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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021112600229

229

Nº 222, sexta-feira, 26 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

usuário de TIC de forma remota e presencial aos usuários na modalidade Service Desk,
bem como, suporte, sustentação e operação dos serviços e da infraestrutura de TIC do
Instituto Brasileiro de Museus - Ibram

ALINE MEDEIROS NAKAO
Pregoeira

(SIDEC - 25/11/2021) 423002-42207-2021NE800003

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2021

A Pregoeira e sua equipe de apoio declaram vencedor do Grupo 1 a empresa
ANGEL?S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - EIRELI NO VALOR DE R$ 1.049.950,08 (um milhão
quarenta e nove mil novecentos e cinquenta reais e oito centavos).

MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER
Assistente Técnico I

(SIDEC - 25/11/2021) 423002-42207-2021NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021 - UASG 423034

Nº Processo: 01448000207202040. Objeto: Contratação de serviços técnicos
especializados para execução do Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico -
PPCIP - nas instalações do Museu Regional de São João del-Rei situado à Rua Marechal
Deodoro, 12 - Centro, São João del-Rei - MG, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
26/11/2021 das 10h00 às 17h00. Endereço: Avenida Alvares Cabral, 1605 - 10 Andar, Santo
Agostinho - Belo Horizonte/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/423034-2-00002-
2021. Entrega das Propostas: 13/12/2021 às 11h00. Endereço: Avenida Alvares Cabral,
1605 - 10 Andar, Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG. Informações Gerais: O Edital está
disponibilizado, na íntegra, no endereço situado no Edifício do Banco Central, na Avenida
Álvares Cabral, nº 1.605, 10º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP:
30170-008, e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico
www.museus.gov.br, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às 17:00 horas, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados..

PAULO JOSE DE SOUZA
Analista

(SIASGnet - 25/11/2021) 423034-42207-2021NE000055

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL DO IBRAM NO RIO DE
JA N E I R O

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 423033 - REPRESENT.IBRAM/RJ

Número do Contrato: 2/2020.
Nº Processo: 01435.000143/2020-26.
Pregão. Nº 23/2020. Contratante: ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ.
Contratado: 05.637.990/0001-97 - BELMAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: O
presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro do contrato
administrativo nº 02/2020, devido a inclusão da tarifa de manutenção da conta vinculada
do banco do brasil no valor mensal de r$ 126,00 (cento e vinte seis reais) ao referido
contrato, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea d da lei nº 8.666/93.
a formalização da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação foi instituída
pela instrução normativa nº 05/2017, de 26/05/2017, e consta do seu anexo vii, sendo esta
obrigatória para os contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra.
em 04/01/2018, foi firmado o termo de cooperação técnica nº 01/2018 (documento sei nº
0493727) entre este er-rj/ibram e a agência teleporto do banco do brasil s/a, sendo este
posteriormente substituído pelo termo de cooperação técnica nº 02/2021, de 22/03/2021
(documento sei nº 1155422), firmado entre a agência governo praça xv de novembro do
banco do brasil s/a e este er-rj/ibram.
até o mês de agosto do corrente ano os serviços de abertura e movimentação das contas-
depósito vinculada - bloqueada para movimentação, dos contratos administrativos de
prestação de serviço com fornecimento de mão de obra, firmados por este escritório de
representação regional do ibram no rio de janeiro - er-rj/ibram, vinham sendo realizados
sem qualquer pagamento de tarifas bancárias.
em 27/08/2021, o banco do brasil s/a., encaminhou o ofício 49 lg/2021, de 27/08/2021
(documento sei nº 1398024), informando o início da cobrança das tarifas de abertura do
depósito em garantia no valor de r$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), cobrado
no momento do cadastramento do convênio, e da tarifa de manutenção no valor de r$
126,00 (cento e vinte e seis reais) por evento ativo, cobrado mensalmente, a partir do mês
de outubro do corrente ano.. Vigência: 06/01/2021 a 06/01/2022. Valor Total Atualizado
do Contrato: R$ 289.646,77. Data de Assinatura: 24/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 24/11/2021).

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
R E T I F I C AÇ ÃO

34ª EDIÇÃO DO PRÊMIO RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE - 2021
Processo nº 01450.001004/2021-11

No Edital de Concurso nº 01/2021, referente à 34ª Edição do Prêmio
Rodrigo Melo Franco de Andrade - 2021, publicado no Diário Oficial da União - DOU
nº 114, de 21 de junho de 2021, Seção 3, páginas 107 a 111,

Onde se lê:
10.1. A Comissão Nacional será composta por 20 (vinte) membros,

especialistas de reconhecida experiência e conhecimento no campo do patrimônio
cultural, e incluirá os 5 (cinco) diretores do Iphan ou os representantes dos respectivos
departamentos, indicados por cada um deles.

10.2. O presidente da Comissão Nacional será a Presidente do Iphan,
responsável pela nomeação da Comissão, ou no seu impedimento, o Diretor do
Departamento de Cooperação e Fomento como seu representante, o qual terá a
função de jurado suspensa nos momentos em que assumir a Presidência da
Comissão.

10.5 Cada ação pré-selecionada receberá 03 (três) avaliações preliminares,
até 03 (três) avaliações sintéticas, com pontuação máxima de 100 pontos cada, e até
03 (três) pareceres substantivos.

10.6. As ações que não forem aprovadas na avaliação preliminar de pelo
menos 2 (dois) jurados serão eliminadas e, como tal, não serão consideradas para a
análise da Comissão Nacional, cujos pareceres substantivos não serão apreciados.

10.8. Se a ação não receber pelo menos 2 (dois) pareceres substantivos
positivos, não será encaminhada para a análise da Comissão Nacional, ainda que atinja
ou supere os 50 pontos.

Leia-se:
10.1. A Comissão Nacional será composta por 19 (dezenove) membros,

especialistas de reconhecida experiência e conhecimento no campo do patrimônio
cultural, e incluirá os 5 (cinco) diretores do Iphan ou os representantes dos respectivos
departamentos, indicados por cada um deles.

10.2. O presidente da Comissão Nacional será a Presidente do Iphan,
responsável pela nomeação da Comissão, ou no seu impedimento, o Diretor do
Departamento de Cooperação e Fomento como seu representante, o qual terá a

função de jurado substituída nos momentos em que assumir a Presidência da
Comissão.

10.5 Cada ação pré-selecionada receberá 01 avaliação preliminar, 01
avaliação sintética, e 01 parecer substantivo.

10.6. As ações que não forem aprovadas na avaliação preliminar serão
eliminadas e, como tal, não serão consideradas para a análise da Comissão Nacional,
cujos pareceres substantivos não serão apreciados.

10.8. Se a ação não receber o parecer substantivo positivo, não será
encaminhada para a análise da Comissão Nacional, ainda que atinja ou supere os 50
pontos.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 343026 - IPHAN

Número do Contrato: 10/2019.
Nº Processo: 01450.005246/2018-70.
Pregão. Nº 6/2019. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍST I CO
NACIONAL. Contratado: 00.928.375/0001-16 - DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS
LTDA. Objeto: Alteração da razão social da empresa abrantes soluções ltda, para deltalab
consultoria e treinamentos ltda, conforme consta na 8º alteração do contrato social da
empresa, registrada na junta comercial, industrial e serviços do distrito federal em
11/06/2021. Data de Assinatura: 19/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 25/11/2021).

SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 31/2021

Termo de Cooperação Técnica que firmam o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional-IPHAN/MG - CNPJ 26.474.056/0014-96 e o Município de Congonhas-MG, CNPJ
16.752.446/0001-02. Resumo do objeto: O presente instrumento tem por objetivo a cessão
de servidor público municipal ao IPHAN-MG para desempenhar funções junto ao Escritório
Técnico de Congonhas, de acordo com o Plano de Trabalho. Data de Assinatura:
19.11.2021. Prazo de Vigência: 48 (quarenta e oito) meses, contados da data de assinatura;
SIGNATÁRIOS: Cláudio Antônio de Souza - Prefeito de Congonhas-MG e Débora Maria
Ramos do Nascimento França - Superintendente do IPHAN em Minas Gerais.

SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO
ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

RESULTADO PRELIMINAR DE HABILITAÇÃO: a CPL do Iphan/PE, com base na
Nota Técnica 6 (3127118) e NT 662 (3130911), comunica que foram inabilitadas a TRIENG
ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 26.575.059/0001-00, por não atendimento ao item
7.9.6.1.2. do Edital, e a CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 04.856.454/0001-10,
por não atendimento aos itens 7.9.3.3, 7.9.6.2.1 e 7.9.10. As demais participantes foram
consideradas habilitadas. Está aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal de
05 dias úteis e de mais 05 dias úteis para as contrarrazoões, logo após findo prazo do
recurso. Não havendo recurso, fica agendada a abertura das propostas de preços para a
data de 06/12/2021 às 09:00h, na Sala de Reuniões da Sede da Superintendência do
Iphan/PE, localizada no endereço: Av. Oliveira Lima, nº 824, Boa Vista, Recife/PE.

ROGERIO SAMUEL DE LIMA HENRIQUES
Superintendente do Iphan/PE

(SIDEC - 25/11/2021) 343026-40401-2021NE800250

SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Repactuação de preço, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2021. O valor mensal
atualizado do contrato fica retificado em r$ 8.165,10 ( oito mil, cento e sessenta e cinco
reais e dez centavos), perfazendo o valor anual de r$ 97.981,20 (noventa e sete mil,
novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), em razão da repactuação de preço por
força de homologação de convenção coletiva de trabalho 2021, registro mte.
Sc000152/2021 e do decreto 22.355 de 29/12/2020 que reajustou o valor da tarifa do vale
transporte de florianópolis, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021,
conforme análise de repactuação 2021 (documentos sei 3018827 e 3018754)..

(COMPRASNET 4.0 - 25/11/2021).'

SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

A Superintendência do IPHAN na Paraíba torna público o resultado do
julgamento das propostas da tomada de preços nº 01/2021-IPHAN/PB, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para a elaboração de serviços técnicos em
arquelogia visando à pesquisa arqueológica intensiva no sitio Serrote do letreiro e entorno
- Sousa/PB e no sitio Serra Branca e entorno - Vieirópolis. Foi declarada vencedora a
empresa INSIDE Consultoria Científica,CNPJ Nº 10.834.780/0001-29, com o valor global de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

HYAGO COSTA CELANE
Superintendente

(SIDEC - 25/11/2021) 343026-40401-2021NE000046

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021

A superintendência do IPHAN na Paraíba torna público o resultado de

julgamento das propostas da Tomada de Preços nº 02/2021-IPHAN/PB, cujo objeto é

a contratação de empresa especializada visando à elaboração de projeto executivo e

execução de obra de socialização do sitio arqueológico Serra Branca - Veirópolis/PB. Foi

declarada vencedora a empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ Nº

27.700.986/0001-69, com o valor global de R$ 450.012,92 (quatrocentos e cinquenta

mil, doze reais e noventa e dois centavos).

HYAGO COSTA CELANE

Superintendente

(SIDEC - 25/11/2021) 343026-40401-2021NE000046
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