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5.7.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do
procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o
conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.

5.7.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.
5.8 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de

heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.
5.9 Não será realizado procedimento, em hipótese alguma, fora do espaço

físico, da data e dos horários predeterminados na consulta individual de que trata o
subitem 5.1.1 deste edital.

6 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO
CO R O N AV Í R U S

6.1 Por ocasião da avaliação biopsicossocial e do procedimento de
heteroidentificação, e tendo em vista as medidas de proteção à transmissão do
coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:

a) comparecer ao local de realização da avaliação e do procedimento 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 realização da avaliação e do procedimento;

d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de
realização da avaliação e do procedimento, observado o subitem 6.1.5 deste edital;

e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com
fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local da avaliação e do procedimento, na
entrada das salas e dos banheiros;

f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os
candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas da avaliação e do
procedimento;

g) verificar o seu horário de acesso ao local da avaliação e do procedimento,
conforme informado na consulta individual, em link específico;

h) submeter-se à identificação realizada pela equipe de campo na chegada
dos candidatos ao local da avaliação e do procedimento, 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 avaliação e do procedimento;

k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da avaliação
e do procedimento para evitar aglomeração.

6.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local da avaliação e
do procedimento usando máscara.

6.1.1.1 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro
material.

6.1.2 Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local da avaliação e do
procedimento 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.

6.1.3 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso
individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.

6.1.4 O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70%
aos candidatos, exceto na forma do subitem 6.2 deste edital.

6.1.5 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 a fase em sala especial.

6.2 O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos
locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

6.3 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.

6.4 O candidato que informar que está, na data da avaliação biopsicossocial
ou do procedimento de heteroidentificação, acometido pela Covid-19 não poderá realizá-
los.

6.5 Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos
gerais de prevenção do coronavírus nos locais de provas estarão disponíveis no endereço
eletrônico www.cebraspe.org.br.

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares

das provas objetivas estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 5
de julho de 2021, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/
serpro_21.

7.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de
comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem
a visualização das justificativas de alteração/anulação.

7.3 O edital de resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos
candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência e no procedimento
de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclaram negros e de convocação para
o desempate de notas será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet,
no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/serpro_21, na data
provável de 12 de julho de 2021.

CATIA GONTIJO REZENDE
REGIONAL BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 96.150/2021 - UASG: 803010

Credenciamento Médico n°: 61435/2018. Processo nº: 00315-2018. Inexigibilidade nº:
00315/2018. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).
CNPJ do Credenciado: 37.993.474/0001-91 - CARDIOSUL - CLÍNICA CARDIOLOGICA
SOCIEDADE SIMPLES. Objeto: Alterar Dados Cadastrais. Vigência: 23/06/2021 a 13/03/2023.
Data da Assinatura: 23/06/2021.

REGIONAL SÃO PAULO
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 96.197/2021 - UASG: 803080

Processo nº: 00809-2021. Inexigibilidade nº: 00809/2021. Contratante: SERVIÇO FEDERAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ do Credenciado: 61.486.650/0001-83 -
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Objeto: Credenciamento Médico. Vigência: 23/06/2021 a
22/06/2026. Valor R$ 600.000,00. Data da Assinatura: 23/06/2021.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 96.209/2021 - UASG: 803080

Processo nº: 00807-2021. Inexigibilidade nº: 00807/2021. Contratante: SERVIÇO FEDERAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ do Credenciado: 01.417.248/0001-15 -
PREVILAB ANALISES CLINICAS LTDA. Objeto: Credenciamento Médico. Vigência: 23/06/2021
a 22/06/2026. Valor R$ 600.000,00. Data da Assinatura: 23/06/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 96.199/2021 - UASG: 803080

Credenciamento Médico n°: 63.552/2018. Processo nº: 01364-2018. Inexigibilidade nº:
01364/2018. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).
CNPJ do Credenciado: 03.643.875/0001-08 - CLIMEDCAP - CLINICA MEDICA DE CIRURGIA
DE CABECA E PESCOCO LTDA. Objeto: Aplicar reajuste dos valores dos serviços. Vigência:
23/06/2021 a 13/09/2023. Data da Assinatura: 23/06/2021.

BANCO DO BRASIL S/A
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO PÚBLICO 2021/209285V(9101), CESUP PATRIMÔNIO PR, regido pelos
termos do edital, pela Lei nº 13.303/2016 e pelo Decreto 8.945/2016; OBJETO: Venda de
bens imóveis, situados no estado de SP. LOCAL/DATA/HORA DE REALIZAÇÃO: presencial e
on line , através do site: www.lancenoleilao.com.br e no endereço: Rua Doutor Bento
Teobaldo Ferraz, 190, Barra Funda - SÃO PAULO-SP em 15.09.2021, com início às 11h00
(horário local), a ser realizado pela leiloeira pública oficial Sra. Carla Sobreiro Umino;
OBTENÇÃO DO EDITAL: Escritório da leiloeira, telefone: (11) 2359-7351, em horário
comercial, até 14.09.2021, ou pela internet através do site: www.lancenoleilao.com.br.

RODRIGO ARAUJO
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA 2021/01921 - (7421) - Cesup Compras e Contratações -
SP, realizado por meio da Internet; OBJETO: Aquisição de mesa comando de iluminação

para a dependência 9822/00 - CCBB/BH (MG) - Lote Único; RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: no endereço https://licitacoes-e.com.br, até 12.07.2021 às 10h; OBTENÇÃO
DO EDITAL: no endereço eletrônico acima por meio do número da licitação ID 880151.
Informações: cesupcompras.estrat@bb.com.br, com cópia para ceciliaquintal@bb.com.br,
das 8 às 14 hs.

MARIA CECILIA DE MIRANDA QUINTAL
Responsável

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação Eletrônica: DGCO nº 00093/2021; firmado em 23/06/2021; Favorecido:
HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA;
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO
(DESKTOPS) PARA UTILIZAÇÃO PELOS COLABORADORES DA BBTS, ABRANGENDO GARANTIA
"ON SITE" PELO PERÍODO DE 12 MESES; Modalidade: Licitação Eletrônica nº 2021/15 - Lote
2; Vigência: 12 (doze) meses; Valor: R$ 824.999,00.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021.
ÍTALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA

Autoridade Competente de Licitação

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Espécie: Autorização de Fornecimento n.º 2021/463 de 19/05/2021; Objeto: Aquisição de
200 (duzentos) armários de aço de 2 (duas) portas, destinados às diversas Unidades do
Banco do Nordeste; Fornecedor: ITALBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO
LTDA.; Fundamento legal: Edital de Pregão Eletrônico nº 2021/011, de 15/01/2021, nos
termos das Leis nº 13.303/16, nº 10.520/02, nº 12.846/13, Decretos nº 8.538/15, nº
8.945/16, n° 10.024/19 e Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Nordeste;
Prazo de entrega: Será conforme cronograma: Lote 1 - 30 (trinta) dias após a aceitação da
AF, Lote 2 - 60 (sessenta) dias após a aceitação da AF e Lote 3 - 90 (noventa) dias após a
aceitação da AF; Valor total: R$ 156.000,00;

Espécie: Autorização de Fornecimento n.º 2021/569 de 28/05/2021; Objeto: Contratação
do serviço de escoramento da laje do imóvel onde funciona a Agência Água Branca - PI;
Fornecedor: VÍDEO SYSTEM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.; Fundamento legal: Lei nº
13.303/16, Decreto nº 8.945/16 e Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do
Nordeste - Dispensa por Valor, Art. 138, Inciso I; Período de realização: O prazo de
execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias; Valor total: R$ 4.120,00;

Espécie: Autorização de Fornecimento n.º 2021/519 de 19/05/2021; Objeto: Contratação
da obra de reforma para recuperação e reforço estrutural de reservatório elevado,
substituição de bombas hidráulicas, quadro elétrico e reparos em tubulações, conexões e
acessórios da Agência Caicó - RN; Fornecedor: G I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.;
Fundamento legal: Lei nº 13.303/16, Decreto nº 8.945/16 e Regulamento de Licitações e
Contratos do Banco do Nordeste - Dispensa por Valor, Art. 138, Inciso I; Período de
prestação dos serviços: O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias; Valor
total: R$ 72.208,57;

Espécie: Autorização de Fornecimento n.º 2021/566 de 24/05/2021; Objeto: Contratação
de palestra in Company "Aspectos Registrais do Georreferenciamento"; Fornecedor:
DARLENE BRAGA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.; Fundamento legal: Lei nº 13.303/16,
Decreto nº 8.945/16 e Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Nordeste -
Inexigibilidade de Licitação, Art. 139, Inciso II, alínea f; Período de realização: 26/05/2021;
Valor total: R$ 5.000,00;

Espécie: Autorização de Fornecimento n.º 2021/494 de 24/05/2021; Objeto: Aquisição de
equipamentos tipo Split para o PRONAF - AL e GERAT - AL; Fornecedor: J. C. M. NITERÓI
REFRIGERAÇÃO LTDA.; Fundamento legal: Lei nº 13.303/16, Decreto nº 8.945/16 e
Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Nordeste - Dispensa por Valor, Art.
138, Inciso II; Prazo de entrega: até 31/05/2021; Valor total: R$ 13.998,00;

Espécie: Autorização de Fornecimento n.º 2021/564 de 27/05/2021; Objeto: Contratação
da obra de reforma da coberta da Agência Baturité - CE; Fornecedor: TRIMARK
MANUTENÇÃO & INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.; Fundamento legal: Lei nº 13.303/16,
Decreto nº 8.945/16 e Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Nordeste -
Dispensa por Valor, Art. 138, Inciso I; Período de prestação dos serviços: O prazo de
execução dos serviços será de 30 (trinta) dias; Valor total: R$ 24.855,07;

Espécie: Autorização de Fornecimento n.º 2021/562 de 25/05/2021; Objeto: Aquisição de
envelopes para depósito em dinheiro para uso nos terminais de autoatendimento das
agências do Banco do Nordeste; Fornecedor: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA .;
Fundamento legal: Lei nº 13.303/16, Decreto nº 8.945/16 e Regulamento de Licitações e
Contratos do Banco do Nordeste - Dispensa por Valor, Art. 138, Inciso II; Prazo de entrega:
até 24/06/2021; Valor total: R$ 39.060,00;
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