ANEXO II

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 21/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA –
CEFET/RJ E A EMPRESA EURO SERVICE EIRELI .

A União, por intermédio do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca –
CEFET/RJ, com sede na Av. Maracanã, 229 - Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro/Estado do Rio de
Janeiro, inscrito no CNPJ sob o nº 42.441.758/0001-05, neste ato representado pelo Diretor-Geral,
Maurício Saldanha Motta, nomeado pela Portaria MEC nº 165, de 24 de março de 2021, publicada no
DOU de 25 de março de 2021, portador da matrícula funcional SIAPE nº 390990, e o(a) EURO SERVICE
EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 16.963.926/0001-12, sediado(a) na Av. das Américas, nº 19005,
Blc002, Sala 0729 - Recreio dos Bandeirantes - CEP 22.790-703, no Rio de Janeiro/RJ doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Normando Robson da Cruz, portador da
Carteira de Identidade nº 056232077, expedida pelo Detran/RJ, e CPF nº 711.504.807-00., tendo em
vista o que consta no Processo nº 23063.001635/2021-28 e em observância às disposições da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, do Decreto 9.507, de 21
de setembro de 2018, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto, 7.746, de 05 de junho de
2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de
2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as
exigências estabelecidas neste Edital e Anexos, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão nº 18/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado com mão de obra
dedicada de Limpeza externa no Campus Nova Friburgo do CEFET-RJ, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Objeto da contratação: Contratação de 06 auxiliares de serviço geral, 01 operador de
roçadeira e 01 líder, com carga horária de 44 horas semanais e com horários a serem
estabelecidas pela Administração do CEFET/RJ Campus Nova Friburgo, podendo esta alterálas a qualquer tempo e de acordo com as suas necessidades, inclusive para atendimento de
demandas aos sábados, domingos, feriados e horários fora do expediente normal,
excepcionalmente quando necessário.
2

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017,
atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
2.1.1

Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;

2.1.2

Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3

Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;

2.1.4

Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para
a Administração;

2.1.5

Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6

Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2 A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.
3

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 Valor mensal da contratação é de R$ 24.979,22 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta
nove reais e vinte e dois centavos), perfazendo o valor global de R$ 299.750,64 (duzentos e
noventa e nove mil, e setecentos de cinquenta reais e sessenta e quatro centavos).
3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

4

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 15244/150841
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: 169354
Elemento de Despesa: 339037
PI: V20RLN01C2N

4.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro
5

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.
6.1 As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste
em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
deste Contrato.

7

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Termo de Referência, anexo do Edital.

8

CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1 O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE
são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8.2 O Contrato será acompanhado e fiscalizado pelos servidores JACQUELINE NIDECKER
THURLLER PINTO e NILTON MENDONÇA VIANAJUNIOR, gestor e substituto de gestor,
respectivamente, designados através de Portaria específica expedida pelo Diretor-Geral do
CEFET/RJ, atendendo ao Artigo 67 da Lei 8.666/93. O CEFET/RJ, a seu critério, poderá fazer a
substituição dos gestores, sem que haja necessidade de elaboração de Termo Aditivo.
9

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
11 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
11.1

É vedado à CONTRATADA:

11.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2 interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
12.1
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.
12.2
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
12.3
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
13.1

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;
13.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de
autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao
contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.
13.3
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3 Indenizações e multas.
13.5
O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do
contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis
(art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).
13.6
Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela
CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção
do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).
13.7
Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE
reterá:
13.7.1 a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será

executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da
legislação que rege a matéria; e
13.7.2 os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
13.8
Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato.
13.9

O CONTRATANTE poderá ainda:

13.9.1 nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e
13.9.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à
Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os
eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.
13.10
O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação
estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.
14 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
14.1
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
15 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1
É eleito o Foro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº
8.666/93.
17 CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
17.1
Para a fiel execução do Contrato, a título de garantia, no prazo de 10 (dez) dias,
observadas as condições previstas no Edital, será exigida da CONTRATADA a apresentação de
garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, com
validade para o período de execução do mesmo, de acordo o Artigo 56 da Lei 8.666/93,
podendo ser apresentada nas seguintes modalidades:
17.1.1 Caução em dinheiro;
17.1.2 Seguro garantia;
17.1.3 Fiança bancária
17.1.4 Serão observadas as condições previstas no Edital

17.2

Serão observadas as condições previstas no Termo de referência.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por
duas testemunhas.
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manuais e (IV) Identificar riscos, positivos e negativos, relacionados à publicação do Guia
de Gestão Socioambiental.
3. A Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação, convida
Consultores Individuais (Pessoa Física) qualificados e elegíveis a manifestarem interesse
em relação à prestação dos serviços solicitados. Os Consultores (Pessoa Física)
interessados deverão apresentar currículo demonstrando que possuem qualificações
acadêmicas e experiência profissional, relevantes para execução dos serviços, conforme o
item 6 do Termo de Referência. Os currículos deverão ser detalhados permitindo a
contagem de tempo de experiência e as qualificações acadêmicas, incluindo cursos de
capacitação, treinamentos, a identificação das atividades realizadas e correlatas ao Termo
de Referência, para permitir uma adequada análise por parte da Comissão de
Avaliação.
4. A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de
contratação. O Consultor Individual será selecionado de acordo com os procedimentos
constantes nos itens 7.34 a 7.37 (a) da Seção VII - Métodos de seleção aprovados Serviços de Consultoria, e deve atentar às regras de elegibilidade constantes nos itens
3.21 a 3.24 da Seção III - Governança do Regulamento de Aquisição do Banco Mundial
(julho
de
2016),
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/8134214871043721860290022017/original/ProcurementRegulationsforIPFBorrowersportuguese.pdf .
5. Este Aviso de Manifestação de Interesse e o Termo de Referência
encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: acesso à informação - editais 2021,
através
do
link:
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/editais.
Os
Consultores Individuais interessados poderão obter informações adicionais e
esclarecimentos na Unidade de Gestão de Projeto da Coordenação-Geral de Ensino Médio
(COGEM) da Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Básica (DPD), das 8:00 às 12:00
horas e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, por meio do telefone: +55 (61)
2022 8305/2022 8329 ou pelo e-mail: selecaonovoensinomedio@mec.gov.br.
6. As Manifestações de Interesse deverão ser endereçadas à CoordenaçãoGeral de Ensino Médio (COGEM) da Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da
Educação (MEC) e enviadas para o e-mail: selecaonovoensinomedio@mec.gov.br. O e-mail
deve indicar em seu corpo ou no campo assunto, obrigatoriamente, o nº da manifestação
de interesse e o currículo anexo em um dos seguintes formatos: odt, doc, pdf, xls, dwg ou
jpg e com tamanho máximo de 10MB.
7. O período para Manifestação de Interesse é de 10/12/2021 a 31/12/2021.

Ministério da Educação
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - UASG 152004
Nº Processo: 23119000169202171 . Objeto: Visa atender ao pagamento pelo fornecimento
de água potável, e serviços de esgoto, para este IBC, durante o exercício de 2021 Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993..
Justificativa: Somente esta firma recebe a outorga para fornecimento de água potável, e
serviços de esgoto de acordo com a ANA Declaração de Inexigibilidade em 09/12/2021.
MARIA DA GLORIA DE SOUZA ALMEIDA. Assessora da Direção-geral. Ratificação em
09/12/2021. JOAO RICARDO MELO FIGUEIREDO. Diretor-geral do Ibc. Valor Global: R$
70.000,00. CNPJ CONTRATADA : 42.310.775/0001-03 AGUAS DORIO 1 SPE S.A.
(SIDEC - 09/12/2021) 152004-00001-2021NE800132

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 152005
Nº Processo: 23121010348202177. Objeto: Contratação de empresa
especializada na realização de serviços continuados de guardião de piscina (salva vidas),
com mão de obra exclusiva, com curso específico pelo Corpo de Bombeiro Militar do
Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), ou equivalente (com reconhecimento pelo CBMERJ),
para atender à demanda do Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, pelo período
de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/12/2021 das 10h00 às 12h00 e
das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Das Laranjeiras 232, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/152005-5-00013-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 10/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FERNANDO WIRTHMANN FERREIRA
Coordenador-Geral de Ensino Médio

OSEAS COSTA OLIVEIRA NETO
Assistente em Administração

SANDRA ALVES DA MATA E SOUZA
Diretora de Políticas e Diretrizes da Educação Básica
substituta

(SIASGnet - 09/12/2021) 152005-00001-2021NE800004

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SECRETARIA DE MODALIDADES ESPECIALIZADAS DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: A União, representada pelo Ministério da Educação, por intermédio da
Secretaria de Educação Básica, representada por Mauro Luiz Rabelo. CONTRATADO: Andrea
Fernanda Borges de Oliveira. OBJETO: Prestação dos Serviços de Consultoria Individual
Analista em Monitoramento e Avaliação Educacional III para assegurar a qualidade da
realização das ações no âmbito do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino
Médio, amparada nas Diretrizes do Banco Mundial para as aquisições do Componente 2, nº
8813-BR, com a finalidade de prestar serviços técnicos de Consultoria Individual à Unidade
de Gestão de Projetos, da Coordenação-Geral de Ensino Médio da Diretoria de Políticas e
Diretrizes da Educação Básica da Secretaria de Educação Básica. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 42, §5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Acordo de Empréstimo nº 8812-BR
e 8813-BR, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Plano de Aquisições, Processo SEI
23000.002536/2021-06, Termo de Referência e aviso de manifestação de interesse nº
05/2021/SEB/DPD/COGEM. FORO: Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.
VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR GLOBAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Ação 0509 - Funcional Programática: 12.368.5011.0509.0006 - Natureza
da Despesa 33.90.35 - Fonte Orçamentária 148 - crédito externo. DATA DA ASSINATURA: 9
de dezembro de 2021. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Mauro Luiz Rabelo - Secretário de
Educação Básica - e CONTRATADO: Andrea Fernanda Borges de Oliveira.

Revisão de Documento de Projeto de Cooperação Técnica Internacional conforme
determina o Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004 § 3º do Art.3º.
SIGNATÁRIOS: Ministério da Educação - Secretaria de Modalidades Especializadas de
Educação - SEMESP, CNPJ: 00.394.445-0035-42 e a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - CNPJ: 03.736.617/0001-68.
ESPÉCIE: Revisão Substantiva do Projeto 914BRZ1148 "Fortalecimento da Capacidade
Institucional para o Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade
Socioambiental" com os seguintes objetivos: Prorrogar a vigência do Projeto pelo prazo de
21 (vinte e um) meses, até 31 de dezembro de 2023 e, além disso, será efetuado aporte
de rendimentos de aplicação financeira auferidos até a data de 09/09/2021 no valor de
R$250.052,32 (duzentos e cinquenta mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois
centavos).

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2021 - UASG 153010 - CEFET/CSF

Processo: 23000.006025/2021-55. Espécie: Acordo de Cooperação Técnica. Partícipes: A
União, representada pelo Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de
Educação Básica, e a Prefeitura Municipal de Barrinha. Objeto: Implantação de 1 (uma)
Escola Cívico-Militar, EMEF Profº Darvy Mascaro, no Município de Barrinha, a qual passará
a ser fomentada pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), instituído
pelo Decreto nº 10.004, de 5 de setembro de 2019, conforme especificações estabelecidas
no Plano de Trabalho. Recursos financeiros: Este instrumento não envolve repasse de
recursos financeiros entre as partes. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua publicação,
podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 36 (trinta e seis)
meses, mediante celebração de aditivo.

Nº Processo: 23063.001635/2021-28.
Pregão Nº 18/2021. Contratante: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA.
Contratado: 16.963.926/0001-12 - EURO SERVICE EIRELI. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço continuado com mão de obra dedicada de limpeza
externa no campus nova friburgo do cefet-rj, que serão prestados nas condições
estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 08/12/2021 a 08/12/2022. Valor
Total: R$ 299.750,64. Data de Assinatura: 08/12/2021.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

(COMPRASNET 4.0 - 09/12/2021).
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2021 - UASG 153010

Processo: 23000.006072/2021-07. Espécie: Acordo de Cooperação Técnica. Partícipes:
União, representada pelo Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de
Educação Básica, e a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. Objeto: Implantação de
01 (uma) Escola Cívico-Militar - Escola Municipal Professora Mirian Alves de Macedo
Guimarães no Município de São Pedro da Aldeia, a qual passará a ser fomentada pelo
Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), instituído pelo Decreto nº 10.004,
de 5 de setembro de 2019, conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho.
Recursos financeiros: Este instrumento não envolve repasse de recursos financeiros entre
as partes. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua publicação, podendo ser prorrogada
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 36 (trinta e seis) meses, mediante
celebração de aditivo.

Nº Processo: 23063001649202061 . Objeto: Compra de materiais para laboratório. Total de
Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de
21º/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993. Declaração
de Dispensa em 07/12/2021. BIANCA DE FRANCA TEMPONE FELGA DE MORAES. Diretora
da Dirap. Ratificação em 07/12/2021. MAURICIO SALDANHA MOTTA. Diretor Geral do
Cefet/rj. Valor Global: R$ 196.154,00. CNPJ CONTRATADA : 30.213.302/0001-09 R.R
SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE VACUO EIRELI.

DIRETORIA DE POLÍTICAS E DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENSINO MÉDIO
COORDENAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

(SIDEC - 09/12/2021) 153010-15244-2021NE000059

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS
GERAIS

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 17/2021/SEB/DPD/COGEM

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2021 - UASG 153015

Projeto de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio. Acordo de
Empréstimo nº 8812-Br e 8813-Br. Serviço de Consultoria Individual (Pessoa Física).
Objeto: Seleção e Contratação de Consultor(A) Individual Para O Desenvolvimento do Guia
de Gestão Socioambiental No Âmbito do Projeto de Apoio à Implementação do Novo
Ensino Médio.
1. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica,
firmou um Contrato de Empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial) para o Projeto de Apoio à Implementação do
Novo Ensino Médio. Esse projeto tem como objetivo apoiar à implementação da reforma
do ensino médio e aumentar o índice de desenvolvimento da educação básica nas escolas
do programa de fomento ao ensino médio em tempo integral.
2. Os Serviços de Consultoria Individual (Pessoa Física) compreendem SELEÇÃO
E CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR(A) INDIVIDUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO GUIA DE
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO ÂMBITO DO PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO
NOVO ENSINO MÉDIO e terá como objetivos: (I) Assessorar o MEC na identificação de
partes interessadas que irão se relacionar com as informações que estarão contidas no
Guia de Gestão Socioambiental; (II) Apoiar o MEC no desenvolvimento de diretrizes para
os temas de salvaguardas estabelecidas pelo Banco Mundial; (III) Auxiliar o MEC na
definição dos temas socioambientais para o desenvolvimento e implementação dos

Nº Processo: 23062039233202114 . Objeto: Contratação de acesso a plataforma Biblioteca
Virtual Pearson Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei
nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Inexistencia de outros fornecedores Declaração de
Inexigibilidade em 03/12/2021. FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS. Diretor Geral. Ratificação
em 03/12/2021. MOACIR FELIZARDO DE FRANCA FILHO. Diretor de Planejamento e Gestão.
Valor Global: R$ 397.569,71. CNPJ CONTRATADA : 01.404.158/0018-38 PEARSON
EDUCATION DO BRASIL LTDA.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021121000086

(SIDEC - 09/12/2021) 153015-15245-2021NE800001
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Reajuste de valores de acordo com ist (índice de serviços de telecomunicações)
apurado no período de agosto de 2020 à julho de 2021..
(COMPRASNET 4.0 - 09/12/2021).'
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