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COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

No preâmbulo do contrato nº 40002/2022-001/00, onde se lê: "termo de justificativa de
dispensa de licitação n° 01/2022", leia-se: "termo de justificativa de dispensa de licitação
n° 21/2022".

(COMPRASNET 4.0 - 05/04/2022).'

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
DIRETORIA DE AERONÁUTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo NUP: 63003.002092/2019-71; Espécie: Termo Aditivo 2 à Letter of Offer and
Acceptence (LOA) BR-P-SDU, obtenção do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas -

Embarcado (SARP-E), modelo ScanEagle, por meio do Programa Foreign Military Sales
(FMS), em conformidade ao que estabelecem os artigos 57 §2º e 65, II, alínea c da Lei
Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de outubro de 2019 até 15 de setembro de 2025.

DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL
AVISO DE ANULAÇÃO

Anulada a matéria publicada no Diário Oficial da União nº 63, seção 3, página
30, em 01/04/2022, relativa ao Processo n.º 63079.001259/2018-11, por motivo de ERRO
M AT E R I A L .

JOSÉ CARLOS DA SILVA
Ordenador de Despesas

DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2022 - UASG 752000 - DPC

Nº Processo: 63012.006347/2021-80.
Pregão Nº 2/2022. Contratante: DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.
Contratado: 33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA. Objeto: O
objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de serviços de
limpeza, conservação e higienização predial, com fornecimento de mão de obra e
equipamentos, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva,
que serão prestados nas condições estabelecidas no instrumento convocatório..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 05/04/2022 a 04/03/2023. Valor
Total: R$ 338.050,44. Data de Assinatura: 31/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 05/04/2022).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 - UASG 752000

Nº Processo: 63012000471202212 . Objeto: Contratação do serviço de ensino, por
inexigibilidade de licitação, prestado pela AOVS Sistemas de Informática S.A, para
promover a qualificação de 17 profissionais de TIC lotados na Assessoria de TIC da DPC, por
meio de acesso nominal a mais de 1.200 cursos de Tecnologia da Informação e
Comunicações (Programação, Transformação Digital, Data Science e Soft Skills),
disponibilizados na plataforma Alura, a ser realizado na modalidade de ensino a distância
(EAD). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666
de 21º/06/1993.. Justificativa: Contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da
Lei nº 8.666/93. Declaração de Inexigibilidade em 24/03/2022. VANIA DE BARROS ALVES
SOUZA. Encarregada da Assessoria de Tic. Ratificação em 31/03/2022. SERGIO RENATO
BERNA SALGUEIRINHO. Diretor de Portos e Costas. Valor Global: R$ 20.400,00. CNPJ
CONTRATADA : 05.555.382/0001-33 AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A..

(SIDEC - 05/04/2022) 752000-00001-2022NE000001

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2022 publicado no D.O de 2022-03-30, Seção 3.
Onde se lê: EXTRATO DE Contrato: 2/2022. . Leia-se: EXTRATO DE Contrato: 1/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 05/04/2022).

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL
EDITAL DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO COLÉGIO NAVAL EM
2022 (CPACN/2022)

A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público de
admissão ao Colégio Naval em 2022 (CPACN/2022), publicado na Seção 3, do DOU nº 41,
de 02/03/2022, conforme abaixo discriminado:

Onde se lê:
3.3 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.3.2 - O candidato que desejar solicitar a isenção deverá imprimir,

preencher, datar, assinar, digitalizar e enviar por e-mail ou entregar pessoalmente em
uma das OREL do anexo I, o requerimento de solicitação de isenção de pagamento de
taxa de inscrição, cujo modelo estará disponibilizado na página do SSPM, na internet, no
item Downloads
(https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/requerimento%20

_isencao_taxa_inscricao.pdf ), entre os dias 21 de março de 2022 a 24 de abril de
2022, durante o horário de atendimento dos postos de inscrições, contendo: nome completo;
indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; data de
nascimento; sexo; identidade (RG); data de emissão do RG, órgão emissor; CPF (candidato) e
nome da mãe. É de suma importância que os dados pessoais informados no ato da inscrição
sejam idênticos aos que foram informados no CadÚnico. O Candidato deverá anexar ao
requerimento o comprovante do cadastramento no CadÚnico, que poderá ser obtido no site
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/. O referido comprovante deverá ter
data de emissão posterior ao início das inscrições deste CP. As instruções para o envio dos
requerimentos por e-mail, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
(https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/orienta%C3%A7%C3%A3o-para-interpor-
requerimentos-por-e-mail ).

Leia se:
3.3 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.3.2 - O candidato que desejar solicitar a isenção deverá imprimir,

preencher, datar, assinar, digitalizar e enviar por e-mail ou entregar pessoalmente em
uma das OREL do anexo I, o requerimento de solicitação de isenção de pagamento de
taxa de inscrição, cujo modelo estará disponibilizado na página do SSPM, na internet, no
item Downloads
(https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/requerimento%20

_isencao_taxa_inscricao.pdf ), entre os dias 21 de março de 2022 a 24 de abril de
2022, durante o horário de atendimento dos postos de inscrições, contendo: nome
completo; indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; data
de nascimento; sexo; identidade (RG); data de emissão do RG, órgão emissor; CPF

(candidato) e nome da mãe. É de suma importância que os dados pessoais informados no
ato da inscrição sejam idênticos aos que foram informados no CadÚnico. O Candidato
deverá anexar ao requerimento o comprovante do cadastramento no CadÚnico, que poderá
ser obtido no site https://cadunico.dataprev.gov.br/#/comprovante. O referido comprovante
deverá ter data de emissão posterior ao início das inscrições deste CP. As instruções para o
envio dos requerimentos por e-mail, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
(https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/orienta%C3%A7%C3%A3o-para-interpor-
requerimentos-por-e-mail).

Capitão de Mar e Guerra ALVARO VALENTIM LEMOS
Diretor

EDITAL DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO ÀS ESCOLAS DE
APRENDIZES-MARINHEIROS EM 2022 (CPAEAM/2022)

A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público de
Admissão à Escola de Aprendizes-Marinheiros em 2022 (CPAEAM/2022), publicado na
Seção 3, do DOU nº 26, de 07/02/2022, conforme abaixo discriminado:

Onde se lê:
3.3 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.3.2 - O candidato que desejar solicitar a isenção deverá imprimir, preencher,

datar, assinar, digitalizar e enviar por e-mail ou entregar pessoalmente em uma das OREL
do anexo I, o requerimento de solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição,
cujo modelo estará disponibilizado na página do SSPM, na internet, no item Downloads
(https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/requerimento%20
_isencao_taxa_inscricao.pdf), entre os dias 28 de março e 04 de abril de 2022, durante o
horário de atendimento dos postos de inscrições, contendo: nome completo; indicação do
Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; data de nascimento; sexo;
identidade (RG); data de emissão do RG, órgão emissor; CPF (candidato) e nome da mãe.
É de suma importância que os dados pessoais informados no ato da inscrição sejam
idênticos aos que foram informados no CadÚnico. O Candidato deverá anexar ao
requerimento o comprovante do cadastramento no CadÚnico, que poderá ser obtido no
site https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/. O referido comprovante deverá
ter data de emissão posterior ao início das inscrições deste CP. As instruções para o envio
dos requerimentos por e-mail, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
(https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/orienta%C3%A7%C3%A3o-para-interpor-
requerimentos-por-e-mail).

ANEXO II

CALENDÁRIO DE EVENTOS

. EVENTO DAT A AT I V I DA D ES

. 03 28/03/2022
a

04/04/2022

Período das solicitações de isenções, via OREL e Posto de Atendimento
ao Candidato.

Leia-se:
3.3 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.3.2 - O candidato que desejar solicitar a isenção deverá imprimir, preencher,

datar, assinar, digitalizar e enviar por e-mail ou entregar pessoalmente em uma das OREL
do anexo I, o requerimento de solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição,
cujo modelo estará disponibilizado na página do SSPM, na internet, no item Downloads
(https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/requerimento%20
_isencao_taxa_inscricao.pdf), entre os dias 28 de março e 10 de abril de 2022, durante o
horário de atendimento dos postos de inscrições, contendo: nome completo; indicação do
Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; data de nascimento; sexo;
identidade (RG); data de emissão do RG, órgão emissor; CPF (candidato) e nome da mãe.
É de suma importância que os dados pessoais informados no ato da inscrição sejam
idênticos aos que foram informados no CadÚnico. O Candidato deverá anexar ao
requerimento o comprovante do cadastramento no CadÚnico, que poderá ser obtido no
site https://cadunico.dataprev.gov.br/#/comprovante. O referido comprovante deverá ter
data de emissão posterior ao início das inscrições deste CP. As instruções para o envio dos
requerimentos por e-mail, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
(https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/orienta%C3%A7%C3%A3o-para-interpor-
requerimentos-por-e-mail).

ANEXO II

CALENDÁRIO DE EVENTOS

. EVENTO DAT A AT I V I DA D ES

. 03 28/03/2022
a

10/04/2022

Período das solicitações de isenções, via OREL e Posto de Atendimento
ao Candidato.

Capitão de Mar e Guerra ALVARO VALENTIM LEMOS
Diretor

DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO

AVISO DE ANULAÇÃO

Processo nº 63071.000672/2020-53. CONTRATANTE Laboratório Farmacêutico da Marinha,
CNPJ 11.376.952/0001-20. CONTRATADO: BRILHO LIMPEZA INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
00.649.158/0001-97. Objeto: Termo de Anulação do Termo Aditivo nº 765741/2021-004/01.

Em função da punição de Impedimento de Licitar e Contratar com a União,
aplicada pela Superintendência Regional da Receita Federal da 5ª Região Fiscal/BA .
Fundamento Legal: Orientação Normativa nº 49/2014, da AGU, que afirma que a aplicação
das sanções de impedimento de licitar e contratar no âmbito da união (art. 7° da lei n°
10.520, de 2002) possuem efeito "ex nunc". Data da anulação: 18/03/2022.

GUILHERME DE VASCONCELOS TARTARUGA
Supervisor da Seção de Obtenção

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/0000 - UASG 765741 - LFM

Nº Processo: 63071.003286/2021-02.

Pregão Nº 22/2021. Contratante: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA.

Contratado: 28.374.039/0001-98 - VENTRALIS TECNICA COMERCIAL EIRELI. Objeto:

Serviço de usinagem, soldagem e confecção de peças.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 21/03/2022 a 21/03/2023.

Valor Total: R$ 34.912,40. Data de Assinatura: 21/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 05/04/2022).


