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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 1/2022

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, através da sua Comissão
Permanente de Licitação, torna público que a empresa MARIA SOCORRO DOS SANTOS
BASÍLIO inscrita no CNPJ sob o nº 00.799.421/0001-24, foi declarada vencedora dos itens
1 com o valor de R$ 75.660,00 e 2 com o valor de R$ 25.200,50 da presente licitação.

FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDEC - 04/02/2022) 158195-15281-2022NE000005

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
AVISO DE ANULAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 3207/2021

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
23070034647202140 . Objeto: Contratação de empresa para execução completa da Obra
de Adequação dos Campus I e II ao Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP)
aprovado no Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para obtenção do Certificado de
Conformidade (CERCON), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos.

HEBER MARTINS DE PAULA
Pró Reitor de Administração e Finanças

(SIDEC - 04/02/2022) 156679-26452-2021NE111111

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 156679

Nº Processo: 23070065469202107. Objeto: Aquisição de produtos para limpeza/
tratamento de água.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 07/02/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário - Catalão/GO ou
https://www.gov.br/compras/edital/156679-5-00004-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 07/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/02/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ROSELMA LUCCHESE
Reitora

(SIASGnet - 04/02/2022) 156679-26452-2022NE111111

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1050/2020 - UASG 153045 - UFC

Número do Contrato: 50/2020.
Processo nº 23067.007074/2019-16.
PE nº 38/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA. Contratado:
06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA.
Objeto: Para a PCFP de janeiro/2021, o percentual da repactuação sobre o valor original
atualizado do contrato é de 2,8119% (dois inteiros e oito mil cento e dezenove
milionésimos por cento). Dessa forma, o valor da repactuação proposta é de r$ 74.769,21
(setenta e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos). Assim, o
valor global do contrato passará a ser de r$ 2.733.768,19 (dois milhões, setecentos e trinta
e três mil setecentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos). Ressalta-se que os
efeitos financeiros da Convenção Coletiva de Trabalho nº CE000173/2021 e demais
atualizações retroagem à data-base de 1º de janeiro de 2021.
Para a PCFP de setembro/2021, o percentual da repactuação sobre o valor original
atualizado do contrato é de 0,5003% (cinco mil e três milionésimos por cento). Dessa
forma, o valor da repactuação proposta é de r$ 13.676,74 (treze mil seiscentos e setenta
e seis reais e setenta e quatro centavos). Assim, o valor global do contrato passará a ser
de r$ 2.747.444,93 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil quatrocentos e
quarenta e quatro reais e noventa e três centavos). Ressalta-se que a repactuação dos
custos sujeitos à variação de preços do mercado (uniformes, equipamentos e materiais de
consumo) foi calculada com base no ipca de setembro/2020 a agosto/2021. Assim, os
efeitos financeiros retroagem à data-base de 10 de setembro de 2021. Processo sei nº
23067.047746/2021-41. Data de assinatura: 04/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/02/2022).'

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 1008/2021

Foram declaradas vencedoras do presente certame as seguintes empresas:
05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA; 2.193.764/0001-83 -

DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI.

DENNER ALVES DE AGUIAR
Pregoeiro

(SIDEC - 04/02/2022) 153049-15225-2022NE080001

EDITAL Nº 7, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições, torna público a Retificação do Edital nº 70/2021-R de abertura de Concurso Público para
os cargos técnico-administrativos em educação do Quadro Permanente desta Universidade, publicado no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2021, seção 3, pág. 115,
conforme a seguir:

1) No item 1, INCLUIR os seguintes subitens:
1.4 Em virtude do momento pandêmico, todas as datas constantes deste edital são passíveis de alteração ou prorrogação e em nenhuma hipótese será realizada devolução

da taxa de inscrição por motivo de alteração ou prorrogação das datas referentes ao certame.
1.5 É obrigatória a comprovação de todos os participantes do concurso público regido por este edital, tanto dos candidatos como dos prestadores de serviços, do esquema

vacinal primário completo contra a Covid-19, de acordo com a previsão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, para acesso aos locais de prova,
conforme previsto no inciso VII do art. 20 da Resolução nº 31, de 10 de novembro de 2021, do Conselho Universitário da Ufes, alterada pela Resolução nº 34, de 02 de dezembro
de 2021, do Conselho Universitário da Ufes.

1.5.1 Será aceito como comprovante de vacinação o Certificado Nacional de Vacinação Covid19, na versão impressa, emitido através do aplicativo ou na versão web do
Conecte SUS Cidadão, ou do sistema Vacina e Confia ES, bem como cópia do comprovante de vacinação ou comprovante emitido por nação estrangeira. Para participação no
concurso, a comprovação deverá ser apresentada na versão impressa.

1.5.2 Será permitida a participação dos candidatos e prestadores de serviços que apresentarem a justa causa para não vacinação contra a Covid-19 que é de natureza
de saúde e deverá ser comprovada mediante apresentação de declaração médica, que expressamente contraindique a vacinação contra a Covid-19, contendo assinatura do médico
e carimbo com nome e CRM legíveis ou certificação digital. A comprovação deverá ser apresentada na versão impressa.

2) No item 2, para o cargo Técnico de Tecnologia da Informação - local de trabalho: Vitória/ES e para o cargo Técnico de Tecnologia da Informação - local de trabalho:
São Mateus/ES, ALTERAR a redação dos Requisitos exigidos para ingresso no cargo, passando a valer a seguinte redação: "Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino
médio profissionalizante em qualquer área + Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo + Curso Técnico na área do cargo."

3) No item 2, para o cargo Analista de Tecnologia da Informação - local de trabalho: Vitória/ES, ALTERAR a redação dos Requisitos exigidos para ingresso no cargo,
passando a valer a seguinte redação: "Curso Superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Engenharia Elétrica com ênfase em
Computação, ou outro Curso Superior de Bacharelado na área de Tecnologia da Informação."

4) No item 2, INCLUIR o cargo conforme informações abaixo:

. Cargo Local de prova /
Local de
trabalho

Requisitos exigidos para ingresso no
cargo*

Total de
Vagas

Vagas na
modalidade

Ampla
Concorrência

Vagas na
modalidade
reserva
Negros -
Pessoa preta
ou parda**

Vagas na
modalidade
reserva

Pessoa com
Deficiência**

Jornada
de
trabalho
semanal

Nível de
Classificação/
Capacitação/Padrão
de Vencimento
Inicial

. TÉCNICO DE
L A B O R AT Ó R I O / Á R EA :
QUÍMICA

A l e g r e / ES Médio Profissionalizante ou Médio
completo + curso Técnico na área do
cargo

01 01 00 00 40 horas D-101

5) No item 6.13, ALTERAR passando a valer a seguinte redação: "O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá acessar o sítio eletrônico do concurso,
emitir o boleto bancário (GRU) e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 21 de março de 2022 (data provável)."

6) No item 7.3.1, ALTERAR passando a valer a seguinte redação: "7.3.1 Para todos os cargos, a prova objetiva será realizada no município de trabalho do cargo para
o qual o candidato se inscreveu na data provável de 15 de maio de 2022, com início às 14:00 horas (horário oficial de Brasília-DF) e terá duração de 3 (três) horas, em locais
a serem definidos pela CPCC e divulgados na data provável de 30 de abril de 2022, no sítio eletrônico do concurso."

7) No item 15.11, ALTERAR passando a valer a seguinte redação: "As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato e,
na hipótese de constatação de autodeclaração étnico-racial não for confirmada em procedimento de heteroidentificação, o candidato concorrerá às vagas destinadas à ampla
concorrência, conforme disposto no Art.11 da Portaria Normativa nº 4/2018-SGP/MP, alterado pela PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 14.635/2021. Além disso, o candidato estará sujeito
às penalidades legais - cíveis, penais e/ou administrativas, em qualquer fase do concurso e/ou anulação da nomeação/posse, após procedimento administrativo regular em que lhe
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa."

8) No item 15.11.1, ALTERAR passando a valer a seguinte redação: "Não concorrerá às vagas reservadas para negros, e será eliminado do concurso público o candidato
que apresentar autodeclaração falsa constatada em procedimento administrativo da comissão de heteroidentificação nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990,
de 2014."

9) INCLUIR o item 15.11.2 com a seguinte redação "O parecer da comissão de heteroidentificação que constatar a falsidade da autodeclaração deverá motivar a sua
conclusão nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999."

10) INCLUIR o item 15.11.3 com a seguinte redação "A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados
para o procedimento de heteroidentificação."

Os demais itens permanecem inalterados.

PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS


