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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 
ESPÉCIE: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2016. CONTRATANTES: União Federal por 
intermédio da Procuradoria da República em Santa Catarina e a empresa PLANSUL 
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: prorrogação da vigência contratual por 
mais 12(doze) meses. VIGÊNCIA: de 01/11/2020 à 31/10/2021. DATA E ASSINATURA: 27 de 
agosto de 2020, Maximiliano Eller pela Contratante e Rogério Crespo Gualda, pela 
Contratada.  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 
ESPÉCIE: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2016. CONTRATANTES: União Federal por 
intermédio da Procuradoria da República em Santa Catarina e a empresa PLANSUL 
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: prorrogação da vigência por mais (12) 
doze meses. VIGÊNCIA: 24/10/2020 à 23/10/2021. DATA E ASSINATURA: 27 de agosto de 
2020, Maximiliano Eller pela Contratante e Rogério Crespo Gualda pela Contratada. 

 
g) Os(as) candidatos(as) à prova oral serão acomodados(as) no dia da prova em 

salas amplas e com espaçamento de 2 (dois) metros entre eles, todos portando máscaras 

que cubram o nariz e a boca, e deverão permanecer em silêncio, a fim de minimizar 

possível contágio entre eles ou entre eles e fiscais. 
 

h) Nos locais de realização das provas escritas e oral, uma sala ficará reservada 
para candidatos(as) que apresentarem febre no dia do exame.  

Essas diretrizes não são taxativas, podendo ser suplementadas a posteriori, 
 
à luz de novas determinações de Órgãos Sanitários, conforme necessidades e 
peculiaridades, desde que embasadas por conhecimentos científicos e legais protetivos da 
saúde de todos os envolvidos no certame. 
 

ALBERTO BASTOS BALAZEIRO  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO I 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2020 
CRONOGRAMA BÁSICO - PREVISÃO  

ESPÉCIE: Contrato nº 48/20; PROCESSO PR-SP/DICGC: 1.34.010.006421/2020-45; 
CONTRATANTE:  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO;  CNPJ: 
26.989.715/0031-28; CONTRATADA: RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA; CNPJ:  
23.495.961/0001-10; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 15/2020; PROCESSO 
PGT/MPT: 20.02.0001.0012914/2019-49 OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-
grid) nos edifícios do MPU, compreendendo a elaboração do projeto executivo, a 
aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, 
comissionamento e ativação de todos os equipamentos, materiais e sistema de 
monitoramento, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento, 
suporte técnico e serviço continuado de aferição de performance pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, de acordo com as especificações e condições descritas no Termo 
de Referência.; VIGÊNCIA: 10/09/2020 até 09/09/2023; VALOR GLOBAL: Valor anual 
estimado de R$ 78.780,00 (Setenta e oito mil e setecentos e oitenta reais); PROGRAMA DE 
TRABALHO: 03062003142640001; SIGNATÁRIOS: MPF-PR/SP: ELISA BRITO SILVA, 
Secretaria Estadual e CONTRATADA: RAFAEL FOPPA; DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020  

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR  
RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO Nº 35/2020 
 
O Coordenador de Licitações do Ministério Público Militar/MPM torna público o resultado 
de julgamento da licitação supracitada, referente ao processo nº 
19.03.0005.0000099/2019-98. Empresa vencedora: A C M CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA , 
com o valor de R$ 89.990,00.  

CARLOS ALBERTO DE SOUSA LIMA 
Coordenador de Licitações  

(SIDEC - 14/09/2020) 200008-00001-2020NE000036  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR SECRETARIA DA 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº
 45/2017-MPM. Processo nº: 

19.03.0000.0002976/2020-17. Contratante: Ministério Público Militar. Contratada: 
MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL, OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP. CNPJ: 
12.164.385/0001-01. Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de 
prestação de serviços de recepcionista na Procuradoria-Geral de Justiça Militar e 
Procuradoria de Justiça Militar em Brasíia/DF. Vigência: 28/9/2020 a 27/9/2021. Data de 
assinatura: 11/9/2020. Assinam: Rubens Pereira Prado, Diretor-Geral Substituto, pelo 
MPM e Wesley Leite Bidô, pela Contratada.  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
PROCURADORIA-GERAL  

EDITAL Nº 87, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020  
21º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DO TRABALHO 

 
 

ETAPA - ATIVIDADE  DATA  

PROVAS DISCURSIVA E PRÁTICA 30/09/2020  

Publicação do edital indicando datas, horários e locais das realizações   
das provas discursiva e prática   

Realização da prova discursiva 10/10/2020  
Realização da prova prática 11/10/2020  
Publicação  do  edital  divulgando  a  lista  dos  aprovados  na  prova 26/10/2020  
discursiva      

Publicação do edital contendo a apreciação dos recursos interpostos 9/11/2020  

contra  a  nota  da  prova  discursiva,  bem  como  a  lista  de  eventuais   
novos aprovados na etapa   

Publicação do edital  contendo  a  lista  dos  aprovados  na  prova 10/11/2020  
prática      

Publicação do edital contendo a apreciação dos recursos interpostos 20/11/2020  
contra a nota da prova prática, bem como a lista de eventuais novos   
aprovados na etapa e convocação para inscrição definitiva   

INSCRIÇÃO DEFINITIVA 23 a 

Período para inscrição definitiva e apresentação de documentos 
30/11/2020  
  

Publicação  do  edital  contendo  as  inscrições  definitivas  deferidas  e 4/12/2020  
convocação para a prova oral   

Publicação do edital contendo a apreciação dos recursos interpostos 14/12/2020  
contra   o   indeferimento   de   inscrição   definitiva   e   convocação   
suplementar para a prova oral, se for o caso   

PROVA ORAL   15 a 

Período de realização 
 18/12/2020  
   

Publicação do edital contendo os resultados da prova oral, aferição de 21/12/2020  
títulos, nota final de aprovação e classificação final   

Publicação do edital com a apreciação dos recursos interpostos 29/12/2020  
RESULTADO FINAL  29/12/2020  

 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 
Espécie: PGEA nº 20.02.0100.0002593/2020-02. Segundo Termo Aditivo ao Cont. 29.2018, 
prestação de serviço de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva de ar 
condicionado para atendimento à Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região. 
Contratante: Ministério Público do Trabalho / Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª 
Região. Contratada: ETHICUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TECNOLOGIA 
LTDA ME, CNPJ nº 17.067.116/0001/40. Objeto: Alterar a Cláusula Quinta, que trata da 
Vigência. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8666/1993. Vigência: 
18/12/2020 a 18/12/2021. Data da Assinatura: 31/08/2020. Signatários: Dr. João Batista 
Berthier Leite Soares, Procurador-Chefe, pela Contratante, e Carla Flávia Barbosa 
Rodrigues de Souza, Sócia-Administradora, pela Contratada.  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 
O Procurador-Geral do Trabalho e Presidente da Comissão do 21º Concurso 

Público para Provimento de Cargos de Procurador do Trabalho, no uso de suas atribuições, 
observado o que dispõe o artigo 96 da Resolução nº 143/2017, do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, resolve:  

1 - Retomar as atividades do 21º Concurso Público para Provimento de Cargos 
de Procurador do Trabalho, que foram suspensas pelo Edital nº 29, de 15/4/2020, 
publicado no DOU - Seção 3, de 16/4/2020, conforme cronograma constante do Anexo I, 
que indica as datas previstas para a realização das diversas etapas do processo seletivo, 
admitidas eventuais modificações (antecipação ou adiamento), se necessário, as quais 
serão divulgadas no Diário Oficial da União, bem como na página do concurso na internet, 
com adequada antecedência.  

2 - A fim de assegurar o protocolo necessário para que todas as atividades 
envolvidas no processo seletivo sejam realizadas com observância das normas de 
segurança que reduzam ao máximo a possibilidade de contágio pelo Sars Cov-2, serão 
adotadas as seguintes ações:  

a) Os(as) candidato(as) terão acesso às unidades de prova somente após a 
verificação da temperatura corporal por termômetro digital de testa ou punho, sem 
contato físico. 

b) É obrigatório o acesso às unidades de prova fazendo uso de máscaras, de 
maneira adequada, cobrindo nariz e boca. As máscaras poderão ser feitas de pano, desde 
que obedeçam às orientações contidas na Nota Informativa nº 3/2020-
CGGAP/DESF/SAPS/MS, ou do tipo cirúrgicas. Aos(às) que possuírem sintomas 
respiratórios é obrigatório o uso da máscara do tipo cirúrgica.  

c) O Ministério Público do Trabalho fornecerá aos (às) candidatos(as) kit 
contendo 3 (três) máscaras por dia de prova e frasco individual de álcool em gel. As 
máscaras deverão ser trocadas a cada 2(duas) horas, cabendo ao fiscal de prova avisar aos 
presentes os momentos de troca. As máscaras usadas serão depositadas em saco plástico 
único, em cada sala de prova, e recolhido ao final para descarte.  

d) A disposição das salas de prova na ocasião do exame presencial obedecerá 
a uma distância mínima de 2 (dois) metros entre os(as) candidatos(as), Membros(as), 
servidores(as) e colaboradores(as), a fim de se evitar a contaminação pelas gotículas 
possivelmente liberadas no ambiente.  

e) Um dos cantos da sala ficará reservado para o lanche e hidratação de fiscais 
e candidatos(as). Somente nesse local, separado dos demais presentes na sala por um 
espaço de 2 (dois) metros, se poderá ingerir líquidos ou fazer pequenos lanches sem o uso 
da máscara, sob a supervisão de um fiscal que permanecerá com máscara e faceshield 
durante essa atividade.  

f) Na prova oral, os(as) Membro(as) e convidados(as) para as arguições 
manterão a distância de 2 (dois) metros entre si e entre esses e o(a) candidato(a). A 
audiência convidada para a arguição poderá acompanhar a prova somente por sistema de 
vídeo em local distinto daquele onde será realizada a prova oral, ou por link 
disponibilizado em página da internet. 

 
Espécie: PGEA nº 20.02.0100.0002797/2020-23. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 
21/2018, de prestação de serviço de infraestrutura de redes com fornecimento de material 
e mão-de-obra. Contratante: Ministério Público do Trabalho / Procuradoria Regional do 
Trabalho da 1ª Região. Contratada: C & R COMÉRCIO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO EIRELI. Objeto: Alterar as Cláusulas Segunda, 
Quinta e Sexta, que tratam do Valor, da Vigência e da Garantia. Fundamento Legal: Artigo 
57, inciso II, da Lei nº 8666/1993. Data da Assinatura: 09/10/2020. Signatários: Dr. João 
Batista Berthier Leite Soares, Procurador-Chefe, pela Contratante, e Matheus Ramos 
Rodrigues Gomes, Sócio, pela Contratada.  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 
Espécie: PGEA nº 20.02.0100.0001913/2020-29. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
09/2019, de prestação de serviço de entroncamentos digitais de entrada e saída de 
centrais PABX e serviços de telefonia fixa. Contratante: Ministério Público do Trabalho / 
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região. Contratada: TELEMAR NORTE LESTE S.A., 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Objeto: Alterar a Cláusula Quinta, que trata da Vigência. 
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8666/1993. Data da Assinatura: 
26/08/2020. Signatários: Dr. João Batista Berthier Leite Soares, Procurador-Chefe, pela 
Contratante, e Carlos Alberto da Costa Barbosa e Jean Silva, Procuradores, pela 
Contratada.  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 - UASG 200044 

 
Nº  Processo:  0002611/2020-98.  Objeto:  Fornecimento  de  anteparos  em  acrílico 

destinados à Proteção contra a Covid-19 dos usuários da Procuradoria Regional do 

Trabalho da 1 Região, Sede e Procuradorias do Trabalho nos Municípios.. Total de Itens 

Licitados: 3. Edital: 15/09/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Churchill, 94 - 7.    

ao    11.    Andar    -    Centro/castelo,    -    Rio    de    Janeiro/RJ    ou  
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200044-5-00023-2020. Entrega das  
Propostas: a partir de 15/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura  
das Propostas: 25/09/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. 
 

LEANDRO ARAUJO FLORES  
Pregoeiro 

 
(SIASGnet - 14/09/2020) 200044-00001-2020NE000001 
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