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EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
DIRETORIA DE SOLUÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo Digital: 811/19-10. Espécie: Pregão Eletrônico 30/2020. Objeto da Notificação: Advertência à
empresa ENSITRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA, Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I, devido o não
cumprimento dos termos do Edital referente ao Pregão supracitado, quanto ao item 6.1. ENVIO DA
PROPOSTA INICIAL: a empresa não anexou ao sistema a proposta inicial. Fundamentação: subitens
17.1,17.1.4,17.3 e 17.3.1 do edital, e Art. 262, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 2/2021
O Presidente da CPAD, designado pelo Ato Administrativo n. SEDE-AAD2020/00858 de 21/8/2020, publicado no www.infranet.gov.br/atosadministrativos no
mesmo dia, de acordo com a LED n. SEDE-LED-2021/00001 - Infraero/SBSP/ADLA-6/UASP,
constante do SIGA-DOC e no https://transparencia.infraero.gov.br/, autorizada por meio do
Despacho n. SEDE-DES-2021/02877, de 05/02/2021, faz saber a quem possa interessar que
a partir do 30° (trigésimo) dia subsequente a data de publicação deste Edital no DOU, se
não houver oposição, a CPAD eliminará 145,05 metros lineares dos documentos relativos
a atividade-meio, do período de 1996-2012. Os interessados, no prazo citado, poderão
requerer às suas expensas e mediante petição dirigida à CPAD no Protocolo Geral da
Infraero, localizado no SHIS, Setor de Concessionárias e Locadoras, lt. 5 Aeroporto,
Brasília/DF, a retirada ou cópias de documentos, avulsos ou processos, bem como o
desentranhamento ou cópias de folhas de um processo.

Santos, 17 de fevereiro de 2021.
FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL
Diretor-Presidente

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020 - UASG 399005
Nº Processo: 50901000372202011. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviços de telefonia móvel pessoal STMP para 12 (doze) meses, de acordo com o edital
e seu termo de referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/02/2021 das 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Presidente Vargas Nº 41 - Centro, Campina Belém/PA ou https://www.gov.br/compras/edital/399005-5-00044-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 18/02/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/03/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FABIANO BATISTA DE QUEIROZ

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE RECEITAS DE BRASÍLIA

CLAUDIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
Pregoeiro

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(SIASGnet - 12/02/2021) 399005-38914-2021NE220501

DL Nº 132/ADLI-2/SBBE/2020. Concessão de uso de área operacional para fins de
recebimento e despacho de cargas do Aeroporto Internacional de Belém - Val-De-Cans/
Júlio Cezar Ribeiro. Concessionária: GOL LINHAS AÉREAS S/A., CNPJ nº 07.575.651/0001-59.
Valor Global: R$ 821.560,32, para o período de 36 meses. Fund. Legal: Art. 40 da Lei nº
7.565/86 (CBA). Ratificação em 17/02/2021. Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros Superintendência de Negócios Comerciais em Aeroportos - Em Exercício

Ministério da Justiça e Segurança Pública
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
EDITAL Nº 8 - DEPEN, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

A DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN)
torna público que os locais de aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, referentes
ao concurso público para o provimento de vagas nos cargos de Especialista Federal em
Assistência à Execução Penal e de Agente Federal de Execução Penal do Departamento
Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estarão disponíveis para
consulta, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20, a partir
da data constante do item 3 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 e a prova discursiva para os cargos/áreas de Especialista
Federal em Assistência à Execução Penal terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão
aplicadas no dia 28 de fevereiro de 2021, às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF).
2 As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Agente Federal de
Execução Penal terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 28 de
fevereiro de 2021, às 15 horas (horário oficial de Brasília/DF).
3 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20, a partir do dia 22 de fevereiro de 2021,
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.
3.1 A cidade de provas escolhida pelo candidato no momento da inscrição
poderá não ser a mesma onde o candidato realizará as provas, conforme disposto no
subitem 1.4.1 do Edital nº 1 - DEPEN, de 4 de maio de 2020.
4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das
provas conforme estabelecido na alínea "g" do subitem 7.1 deste edital, munido de caneta
esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de
inscrição e do documento de identidade original.
5 Será eliminado do concurso 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.).5.1 O Cebraspe recomenda que, no dia
de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos objetos citados no item 5
deste edital.
5.2 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.
6 O candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 9, 10 e 21
do Edital nº 1 - DEPEN, de 4 de maio de 2020, e neste edital.
7 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO
CORONAVÍRUS
7.1 Por ocasião da realização das provas, 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 7.1.5;
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 a pré-identificação realizada pela equipe de campo na chegada
dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o manuseio de documentos
ou de qualquer outro objeto dos candidatos, podendo ser solicitado que o candidato
abaixe a sua máscara, de modo a permitir a visualização do seu rosto - concedendo-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
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;

EXTRATO DE CONCESSÃO USO
TC Nº 02.2021.033.0001. Concedente: INFRAERO/SBMT, CNPJ 00.352.294/0033-06.
Concessionário: HT2 AVIACAO LTDA, CNPJ: 38.339.221/0001-61 Mod.: LE Nº 218/ADLI2/SBMT/2020. Objeto: Concessão de uso de área destinada a hangaragem. Adicional de
Preço Fixo: R$ 90.000,00 Preço Fixo Mensal: R$ 30.500,00. Variável Adicional: 10% (dez por
cento). Valor Global: R$ 1.188.000,00. Vig. 36 (trinta e seis) meses. Dt. Ass.: 05/02/2021.
EXTRATO TERMO ADITIVO
3º Termo Aditivo, Nº 021/001/2021 ao Termo de Contrato nº 02.2015.022.0020. Cedente INFRAERO SBTE, CNPJ 00.352.294/0022-45. Concessionário: CEARÁ TÁXI AÉREO LTDA, CNPJ: 03.003.930/0001-97.
Fund. Legal: PORTARIA Nº 93, de 20 de julho de 2020 do Ministério da Infraestrutura. Objeto: Prorrogação
de vigência por 36 meses, passando seu término de 14/02/2021 para 14/02/2024. Ass: 12/02/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: Licitação nº 007/ADLI-5/SBTE/2021. Objeto resumido: "Concessão de uso de área
destinada à exploração comercial de agência de turismo e câmbio, no Aeroporto de
Teresina/PI". Abertura: Em 02 de março de 2021, às 09h00. Edital: www.infraero.gov.br no
ícone Licitações. Informações: licitasp@infraero.gov.br; (11)5033-6019.
VANESSA PALOMBO S. RODRIGUES.
Coordenadora de Licitações
AVISO DE REVOGAÇÃO
Processo: Licitação n° 105/ADLI-5/SBSP/2020. Situação: REVOGADA. Autoridade: João
Marcio Jordão - Superintendente do Aeroporto de São Paulo/Congonhas. Informações:
www.infraero.gov.br no ícone Licitações ou no telefone: (11) 5033-6019.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.
VANESSA PALOMBO S. RODRIGUES
Coordenadora de Licitações

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 20/2020
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 2761/2019. ,
publicada no D.O.U de 24/08/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada para segurar bens da Companhia Docas do Espírito Santo CODESA nos ramos
de incêndio e riscos diversos, à risco relativo, para os bens móveis, os bens imóveis e
equipamentos de propriedade da CODESA situados em Vitória/ES e Vila Velha/ES. Os bens
que compõem o objeto estão localizados nas áreas administradas diretamente pela
CODESA, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos. Novo Edital: 18/02/2021 das 08h00 às 11h30 e de13h00 às 17h30.
Endereço: Rua Izidro Benezath, 48, Ed. Six, 3º Andar Enseada do Suá - VITORIA - ESEntrega
das Propostas: a partir de 18/02/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 03/03/2021, às 09h15 no site www.comprasnet.gov.br.
MARIA REGINA COMPASSI DA COSTA
Pregoeira
(SIDEC - 17/02/2021) 399002-00001-2020NE999999

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Digital: 953/19-04. Espécie: Primeiro Aditamento, datado de 10/02/2021, ao Contrato
DIPRE/16.2020, datado de 18/02/2020, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A.,
denominada Santos Port Authority - SPA, e a ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP.
Objeto do Termo: Alteração na razão social da contratante e prorrogação do contrato pelo
período de 12 (doze) meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, no valor
global de R$ 158.436,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e trinta e seis reais).
Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 008/2021, datado de 11/01/2021, e consoante a
autorização da Diretoria-Executiva da SPA, nos termos do deliberado em sua 2.119ª Reunião
Ordinária, realizada em 03/01/2021. Signatários: Srs. Fernando Henrique Passos Biral e Marcus
dos Santos Mingoni, Diretor-Presidente e Diretor de Administração e Finanças da SPA,
respectivamente, e a Sra. Hendy de Fátima Bento da Silva, Procuradora da Contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021021800079

Nº 32, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

79

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

Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 32, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas para
evitar aglomeração.
7.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação
usando máscara.
7.1.1.1 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro
material.
7.1.2 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.
7.1.3 As máscaras e os frascos de álcool em gel deverão ser de uso individual
e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
7.1.4 O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel aos
candidatos, exceto na forma do subitem 7.2 deste edital.
7.1.5 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/fase em sala especial juntamente com outros candidatos que se encontrarem na
mesma situação.
7.2 O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel nas salas e nos locais de
circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
7.3 Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo,
em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer outro
dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.
7.4 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.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - UASG 200372 - SR/PF/RS
Nº Processo: 08430.014408/2019-29.
Inexigibilidade Nº 11/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO
RS.
Contratado: 34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços
por meio de pacote de
serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos,
quando contratados
serviços específicos, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços
dos correios por
meio dos canais de atendimento disponibilizados.
1.2. Ao contratar o pacote de serviços, a contratante será categorizada pelos correios,
conforme
critérios definidos no termo de condições comerciais disponível no portal dos
correios..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I. Vigência: 01/01/2021 a
31/12/2021. Valor Total: R$ 102.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2019.
(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2009 - UASG 200372 - SR/DPF/RS
Número do Contrato: 6/2005.
Nº Processo: 08430.012485/2004-68.
Dispensa. Nº 19/2004. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS.
Contratado: 56.302.292/0001-71 - OLIVELMA COMERCIAL IMOBILIARIA E AGRICOLA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e o devido reajuste. Vigência: 01/01/2009 a
31/12/2009. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 143.033,16. Data de Assinatura:
29/12/2008.
(COMPRASNET 4.0 - 29/12/2008).

TÂNIA MARIA MATOS FERREIRA FOGAÇA

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010 - UASG 200372 - SR/PF/RS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 200323 - DEPEN/DISPF

Número do Contrato: 6/2005.
Nº Processo: 08430.012485/2004-68.
Dispensa. Nº 19/2004. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS.
Contratado: 56.302.292/0001-71 - OLIVELMA COMERCIAL IMOBILIARIA E AGRICOLA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e o devido reajuste. Vigência: 01/01/2010 a
31/12/2010. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 149.765,04. Data de Assinatura:
23/12/2009.

Nº Processo: 08016.013715/2019-83.
Pregão Nº 6/2019. Contratante: DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO
FEDERAL.
Contratado: 185.169.121-91 - PIERO RUZZENENTI. Objeto: Aquisição de armamento tipo
pistola calibre 9x19 mm, para atender as demandas do departamento penitenciário
nacional, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência,
anexos ao edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/01/2021 a 14/01/2022. Valor
Total: € 601.309,60 (seiscentos e um mil trezentos e nove euros e sessenta centavos). Data
de Assinatura: 14/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2009).
RETIFICAÇÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00006/2005
Publicado no D.O de 2021-02-09, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R$
126.297,48. Leia-se: Valor Total: R$ 330.000,00.

(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2021).

POLÍCIA FEDERAL

(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2021).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2021

RETIFICAÇÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00163/2017
Publicado no D.O de 2021-02-08, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R$
1.470.000,00. Leia-se: Valor Total: R$ 424.536,00.

A Coordenação Geral de Administração da Polícia Federal (UASG 200334) torna publico o
resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2021. Empresa vencedora: J. C. Lima da Silva,
CNPJ 15.761.310/0001-04, com o valor unitário de R$ 1,30.

(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2021).

VINICIUS TESSINARI DE CARVALHO
Servidor

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 200356 - SR/DPF/RJ

(SIDEC - 17/02/2021) 200334-00001-2021NE000318

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 08455.001312/2018-31.
Pregão. Nº 7/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ.
Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 02/2019 - SR/PF/RJ, por mais doze (12)
meses, período de 01/01/2021 à 31/12/2021, nos termos do art. 57, do inciso II, da Lei
8.666/93.. Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
1.050.102,50. Data de Assinatura: 10/12/2020.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2021
Este pregoeiro torna público o resultado do Pregão n°02/2021 - aquisição de peças para o
sistema de climatização LG,a fim de atender às necessidades da SR/PF/AC. Sagraram-se
como vencedoras as empresas Inova Ar Condicionado, CNPJ N° 23268984/000191 e
Refrigeração Flora Ltda, CNPJ N° 05.780.938/000195. O valor total homologado foi de R$
172.937,06. Os detalhes do certame estão disponíveis em ata pública no site do
Comprasnet.

(COMPRASNET 4.0 - 10/12/2020).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA

MARCELO PEREIRA DE VASCONCELOS
Pregoeiro oficial
Dias: 12/02/2021 , 17/02/2021 E 18/02/2021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2021 - UASG 200384 - SR/DPF/RR
Nº Processo: 08485.000245/2020-03.
Pregão Nº 4/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR.
Contratado: 08.486.757/0001-49 - R. DA C. VASCONCELOS. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação continuada de serviço de comunicação multimídia (scm) a ser
executado de forma contínua, sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra,
conforme as especificações, condições, exigências e estimativas estabelecidas neste
instrumento e seus anexos, para atender às necessidades das unidades da
superintendência regional da polícia federal no estado de roraima - sr/pf/rr e base ficco.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 08/02/2021 a 07/02/2022. Valor
Total: R$ 22.320,00. Data de Assinatura: 08/02/2021.

(SIDEC - 17/02/2021) 200380-00001-2021NE800000

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 200346 - SR/DPF/BA
Número do Contrato: 11/2018.
Nº Processo: 08255.005030/2018-60.
Pregão. Nº 1/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA.
Contratado: 13.146.946/0001-02 - PP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a
vigência do segundo termo aditivo ao contrato 11/2018- sr/pf/ba - serviço de
recepcionista, conforme estabelecido na cláusula primeira, por 03 (três) meses, cujo novo
prazo passa a ser de 01/03/2021 a 01/06/2021. Vigência: 01/03/2021 a 01/06/2021. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 792.012,00. Data de Assinatura: 12/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/02/2021).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020 - UASG 200404

(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2021).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

Nº Processo: 08297002123202061. Objeto: Aquisição de placas de sinalização visual
com serviço de instalação, visando compor as novas instalações da sede da
Superintendência Regional da Polícia Federal em Tocantins. Total de Itens Licitados: 36.
Edital: 18/02/2021 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Quadra Acso
1 Avenida Lo 1, Lote 53. Cep 77015-028, Centro - Palmas/TO ou
https://www.gov.br/compras/edital/200404-5-00006-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 18/02/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
02/03/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2021 - UASG 200394 - SR/DPF/RN
Nº Processo: 08420.007291/2020-80.
Dispensa Nº 4/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN.
Contratado: 16.780.936/0001-12 - 3A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL EIRELI.
Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de água mineral em garrafões de 20
(vinte) litros nas dependências da delegacia de polícia federal em mossoró/rn.
Fundamento Legal: . Vigência: 10/02/2021 a 10/02/2022. Valor Total: R$ 3.450,00. Data
de Assinatura: 10/02/2021.

MAURICIO AMERICO DA SILVA BRITO
Pregoeiro

(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2021).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021021800080

(SIASGnet - 12/02/2021) 200404-00001-2021NE002021
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