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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO ELETRÔNICA 2021/00826 - (7421)- CESUP Compras e
Contratações/SP, realizado por meio da Internet; OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo
de 24 (vinte e quatro) meses, para fornecimento e entrega de Luminária de Piso para
atendimento às dependências do Banco do Brasil em Território Nacional, conforme
especificações e quantidades discriminadas no Anexo I deste Edital; RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: no endereço https://licitacoes-e.com.br, até 20.04.2021 às 9:00h; OBTENÇÃO
DO EDITAL: no endereço eletrônico acima por meio do número de licitação 865226;
Informações: cesupcompras.estrat@bb.com.br e symone3548@bb.com.br no horário das
8:00h às 14:00 h.

SYMONE NASCIMENTO
Responsável

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Aditivo ao Contrato - DGCO nº 00017/2016, firmado em 21.03.2016, Favorecido:
Telefônica Brasil S.A.; Objeto: prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato
até 03.04.2022 e alteração redacional; Fundamento Legal: art. 57, § 4º da Lei nº
8.666/1993; Valor: R$ 600.000,00.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 2021/012, relativa ao Processo nº 2020/002140, de
27/11/2020; Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de materiais de
carpintaria (compensados, fórmicas e acessórios) para uso nos serviços de manutenção das
edificações do Centro Administrativos Presidente Getúlio Vargas - CAPGV e de outras
Unidades do Banco localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza - CE; Fornecedor
Registrado: FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS; CNPJ: 03.651.414/0001-79; Valor
estimado: R$ 442.175,50; Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°
2021/024, de 04/02/2021, nos termos das Leis n° 13.303/16, 10.520/02, Decretos nº
10.024/19, nº 7.892/13, nº 8.945/16, e Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do
Nordeste; Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua publicação
no Diário Oficial da União.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, CNPJ nº
07.237.373/0001-20, com sede na Av. Dr. Silas Munguba, 5700, Bairro Passaré, Fortaleza -
CE, CEP: 60.743.902, através de seu representante legal, NOTIFICA,

REF. BNB/CEACI FASE 2010/104, o CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO - CEACI,
organização não governamental de direito privado e sem fins lucrativos, CNPJ
07.393.137/0001-00, que se encontra em local incerto e não sabido, quanto a não
aprovação da prestação de contas final do Convênio. Será ofertado o prazo de dez dias, a
contar da publicação deste edital, para apresentação de defesa capaz de sanear a
ocorrência ou depósito no Banco do Nordeste, no valor de R$ 100.259,58, atualizado em
17/02/2021. O não cumprimento das providências implicará o registro da entidade no
CADIN, Lei nº 10.522/2002, bem como a instauração de tomada de contas especial. O
processo terá continuidade independentemente de sua manifestação.

REF. BNB/IC FASE 2011/063, o INSTITUTO DA CIDADE - IC, organização de
sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, CNPJ 05.596.938/0001-30, que se
encontra em local incerto e não sabido, quanto a não aprovação da prestação de contas
final do Convênio, aspecto financeiro. Será ofertado o prazo de dez dias, a contar da
publicação deste edital, para apresentação de defesa capaz de sanear a ocorrência ou
depósito no Banco do Nordeste, no valor de R$ 25.433,42, atualizado em 25/02/2021 (R$
19.816,11 de Recursos do fundo; R$ 5.617,31 de Contrapartida). O não cumprimento das
providências implicará o registro da entidade no CADIN, Lei nº 10.522/2002, bem como a
instauração de tomada de contas especial. O processo terá continuidade
independentemente de sua manifestação.

REF. BNB/RPD FDR 2010/055, a REDE PARAÍBA DESIGN, CNPJ 07.615.429/0001-
32, associação privada sem fins lucrativos, que se encontra em local incerto e não sabido,
quanto à omissão da apresentação da prestação de contas final do convênio. Será ofertado
o prazo de dez dias, a contar da publicação deste edital, para apresentação de defesa
capaz de sanear a ocorrência ou depósito no Banco do Nordeste, no valor de R$
80.799,04, atualizado em 12/02/2021. O não cumprimento das providências implicará o
registro da entidade no CADIN, Lei nº 10.522/2002, bem como a instauração de tomada
de contas especial. O processo terá continuidade independentemente de sua
manifestação.

REF. BNB/DENDÊ SOL FDR 2011/075, a ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DENDÊ SOL
- DENDÊN SOL, entidade de direito privado sem fins lucrativos, CNPJ 09.164.349/0001-33,
e a Sra. MARIA CILENE SOUSA SILVA, CPF 828.361.833-49, que se encontram em local
incerto e não sabido, quanto a não aprovação da prestação de contas final do Convênio.
Será ofertado o prazo de dez dias, a contar da publicação deste edital, para apresentação
de defesa capaz de sanear a ocorrência ou depósito no Banco do Nordeste, no valor de R$
81.137,75, atualizado em 18/02/2021. O não cumprimento das providências implicará o
registro da entidade no CADIN, Lei nº 10.522/2002, bem como a instauração de tomada
de contas especial. O processo terá continuidade independentemente de sua
manifestação.

REF. BNB/FRUTAL FUNDECI 2011/402, o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA
FRUTICULTURA E AGROINDÚSTRICA - FRUTAL, entidade jurídica de direito privado sem fins
lucrativos, CNPJ 02.700.113/0001-25, que se encontra em local incerto e não sabido,
quanto a não aprovação da prestação de contas final do Convênio. Será ofertado o prazo
de dez dias, a contar da publicação deste edital, para apresentação de defesa capaz de
sanear a ocorrência ou depósito no Banco do Nordeste, no valor de R$ 125.765,97,
atualizado em 29/01/2021. O não cumprimento das providências implicará o registro da
entidade no CADIN, Lei nº 10.522/2002, bem como a instauração de tomada de contas
especial. O processo terá continuidade independentemente de sua manifestação.

AVISO DE PENALIDADE

Processo Administrativo nº 2020/017
O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. comunica a aplicação da sanção de

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR
COM O BANCO DO NORDESTE PELO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES (período de 16/03/2021 a
15/05/2021), à empresa FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI., CNPJ
06.234.467/0001-82, através do Processo Administrativo nº 2020/017, em razão de
irregularidades cometidas durante a realização do Pregão Eletrônico nº 2019/092, com
fundamento no subitem 15.1.4 do Edital e no art. 38 do Regulamento de Licitações e
Contratos do Banco do Nordeste.

Fortaleza, 6 de abril de 2021.
MANOEL MARQUES DA CUNHA NETO

Gerente Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 - UASG 179085

Nº Processo: 2021/290. Objeto: Contratação dos serviços de apoio técnico à
operacionalização de equipamentos de audiovisual das salas de aulas, Auditório Celso
Furtado e Mini Auditório do Centro de Treinamento do Banco do Nordeste, bem como do
Gabinete da Presidência, com a utilização de 2 (duas) Unidades de Serviço (US) de Auxiliar
Técnico I, para Fortaleza - CE, em conformidade com as especificações constantes deste
Edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/04/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Doutor Silas Munguba Nº 5700, Passaré - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/179085-5-00043-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 07/04/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/04/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

MARIA LUCIA DE SOUSA FAUTH
Pregoeira

(SIASGnet - 06/04/2021) 179085-99999-2021NE999999

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO
P AU LO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 033/20-2190-2103-14-030-11-1. Decorrente do Pregão Eletrônico nº
07/2021. Processo: 033/2020. Objeto: Contratação de Serviços - Coleta, Transporte e
Destinação Final dos Resíduos no Entreposto de Sorocaba. Contratada: CORPUS
SANEAMENTO E OBRAS LTDA, CNPJ nº 31.733.363/0008-36. Valor anual de até: R$
289.981,44 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e
quatro centavos) nos termos da Cláusula Quarta. Vigência: 12 (doze) meses sucessivos e
ininterruptos, contados a partir do início da Ordem de serviço nos termos da Cláusula
Terceira. Data de Assinatura: 01/04/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 042/20-2189-2103-05-030-04-1. Decorrente do Pregão Eletrônico nº
02/2021. Processo: 042/2020. Objeto: Contratação de Serviços de vigilância e segurança
patrimonial no ETSP. Contratada: LOGICA SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ nº
05.408.502/0001-70. Valor anual de: R$ 14.187.410,64 (quatorze milhões, cento e oitenta
e sete mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) nos termos da Cláusula
Quarta. Vigência: 12 (doze) meses sucessivos e ininterruptos, contados a partir do início da
Ordem de serviço nos termos da Cláusula Terceira. Data de Assinatura: 23/03/2021.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2021

No dia 03/03/2021, após verificada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente SR. RICARDO AUGUSTO N. DE MELLO ARAUJO, declara DESERTO o pregão
eletrônico 04/2021.

MARIA VALDIRENE R.S.CARLOS
Pregoeira

(SIDEC - 06/04/2021) 225001-99999-2021NE999999

REF. BNB/ECOECO FUNDECI 2011/296, a Sra. MARIA AMÉLIA RODRIGUES DA
SILVA ENRIQUEZ, CPF 169.157.042-72, que se encontra em local incerto e não sabido,
quanto a não aprovação da prestação de contas final do Convênio, aspecto financeiro. Será
ofertado o prazo de dez dias, a contar da publicação deste edital, para apresentação de
defesa capaz de sanear a ocorrência ou depósito no Banco do Nordeste, no valor de R$
75.858,05, atualizado em 26/02/2021 (R$ 72.798,84 de Recursos do fundo; R$ 3.059,21 de
Contrapartida). O não cumprimento das providências implicará o registro da entidade no
CADIN, Lei nº 10.522/2002, bem como a instauração de tomada de contas especial. O
processo terá continuidade independentemente de sua manifestação.

REF. BNB/UEMA FUNDECI 2005/042, o Sr. JOSÉ AUGUSTO SILVA OLIVEIRA, CPF
038.148.403-30, que se encontra em local incerto e não sabido, quanto a não aprovação
da prestação de contas final do Convênio. Será ofertado o prazo de dez dias, a contar da
publicação deste edital, para apresentação de defesa capaz de sanear a ocorrência ou
depósito no Banco do Nordeste, no valor de R$ 189.243,42, atualizado em 26/02/2021. O
não cumprimento das providências implicará o registro da entidade no CADIN, Lei nº
10.522/2002, bem como a instauração de tomada de contas especial. O processo terá
continuidade independentemente de sua manifestação.

Contatos podem ser direcionados para o Projeto Estratégico de Prestação de
Contas de Convênios, no email: projetotce@bnb.gov.br.

CLÁUDIA WEYNE PARENTE RIBEIRO
Coordenadora

FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL N° 33, DE 5 DE ABRIL DE 2021

RESULTADO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO

Processo nº 4600.003069/2020-39
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n° 10.369, de 22 de maio de

2020, e o cumprimento a decisão judicial prolatada nos autos do processo judicial nº 0004223-06.2006.4.01.3400, em trâmite na 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal, dotada do PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 01182/2020/GECOASP/PRU1R/PGU/AGU destinado a convocar a candidata IRLANE DE CASTRO LEITE MOTA ROCHA para
participar do Programa de Formação para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, tendo em vista as normas que regem o assunto e, ainda, as disposições contidas
no Edital Esaf n° 70, de 21.10.2005, publicado no Diário Oficial da União de 24.10.2005, regulador do certame, e no Edital Enap n° 21, de 25.03.2020, publicado no DOU de
26.03.2020, e do Edital n. 164, de 20.11.2020 processo SEI Enap 04600.003069/2020-39, resolve divulgar a aprovação da candidata no Curso de Formação - Segunda Etapa do
concurso público - Programa de Formação destinado ao preenchimento de vagas para AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no Padrão e Classe iniciais, da Carreira
Auditoria da Receita Federal do Brasil:

. Nome CPF Prova Eixo 1 Prova Eixo 2 Prova Eixo 3 Nota final Situação

. Irlane de Castro Leite Mota Rocha 697.093.003-34 73.33 53.33 86.67 71.11 Aprovada

DIOGO G. R. COSTA

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
henrique.sales
Realce


		paulo_cesar@in.gov.br
	2021-04-07T02:46:52-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




