÃO SISPP Nº 3/2016. Contratante: FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR -.CNPJ
Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -
RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento Legal:
Art. 11,VI, a da Lei 73/93 c/c com o § único do art. 38 da Lei 8666/93. Vigência:
02/08/2020 a 01/08/2021. Data de Assinatura: 24/07/2020.

(SICON - 30/09/2020)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2020 - UASG 380944

Número do Contrato: 00010/2015, subrogado pelaUASG: 380944 - DELEG.REG. DO
TRAB/PARANA .
Nº Processo: 46352000012201530.
PREGÃO SISPP Nº 9/2015. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado:
09039434000170. Contratado : EQUIP SEG INTELIGENCIA EM -SEGURANCA - EIRELI.
Objeto: Proceder a revisão dos valores contratuais em razão da superveniência da Lei
13.932/2019, com exclusão da alíquita de 10% da Contribuição Social, proceder a
supressão correspondente a 11,13% do valor atualizado e a repactuação dos valores
com base na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, homologada no presente
exercício. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 13.932, de 11 de
dezembro de 2019. Valor Total: R$505.444,80. Fonte: 180570001 - 2020NE800032. Data
de Assinatura: 30/09/2020.

(SICON - 30/09/2020) 170153-00001-2020NE800487


