
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022063000094

94

Nº 122, quinta-feira, 30 de junho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

CAMPUS PICUÍ

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Reajuste do contrato 02/2019 celebrado entre o IFPB-Campus Picuí e a empresa DR
Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo. O reajuste se dá devido à repactuação
concedida em face da CCT 2022/2022. Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/06/2022.
Novo valor global R$ 542.957,52 .

(COMPRASNET 4.0 - 29/06/2022).'

CAMPUS PRINCESA ISABEL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Alterar a cláusula terceira - preço do Contrato nº 07/2018, que passa a ter o valor mensal
de R$ 31.008,11 (trinta e um mil, oito reais e onze centavos), com efeitos retroativos de
janeiro e até fevereiro de 2022, a posteriori a já citada cláusula fica alterada para o valor
de R$32.594,47(trinta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete
centavos) com efeitos retroativos desde 01/03/2022..

(COMPRASNET 4.0 - 29/06/2022).'

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 158009 - IFPR

Número do Contrato: 40/2019.
Nº Processo: 23411.015267/2019-83.
Pregão. Nº 12/2019. Contratante: INST. FED. DO PARANA/ REITORIA. Contratado:
03.229.363/0001-91 - BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. Objeto: 1.1.1. Prorrogar
o prazo da vigência do contrato nº 40/2019, por 30 (trinta) meses, contemplando-se, nesta
ocasião, o período de 01/08/2022. A 01/02/2025, nos termos do art. 57, ii da lei n.º 8.666,
de 1993.
1.1.2. Considerando o prazo para solicitação do reajuste, os valores contratuais poderão
ser reajustados, de acordo com a legislação vigente, desde que a solicitação seja
apresentada até 31 de julho de 2022.

1.1.3. Fica assegurado à contratada o direito à repactuação de valores ainda
não adimplidos referentes ao ciclo de vigência imediatamente anterior à presente
prorrogação, não concedidos e/ou pendentes de solicitação referentes ao aumento de
custos em razão da homologação de novo acordos, convenções ou dissídios coletivos de
trabalho, desde que atendidos os requisitos preceituados no termo de referência..
Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 592.742,61.
Data de Assinatura: 29/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/06/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022 - UASG 158009

Nº Processo: 23411003375202217. Objeto: Contratação de empresa
especializada na execução de obra de engenharia, visando construção de muro de divisa no
entorno do terreno de propriedade do IFPR - Campus Paranaguá, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados:
1. Edital: 30/06/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Emilio
Bertolini, Nº 54,, Cajuru - Curitiba/PR ou https://www.gov.br/compras/edital/158009-2-
00003-2022. Entrega das Propostas: 15/07/2022 às 10h00. Endereço: Rua Emilio Bertolini,
Nº 54,, Cajuru - Curitiba/PR.

LEANE CRISTINA DA SILVA LAMB
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(SIASGnet - 29/06/2022) 158009-26432-2022NE800000

CAMPUS PALMAS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 154676 - IFPR/PALMAS

Número do Contrato: 10/2021.
Nº Processo: 23411.016019/2021-74.
Pregão Nº 41/2021. Contratante: INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS.

Contratado: 33.891.932/0001-20 - LIVROS E COISAS LIVRARIA EIRELI. Objeto:
Retificação da garantia de execução constante na cláusula sétima, com base no artigo 65,
§8º da lei nº 8.666/93. Vigência: 25/11/2021 a 25/11/2022. Valor Total: R$ 29.500,00. Data
de Assinatura: 13/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/06/2022).'

CAMPUS PARANAGUÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2022 - UASG 158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG

Nº Processo: 23411.010443/2022-96.
Pregão Nº 22/2021. Contratante: INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA.
Contratado: 23.475.070/0001-00 - SELETTI SERVICOS E COMERCIO EIRELI. Objeto: O objeto
do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de limpeza, conservação,
higienização e copeiragem, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva e fornecimento de materiais, uniformes e equipamentos com vistas a atender às
necessidades do câmpus paranaguá do instituto federal de educação, ciência e tecnologia
do paraná, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo
do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 12/07/2022 a 12/03/2024. Valor
Total: R$ 814.750,12. Data de Assinatura: 20/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/06/2022).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
P E R N A M B U CO

CAMPUS BARREIROS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR

Número do Contrato: 3/2021.
Nº Processo: 23300.003286/2021-39.
Pregão. Nº 4/2020. Contratante: IFPE - CAMPUS BARREIROS. Contratado: 42.035.097/0002-
07 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: O presente termo adi@vo
tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual em mais 12 (doze) meses,
com início na data de 01/07/2022 e encerramento em 01/07/2023, no termos do art. 57
parágrafo § 4º da lei 8.666/93. cláusula segunda - preço r$ 69.022,58 (sessenta e nove mil
vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) para r$ 66.341,96
(sessenta e seis mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) totalizando
um valor anual de r$ 796.103,52 (setecentos e noventa e seis mil cento e três reais e
cinquenta e oito centavos).. Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 795.687,48. Data de Assinatura: 22/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/06/2022).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
P I AU Í

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 75 DE 29 DE JUNHO DE 2022 - GAB/REI/IFPI

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI),
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a presente retificação do
EDITAL 74/2022 - GAB/REI/IFPI, de 23 de junho de 2022, do Concurso Público de Provas
destinado ao provimento de cargos pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, constituindo tal documento, a partir de então, parte
integrante do referido Edital.

ONDE SE LÊ:
1.5.2.A opção de alteração dos dados pessoais do candidato, com exceção do

número do CPF e do NIS, ficará disponível até o término das inscrições.
LEIA-SE:
1.5.2 A opção de alteração dos dados pessoais do candidato, com exceção do

número do CPF, ficará disponível até o término das inscrições.
ONDE SE LÊ:
ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS CLASSE D
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1. Evolução histórica da enfermagem, processo saúde-doença, modelo de saúde

biopsicossocial. 2.Técnicas básicas de enfermagem. 3. Manejo dos resíduos nos serviços de
saúde; exposição ocupacional a material biológico; limpeza e desinfecção de superfícies e
artigos; equipamentos de proteção individual; precauções padrão; esterilização,
desinfecção, assepsia e antissepsia. 4. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe de
saúde. 5. Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e processo de enfermagem
(PE); Programa saúde na escola (PSE); Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES);
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 6. Assistência de enfermagem ao adulto e
idoso, à mulher, à criança, ao homem, portadores de afecções respiratórias,
gastrintestinais, endócrinas, cardiovasculares, renais e neurológicas. 7. Legislação
profissional. Ética e Legislação: aspectos éticos e legais que fundamentam o exercício
profissional da enfermagem: Código de Ética Profissional/COFEN. 8. Atendimento de
urgência e emergência: parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas superiores,
hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras. 9. Saúde do profissional
de enfermagem. 10. Principais doenças infecciosas e parasitárias: AIDS, coqueluche,
dengue, difteria, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites,
leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano,
febre tifóide, tuberculose e varicela. 11. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. 12.
Programa Nacional de Imunização. 13. Registros de enfermagem. 14. Técnicas de
enfermagem: cálculo, preparo e administração de medicamentos. 15. Biossegurança. 16.
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios e diretrizes. Fundamentação legal, legislação
básica e normas operacionais vigentes. 17. Políticas de descentralização e atenção primária
à saúde. Doenças de notificação compulsória. 18. O trabalho na equipe de enfermagem e
na equipe de saúde: relacionamento interpessoal; processo de educação em saúde. 19.
Prevenção de infecções em serviços de saúde. 20. Humanização dos serviços de saúde.
21.Saúde do trabalhador.

LEIA-SE:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1. Evolução histórica da enfermagem, processo saúde-doença, modelo de saúde

biopsicossocial. 2.Técnicas básicas de enfermagem. 3. Manejo dos resíduos nos serviços de
saúde; exposição ocupacional a material biológico; limpeza e desinfecção de superfícies e
artigos; equipamentos de proteção individual; precauções padrão; esterilização,
desinfecção, assepsia e antissepsia. 4. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe de
saúde. 5. Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e processo de enfermagem
(PE); Programa saúde na escola (PSE); Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).
6. Assistência de enfermagem ao adulto e idoso, à mulher, à criança, ao homem,
portadores de afecções respiratórias, gastrintestinais, endócrinas, cardiovasculares, renais e
neurológicas. 7. Legislação profissional. Ética e Legislação: aspectos éticos e legais que
fundamentam o exercício profissional da enfermagem: Código de Ética Profis s i o n a l / CO F E N .
8. Atendimento de urgência e emergência: parada cardiorrespiratória, obstrução das vias
aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras. 9.
Saúde do profissional de enfermagem. 10. Principais doenças infecciosas e parasitárias:
AIDS, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela,
hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva,
rubéola, sarampo, tétano, febre tifoide, tuberculose e varicela. 11. Assistência de
Enfermagem em Saúde Mental. 12. Programa Nacional de Imunização. 13. Registros de
enfermagem. 14. Técnicas de enfermagem: cálculo, preparo e administração de
medicamentos. 15. Biossegurança. 16. Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios e
diretrizes. Fundamentação legal, legislação básica e normas operacionais vigentes. 17.
Políticas de descentralização e atenção primária à saúde. Doenças de notificação
compulsória. 18. O trabalho na equipe de enfermagem e na equipe de saúde:
relacionamento interpessoal; processo de educação em saúde. 19. Prevenção de infecções
em serviços de saúde. 20. Humanização dos serviços de saúde. 21.Saúde do trabalhador.

PAULO BORGES DA CUNHA
Reitor do IFPI


