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23091.009823/2018-76, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
17/2017, qual seja, "deixar de entregar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa H. C. CORDEIRO - ME (CNPJ No 20.775.100/0001-35), e decidiu pela a aplicação
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
06 (seis) meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o 03/2019 e, com fulcro no artigo
87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 28/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.001248/2018-62, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
28/2017, qual seja, "deixar de entregar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME (CNPJ No 24.497.097/0001-58), e decidiu pela a
aplicação suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 06 (seis) meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o 14/2019 e, com fulcro no
artigo 87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 41/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.001241/2018-57, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
39/2017, qual seja, "não enviar proposta", por parte da empresa LUCINEIDE B. DOS
SANTOS MÓVEIS - EPP (CNPJ No 01.597.132/0001-05), e decidiu pela a aplicação suspensão
temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 06 (seis)
meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o 27/2019 e, com fulcro no artigo 87, inciso
III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 22/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.009852/2018-69, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
23/2018, qual seja, "não manter a proposta", por parte da empresa JOSÉ DANTAS DINIZ
FILHO - ME (CNPJ no: 22.077.847/0001-07), e decidiu pela a aplicação suspensão
temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 06 (seis)
meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o 08/2019 e, com fulcro no artigo 87, inciso
III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 08/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.001245/2018-46, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
17/2017, qual seja, "deixar de entregar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa MARLISE PINTO - ME (CNPJ No 11.759.140/0001-64), e decidiu pela a aplicação
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
06 (seis) meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o 32/2018 e, com fulcro no artigo
87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 09/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.001247/2018-89, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
17/2017, qual seja, "deixar de entregar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA - ME (CNPJ No 17.111.492/0001-95), e decidiu
pela a aplicação suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o
33/2018 e, com fulcro no artigo 87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 18/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.009779/2018-03, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
17/2017, qual seja, "deixar de entregar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa METALTEC M. OLIVEIRA COMÉRCIO LTDA - ME (CNPJ No 11.186.327/0001-16), e
decidiu pela a aplicação suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o
04/2019 e, com fulcro no artigo 87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 14/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.013662/2018-19, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
25/2018, qual seja, "não manter a proposta", por parte da empresa RODOLFO THIAGO P.
DE PALHARES (CNPJ no: 22.327.979/0001-40), e decidiu pela a aplicação suspensão
temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 06 (seis)
meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o 38/2018 e, com fulcro no artigo 87, inciso
III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 23/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.001251/2018-78, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
27/2017, qual seja, "deixar de enviar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa R&O FESTAS E DECORAÇÕES LTDA - ME (CNPJ No 11.016.388/0001-35), e decidiu
pela a aplicação suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o
09/2019 e, com fulcro no artigo 87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 11/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.001257/2018-13, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
17/2017, qual seja, "deixar de entregar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa TEIXEIRA VIANA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI - EP (CNPJ No
22.906.038/0001-60), e decidiu pela a aplicação suspensão temporária do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme explanado no
RELATÓRIO N.o 35/2018 e, com fulcro no artigo 87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 20/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.001255/2018-67, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
17/2017, qual seja, "deixar de entregar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa SANCLAR - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ No 10.709.273/0001-63),
e decidiu pela a aplicação suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o
06/2019 e, com fulcro no artigo 87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 35/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.013657/2018-57, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
44/2018, qual seja, "deixar de apresentar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECÇÕES LTDA (CNPJ No 04.447.148/0001-20),
e decidiu pela a aplicação suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o
21/2019 e, com fulcro no artigo 87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve homologar a DECISÃO PROAD N.o 12/2019, da Pró-Reitoria
de Administração, que, após a realização do devido processo legal no bojo dos autos de no
23091.001252/2018-51, comprovou a configuração da infração relativa ao Pregão no
17/2017, qual seja, "deixar de entregar documentos exigidos no certame", por parte da
empresa VAN LOOK CONFECÇÕES LTDA - ME (CNPJ No 40.397.929/0001-10), e decidiu pela
a aplicação suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme explanado no RELATÓRIO N.o 36/2018 e, com
fulcro no artigo 87, inciso III, da Lei no 8.666/93.

Mossoró, 28 de janeiro de 2021.
LUDIMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA

Reitora

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 285/2020 - UASG 158718 - UNIFESSPA

Nº Processo: 23080.049359/2020-90.
Pregão Nº 57/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA.
Contratado: 22.934.158/0001-71 - FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACA O,
PRODUTOS E S. Objeto: Aquisição de sistema fotovoltaico, incluindo toda a mão obra
especializada para instalação, testes e garantias, bem como a aquisição de equipamentos,
peças, estruturas, materiais e fornecimento de documentação necessária junto a
concessionária de energia elétrica, para atender às necessidades da ufsc..
Fundamento Legal: . Vigência: 29/12/2020 a 29/12/2021. Valor Total: R$ 711.690,00. Data
de Assinatura: 29/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 28/01/2021).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Termo de apostilamento 06/2021 ao contrato 59/2015. Processo: 23080.025995/2014-88.
Modalidade: pregão eletrônico 80/ufsc/2015. Vigência: 01/01/2020 a 15/06/2021. Data de
assinatura: 28/01/2021. Objeto: redução do valor contratual, com base no parecer nº
04/2021 da comissão permanente de repactuação de contratos junto à proad/ufsc, com o
objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro pactuado inicialmente. Pela
anualidade da apresentação da proposta, a partir de 01/01/2020 fica reduzido o valor
mensal do contrato, que passará de r$ 116.382,63 (cento e dezesseis mil trezentos e
oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) para r$ 113.636,30, passará para r$
116.075,62 a partir de 01/05/2020 e por fim, para r$ 116.294,37 a partir de 01/01/2021.
Cnpj/fornecedor: 83.953.331/0001-73 / ondrepsb limpeza e serviços especiais ltda. Valor
total apostilamento: r$ - 11.659,15..

(COMPRASNET 4.0 - 28/01/2021).'

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EDITAL Nº 5/2021/DDP

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (DDP) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições e
considerando o Processo nº 23080.040129/2020-65, o Protocolo de Biossegurança da
UFSC, instituído pela Portaria Normativa nº 387/2021/GR, de 26 de janeiro de 2021, e o
item 5.1 dos Editais nº 047 e 048/2020/DDP, publicados no Diário Oficial da União (DOU)
nº 231, de 03 de dezembro de 2020, Seção 3, torna público os procedimentos
complementares de biossegurança para os concursos públicos regidos pelo Edital nº
064/2019/DDP, publicado no DOU nº 134, de 15 de julho de 2019, Seção 3, página 78, e
pelo Edital nº 121/2019/DDP, publicado no DOU nº 220, de 13 de novembro de 2019,
Seção 3, página 116.

1 O candidato e demais envolvidos na realização dos concursos públicos regidos
pelos Editais nº 064 e 121/2019/DDP deverão observar as orientações do Protocolo de
Biossegurança da UFSC, instituído pela Portaria Normativa nº 387/2021/GR, e demais
alterações, disponível no site https://coronavirus.ufsc.br/guia-de-biosseguranca/, além dos
procedimentos definidos neste Edital Complementar.

1.1 As atividades presenciais essenciais na UFSC, exceto as de saúde e de
segurança e vigilância patrimonial, devem ser dimensionadas para ocorrer no período
compreendido entre 8h e 18h.

2 Será eliminado do concurso o candidato que se recusar a cumprir os
procedimentos de biossegurança estabelecidos no Guia de Biossegurança da UFSC e neste
Edital Complementar.

3 O acesso dos candidatos às edificações da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) será permitido observado o local, data e horário das etapas, conforme
definição no cronograma de provas.

3.1 É obrigatório o uso de máscara para acesso e permanência nas edificações
da UFSC pelos candidatos e demais envolvidos na realização do concurso.

3.2 Não será permitido ao candidato e demais envolvidos na realização do
concurso retirar a máscara durante a execução das etapas do concurso.

4 Deverá ser mantida distância mínima de dois metros entre as pessoas
durante a realização das etapas do concurso, conforme determina o Protocolo de
Biossegurança da UFSC.

5 Os candidatos e demais envolvidos na execução do concurso terão sua
temperatura aferida.

5.1 A aferição da temperatura do candidato e higienização das mãos com álcool
em gel disponibilizado pela UFSC será realizada previamente a sua entrada na sala de
prova, enquanto que dos demais envolvidos na realização do concurso sugere-se que a
aferição da temperatura ocorra no departamento de ensino ao qual o concurso está
vinculado.

5.1.1 Em caso de febre e/ou sintomas em pessoa da equipe de execução do
concurso, ela deverá ser substituída e orientada a procurar atendimento médico
imediato.

5.1.2 Após a aferição da sua temperatura, o candidato deverá informar, ao
secretário da banca examinadora ou fiscal de sala, se apresenta algum dos sintomas
relacionados no Protocolo de Biossegurança da UFSC. Em seguida, o candidato deve
realizar a higienização das mãos com álcool em gel disponibilizado pela UFSC.

5.1.2.1 Em caso de febre e/ou sintomas, será feito registro em ata e o
candidato não poderá realizar a etapa, sendo recomendado ao candidato procurar
atendimento médico imediato. É possível verificar a rede de atendimento para casos
suspeitos ou confirmados da Covid-19, nos municípios onde a UFSC tem campi, no link
coronavirus.ufsc.br/rede-de-atendimento-covid-19/.

5.1.2.2 Cumprido o item 5.1.2, o candidato que não apresentar febre e/ou
sintomas deverá assinar a lista de presença utilizando caneta pessoal de tinta indelével na
cor azul ou preta, conforme estabelece o item 3.4 e 3.3 dos Editais Complementares nº
047 e 048/2020/DDP respectivamente. Em seguida, será permitida sua entrada à sala de
prova.

5.2 Será disponibilizado álcool em gel nas salas em que ocorrerão as etapas do
concurso para higienização das mãos a qualquer momento.

6 Durante a realização das provas, será permitido ao candidato portar sob sua
mesa recipiente de álcool em gel para uso individual. O recipiente deverá ser de material
transparente e sem rótulos.

7 Não será permitido ingerir quaisquer alimentos ou bebidas durante a
realização das etapas.
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