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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 250/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
29/03/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada de forma
contínua em serviços de apoio administrativo (agente de portaria, artífice, condutor de
veículos categoria d , operário rural, jardineiro / roçador / podador, técnico em
secretariado e encarregado de serviços), para atendimento às demandas do Instituto de
Saúde e Biotecnologia ISB da Universidade Federal do Amazonas UFAM, na cidade de
Coari/AM.

FERNANDO DINIZ ABREU SILVA
Gerente de Licitação

(SIDEC - 08/04/2022) 154039-00001-2022NE000008

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00001/2022 publicado no D.O de 2022-
04-11, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R$ 1.739.595,55. Leia-se: Valor Total: R$
1.726.246,10.

(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2022).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O Presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas e Reitor da
Universidade Federal do Amazonas, considerando o constante no Processo nº
23105.022159/2020-64, a previsão na Cláusula Sexta do Contrato nº 29/2019, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra sem dedicação
exclusiva e reposição de peças, no sistema de ar comprimido da Faculdade de Odontologia
da UFAM, firmado entre a Fundação Universidade do Amazonas e a empresa Pronto
Construções Ltda., bem como o Parecer 04 - DeCC-PROADM (doc. 0919331) e o despacho
elaborado pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças (doc. SEI nº 0919889), resolve
Apostilar a referida avença, com fundamento nas disposições do parágrafo 8º, do artigo 65,
da Lei nº 8.666/1993, ao fito de permitir, a partir da data retroativa a 01 de abril de 2021,
a variação do valor contratual e propiciar o reajuste do valor mensal para R$ 19.171,21
(dezenove mil, cento e setenta e um reais e vinte e um centavos), passando deste modo
ao valor global de R$ 230.054,48 (duzentos e trinta mil, cinquenta e quatro reais e
quarenta e oito centavos), devido à variação do índice IGP-M, correndo as despesas por
conta da seguinte dotação orçamentária: Fonte: 8100000000; PI: M20RKQ1943N; PTRES:
170121; Nota de Empenho: 2022NE154.

(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2022).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O Presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas e Reitor da
Universidade Federal do Amazonas, considerando o constante no Processo nº
23105.022159/2020-64, a previsão na Cláusula Sexta do Contrato nº 29/2019, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra sem dedicação
exclusiva e reposição de peças, no sistema de ar comprimido da Faculdade de Odontologia
da UFAM, firmado entre a Fundação Universidade do Amazonas e a empresa Pronto
Construções Ltda., bem como o Parecer 03 - DeCC-PROADM (doc. 0918889) e o despacho
elaborado pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças (doc. SEI nº 0919889), resolve
Apostilar a referida avença, com fundamento nas disposições do parágrafo 8º, do artigo 65,
da Lei nº 8.666/1993, ao fito de permitir, a partir da data retroativa a 01 de abril de 2020,
a variação do valor contratual e propiciar o reajuste do valor mensal para R$ 14.623,68
(quatorze mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), passando deste
modo ao valor global de R$ 175.484,21 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e
oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), devido à variação do índice IGP-M, correndo
as despesas por conta da seguinte dotação orçamentária: Fonte: 8100000000; PI:
M20RKQ1943N; PTRES: 170121; Nota de Empenho: 2022NE154.

(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2022).'

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 101, DE 6 DE ABRIL DE 2022
VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, em cumprimento ao disposto na
Lei Federal Nº 14.314/2022, que determina o ajuste do período de suspensão da
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos
econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da covid-19, o fim da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
determinado pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020.

O novo prazo de validade do concurso público de prova e títulos para o
cargo de Professor de Magistério Superior regido pelo Edital de Abertura Nº 150/2019
e Edital de Homologação Nº 031/2020, para a área de conhecimento Engenharia
Mecânica, Processos de Fabricação, é a data 29/12/2022.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 102, DE 6 DE ABRIL DE 2022
VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, em cumprimento ao disposto na
Lei Federal Nº 14.314/2022, que determina o ajuste do período de suspensão da
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos
econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da covid-19, o fim da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
determinado pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020.

O novo prazo de validade do concurso público de prova e títulos para o
cargo de Professor de Magistério Superior regido pelo Edital de Abertura Nº 160/2019
e Edital de Homologação Nº 356/2019 e Edital de Prorrogação Nº 171/2021, para a área
de conhecimento Psicologia Social, é a data 09/10/2023.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 103, DE 6 DE ABRIL DE 2022
VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, em cumprimento ao disposto na
Lei Federal Nº 14.314/2022, que determina o ajuste do período de suspensão da
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos
econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da covid-19, o fim da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
determinado pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020.

O novo prazo de validade do concurso público de prova e títulos para o
cargo de Professor de Magistério Superior regido pelo Edital de Abertura Nº 110/2019,
Edital de Homologação Nº 338/2019 e Edital de Prorrogação Nº 82/2021, para a área
de conhecimento Epidemiologia e Bioestatística, é a data 24/09/2023.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 104, DE 6 DE ABRIL DE 2022
VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, em cumprimento ao disposto na
Lei Federal Nº 14.314/2022, que determina o ajuste do período de suspensão da
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos
econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da covid-19, o fim da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
determinado pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020.

O novo prazo de validade do concurso público de prova e títulos para o
cargo de Professor de Magistério Superior regido pelo Edital de Abertura Nº 107/2019
e Edital de Homologação Nº 024/2020 , para a área de conhecimento Geografia -
Subárea: Geografia Humana - Especialidade: Geografia Política., é a data 03/12/2022.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 105, DE 6 DE ABRIL DE 2022
VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, em cumprimento ao disposto na
Lei Federal Nº 14.314/2022, que determina o ajuste do período de suspensão da
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos
econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da covid-19, o fim da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
determinado pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020.

O novo prazo de validade do concurso público de prova e títulos para o
cargo de Professor de Magistério Superior regido pelo Edital de Abertura Nº 105/2019,
Edital de Homologação Nº 010/2020 e Edital de Prorrogação Nº 61/2021, para a área
de conhecimento Pedagogia do Teatro e Teatro de Formas Animadas, é a data
29/10/2023.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 106, DE 6 DE ABRIL DE 2022
VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, em cumprimento ao disposto na
Lei Federal Nº 14.314/2022, que determina o ajuste do período de suspensão da
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos
econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da covid-19, o fim da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
determinado pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020.

O novo prazo de validade do concurso público de prova e títulos para o
cargo de Professor de Magistério Superior regido pelo Edital de Abertura Nº 104/2019,
Edital de Homologação Nº 294/2019 e Edital de Prorrogação Nº 142/2021, para a área
de conhecimento História, Linguagem e Estética do Audiovisual, é a data 18/08/2023.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 107, DE 6 DE ABRIL DE 2022
VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, em cumprimento ao disposto na
Lei Federal Nº 14.314/2022, que determina o ajuste do período de suspensão da
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos
econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da covid-19, o fim da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
determinado pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020.

O novo prazo de validade do concurso público de prova e títulos para o
cargo de Professor de Magistério Superior regido pelo Edital de Abertura Nº 103/2019,
Edital de Homologação Nº 288/2019 e Edital de Prorrogação Nº 96/2021, para a área
de conhecimento Ensino de Ciências, é a data 14/08/2023.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 108, DE 6 DE ABRIL DE 2022
VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, em cumprimento ao disposto na
Lei Federal Nº 14.314/2022, que determina o ajuste do período de suspensão da
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos
econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da covid-19, o fim da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
determinado pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020.

O novo prazo de validade do concurso público de prova e títulos para o
cargo isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior regido pelo Edital de
Abertura Nº 102/2019 e Edital de Homologação Nº 310/2019, para a área de
conhecimento Matemática. Subáreas: Álgebra, Análise, Geometria, Topologia e
Probabilidade, é a data 02/09/2022.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 109, DE 6 DE ABRIL DE 2022
VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, em cumprimento ao disposto na
Lei Federal Nº 14.314/2022, que determina o ajuste do período de suspensão da
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos em razão dos impactos
econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da covid-19, o fim da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
determinado pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020.

O novo prazo de validade do concurso público de prova e títulos para o
cargo de Professor de Magistério Superior regido pelo Edital de Abertura Nº 100/2019,
Edital de Homologação Nº 312/2019 e Edital de Prorrogação Nº 169/2021, para a área
de conhecimento Engenharia Elétrica. Subárea: Telecomunicações. Especialidade: Teoria
Eletromagnética, Micro-ondas, Propagação de Ondas, Antenas, é a data 02/09/2023.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas
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