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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 153978 - INEP/MEC

Número do Contrato: 3/2019.
Nº Processo: 23036.008727/2017-80.
Pregão. Nº 29/2018. Contratante: INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS.
Contratado: 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE
ELETROELETRONICOS L. Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, do contrato nº
03/2019, com a alteração das cláusulas: segunda - vigência; terceira - preço; quarta -
dotação orçamentária e sétima - da garantia de execução.. Vigência: 15/02/2021 a
15/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 51.789,84. Data de Assinatura:
10/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 10/02/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 153978 - INEP/MEC

Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 23036.008727/2017-80.
Pregão. Nº 29/2018. Contratante: INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS.
Contratado: 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 02/2019, com a
alteração das seguintes cláusulas: segunda - vigência; terceira - preço; quarta - dotação
orçamentária e sétima - da garantia de execução.. Vigência: 07/03/2021 a 07/03/2022.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 330.897,60. Data de Assinatura: 12/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2021).

R E T I F I C AÇ ÃO

No Edital nº 1, de 21 de janeiro de 2021, publicado no DOU de 25 de janeiro
de 2021, Seção 3, páginas 43 a 46, que tem por objeto a chamada pública e convite para
cadastramento dos interessados em compor o Cadastro de Elaboradores e Revisores de
Itens da Educação Superior (Ceres) do Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI
- ES), visando a subsidiar a elaboração das provas do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes 2021 (Enade 2021), devidamente retificado conforme publicação DOU de 02 de
fevereiro de 2021, seção 3, página 55, retificar :

Onde se lê :
(...)
13. CRONOGRAMA

. At i v i d a d e Datas Previstas

. Inscrições para o CERES/BNI-ES 2021 25/01/2021 a 14/02/2021

. Seleção e convocação para capacitação 15/02/2021 a 26/02/2021

. Capacitação de Elaboradores e Revisores de Itens 01/03/2021 a 19/03/2021

* As data acima descritas estão sujeitas a alteração
(...)
Leia-se:
(...)
13. CRONOGRAMA

. At i v i d a d e Datas Previstas

. Inscrições para o CERES/BNI-ES 2021 25/01/2021 a 21/02/2021

. Seleção e convocação para capacitação 22/02/2021 a 05/03/2021

. Capacitação de Elaboradores e Revisores de Itens a definir

* As data acima descritas estão sujeitas a alteração
(...)

R E T I F I C AÇ ÃO

No Edital nº 2, de 21 de janeiro de 2021, publicado no DOU de 25
de janeiro de 2021, Seção 3, páginas 46 a 48, que tem por objeto a abertura
de inscrições para seleção e credenciamento de colaboradores vinculados às
Instituições de Educação Superior para atuarem como elaboradores de itens e
revisores técnico-pedagógicos de itens do Banco Nacional de Itens da Educação
Superior - BNI da Diretoria de Avaliação da Educação Superior - Daes, para o
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituições
de Educação Superior - Revalida, retificar:

Onde se lê:
(...)
13. CRONOGRAMA

. At i v i d a d e Datas Previstas

. Inscrições para o CERES/BNI-ES 2021 25/01/2021 a 14/02/2021

. Seleção e convocação para capacitação 15/02/2021 a 26/02/2021

. Capacitação de Elaboradores e Revisores de
Itens

01/03/2021 a 19/03/2021

* As datas acima descritas estão sujeitas a alteração
(...)
Leia-se:
(...)
13. CRONOGRAMA

. At i v i d a d e Datas Previstas

. Inscrições para o CERES/BNI-ES 2021 25/01/2021 a 21/02/2021

. Seleção e convocação para capacitação 22/02/2021 a 05/03/2021

. Capacitação de Elaboradores e Revisores de
Itens

a definir

* As datas acima descritas estão sujeitas a alteração
(...)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 36/2020 - UASG 153037 - UFAL

Número do Contrato: 44/2018.
Nº Processo: 23065.041325/2018-21.
Dispensa. Nº 18/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. Contratado:
12.449.880/0001-67 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA .
Objeto: O presente termo prorroga o contrato em tela por mais 01(um) mês e 26(vinte e
seis) dias.. Vigência: 07/12/2018 a 02/02/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
592.461,00. Data de Assinatura: 07/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 07/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 153037 - UFAL

Número do Contrato: 16/2020.
Nº Processo: 23065.013309/2020-77.
Dispensa. Nº 12/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. Contratado:
12.449.880/0001-67 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA .
Objeto: O presente termo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato em tela
por mais 90 (noventa) dias.. Vigência: 18/08/2020 a 18/04/2021. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 1.269.222,44. Data de Assinatura: 18/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 18/01/2021).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Cláusula primeira - do objeto - o presente termo de apostilamento tem como objeto a
repactuação de preços previsto na in nº 02/08 e na cláusula sexta do referido contrato.
cláusula segunda - da convenção coletiva de trabalho 2019/2020 - do sindicato do
comércio hoteleiro- o contrato retro mencionado fica com seu valor alterado de r$
3.576.262,56 (três milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois
reais e cinquenta e seis centavos), para r$ 3.642.916,32 (três milhões, seiscentos e
quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) em decorrência
da convenção coletiva de trabalho 2019/2020 do sindicato do comércio hoteleiro,
passando o valor mensal de r$ 298.021,88 (duzentos e noventa e oito mil, vinte e um reais
e oitenta e oito centavos) para r$ 303.576,36 (trezentos e três mil, quinhentos e setenta
e seis reais e trinta e seis centavos). Com efeitos financeiros a partir de 01/11/2019.
cláusula terceira - da convenção coletiva de trabalho 2020 - sindlimp - o valor anual do
contrato passará de r$ 3.642.916,32 (três milhões, seiscentos e quarenta e dois mil,
novecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) para r$ 3.697.750,59 (três milhões,
seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos)
em decorrência da convenção coletiva de trabalho 2020 do sindicato de limpeza e
conservação, passando seu valor mensal de r$ 303.576,36 (trezentos e três mil, quinhentos
e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) para r$ 308.145,90 (trezentos e oito mil,
cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos). Com efeitos financeiros a partir de
01/01/2020.
cláusula quarta - alteração decorrente do reajuste do salário mínimo - o valor anual do
contrato passará de r$ 3.697.750,59 (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil,
setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) para r$ 3.700.082,40 (três
milhões, setecentos mil, oitenta e dois reais e quarenta centavos) em decorrência de
reajuste do salário mínimo nacional que impacta diretamente no valor da insalubridade,
passando seu valor mensal de r$ 308.145,90 (trezentos e oito mil, cento e quarenta e cinco
reais e noventa centavos) para r$ 308.340,20 (trezentos e oito mil, trezentos e quarenta
reais e vinte centavos). Com seu efeito financeiro a partir de 01/02/2020. Cálculos
efetuados com o total de 83 postos de trabalho..

(COMPRASNET 4.0 - 18/02/2021).'

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 10/2021, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO,

CARGO: MÉDICO/ÁREA: PEDIATRIA

O Reitor e Presidente do Conselho Universitário (CONSUNI), da Universidade
Federal de Alfenas, no uso de suas atribuições legais, torna pública a homologação do
Resultado Final do Concurso Público para Técnico-Administrativos em Educação, Cargo:
Médico/Área: Pediatria, regido pelo Edital nº 58/2020, 275ª reunião, extraordinária,
realizada no dia 12/02/2021: conforme discriminado a seguir:

CAMPUS SEDE - ALFENAS-MG
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO "E"
CARGO: MÉDICO/ÁREA: PEDIATRIA

. AMPLA CONCORRÊNCIA

. Candidato Nota Final Classificação

. LAIS PEREIRA RABELO 82 1º

. ROBERTA SILVEIRA TROCA 58 2º

Registramos que não houve candidato inscrito na modalidade de cotas para
pessoas com deficiência e negros.

SANDRO AMADEU CERVEIRA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no
D.O.U de 11/02/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
pessoa jurídica especializada em serviços de desembaraço e despachante
aduaneiro, bem como os serviços pertinentes ao agenciamento de transporte
internacional de carga aérea ou marítima e contratação de serviços de
transporte rodoviário nacional, para aquisição dos acessórios de reposição dos
kits de experimentos de ensino dos Laboratórios de Física, adquiridos por meio
de importação direta para atendimento de Projetos de Pesquisa do ICEX da
UNIFAL-MG. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 19/02/2021 das 08h00
às 10h30 e de13h00 às 16h30. Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, Nr.
700 Centro - ALFENAS - MG. Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2021 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/03/2021, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LEIDA CRISTINA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 18/02/2021) 153028-15248-2021NE800001
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