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RESULTADOS DE JULGAMENTOS

LEILÃO PÚBLICO 2018/0902V(9101) - CESUP
PATRIMÔNIO PR; OBJETO: Venda de bens imóveis, situados no
DF; VENCEDORES: LOTE 01 - Radwan Jrida, CPF: 705.499.741-
72; LOTE 02 - Abdalla Engenharia Ltda, CNPJ: 11.208.755/0001-00.
A partir desta data os autos do processo estão com vista
franqueada.

LEILÃO PÚBLICO 2018/2800V(9101) - CESUP
PATRIMÔNIO PR; OBJETO: Venda de bens imóveis, situados no
estado do MA e PA; VENCEDORES: LOTE 14 - Alania Costa
Nascimento, CPF: 970.831.433-15; LOTE 16 - Luciene Maria Cabral
Coelho, CPF: 425.929.502-06; LOTE 22 - Rubenilton Matias Nunes,
CPF: 368.309.172-04; LOTE 24 - Meire Cristina Herculano Cecim,
CPF: 991.302.116-20. A partir desta data os autos do processo estão
com vista franqueada.

RODRIGO ARAUJO
Presidente da Comissão de Licitação

LEILÃO PÚBLICO 2018/2805V(9101), CESUP
PATRIMÔNIO PR; OBJETO: Venda de bens imóveis situados no
estado do ES; VENCEDOR: LOTE 07: Marcos Augusto Alves dos
Santos, CPF: 007.737.307-37, 2º colocado. A partir desta data os
autos do processo estão com vista franqueada.

MARIA ALICE LEMOS SOARES
Presidente da Comissão de Licitação

COBRA TECNOLOGIA S/A

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

05º Aditivo ao Contrato - DGCO nº 00184/2003, firmado em
16/09/2013, Favorecido: VANTECH VANGUARD TECNOLOGIA
IMPORT, EXP, COM E SERV TÉCNICOS LTDA; Objeto:
prorrogação do prazo de vigência do contrato até 15/09/2019 e
alteração redacional do contrato Fundamento Legal: art. 57, inc. II e
art. 61, § único da Lei nº 8666/93; Valor: R$ 1.104.384,00;
4º Aditivo ao Contrato - DGCO nº 00266/2015, firmado em
22/10/2015; Favorecido: Laurenti Equipamentos para Processamento
de Dados Ltda; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato
até 13/07/2019 e repactuação dos preços do contrato Fundamento
Legal: art. 57, inc. II, art.55, inc. III da Lei nº 8666/93; Valor: R$
53.070,00;
1º Aditivo ao Contrato - DGCO nº 00082/2018, firmado em
30/05/2018; Favorecido: AF CONSULTORIA E MANUTENÇÃO
PREDIAL LTDA; Objeto: acréscimo de 15,17% sobre a prestação de
serviços de engenharia sob regime de empreitada; Fundamento Legal:
art. 57, inc. II e art. 65, inc.I, alínea b e § 1º da Lei nº 8666/93; Valor:
R$ 26.681,17;

AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação Eletrônica Nº 88-2018-08-24 - OBJETO: Registro
de Preços para aquisição de partes e peças para atendimento ao
projeto (DOSA); Realização do certame dia 27/09/2018 às 10h30min;
Edital completo em 14/09/2018 que deve ser retirado através do site
www.licitacoes-e.com.br; www.bbtecno.com.br ou pelo e-mail
l i c i t a c o e s @ b b t e c n o . c o m . b r.

Rio de Janeiro, 13 de Setembro de 2018.
ÍTALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA

Autoridade Competente de Licitação

RETIFICAÇÃO

Pelo presente ATO fica RETIFICADO o Extrato de Termo
Aditivo, publicado no D.O.U., Nº 176 de 12/09/2018, Seção 3, pág.
75; onde se lê: Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato
até 10/04/2019, leia-se: Objeto: prorrogação do prazo de vigência do
contrato até 12/04/2019

UNIDADE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
CNPJ 00.000.000/0001-91

AVISO DE FATO RELEVANTE

Em conformidade com o § 4º do artigo 157 da lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de
2002 e em complemento ao Fato Relevante de 15/06/2018, o Banco do
Brasil ("BB") informa que as condições precedentes foram concluídas e
desta forma foi realizado, nesta data, a transferência de 154.014.912
ações escriturais dos acionistas minoritários do Banco Patagonia S.A.
("Patagonia"), Jorge Guillermo Stuart Milne, Ricardo Alberto Stuart
Milne e Emilio Carlos González Moreno.

2.Com a operação o BB passará a ser titular de 578.116.870
ações ordinárias escriturais classe B e reconhecer 80,3894% do resultado
gerado pelo Patagonia.

3.Estima-se redução de 12 pontos base no índice de capital
principal do BB com esta aquisição.

4.Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente
divulgados ao mercado.

Brasília (DF), 6 de setembro de 2018
BERNARDO ROTHE

Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com
Investidores

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2018/161

Espécie: CONTRATO n.º 2018/161, firmado com o CENTRO
BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E
DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE; Objeto: Prestação
dos serviços de condução do concurso público para o cargo de
Analista Bancário e Especialista Técnico-Analista de Sistema;
Fundamento legal: Lei n° 13.303/16, Decreto nº 8.945/2016 e
Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Nordeste -
Dispensa de Licitação, Art. 138, Inciso VII; Valor estimado do
Contrato: R$ 5.080.500,00; Prazo de vigência: 13/09/2018 a
12/09/2019; Data de assinatura: 13/09/2018.

COMUNICADO

Banco do Nordeste do Brasil S.A. comunica a publicação do
Edital FUNDECI 02/2018 - SUBVENÇÃO ECONÔMICA -
Subvenção econômica para inovação em empresas da Região
Nordeste, com o objetivo de proporcionar apoio financeiro com
recursos não reembolsáveis para fomentar o desenvolvimento de
soluções e inovação (PD&I), por meio de subvenção econômica a
empresas privadas. As inscrições poderão ser realizadas de 14/09 até
às 18:00 do dia 24/10/2018.

O Edital está disponível no sítio do Banco do Nordeste
( w w w. b n b . g o v. b r / a v i s o - e t e n e - f u n d e c i ) .

LEANNE ARAÚJO HOLANDA DE PAULA PESSOA
Gerente em exercício do Ambiente de Programas

Especiais e de Fundos de Pesquisa

EXTRATO DO EDITAL Nº 1, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS

DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

O Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A torna pública a realização de concurso público para o provimento de oito
vagas iniciais, respeitando o percentual de 5% para candidatos com deficiência, na forma do § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e da Lei Federal nº 13.146,
de 6 de julho de 2015, e o percentual de 20% para candidatos negros, na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Portaria
Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, e de 692 vagas para a formação de cadastro de reserva para atendimento às demandas de
provimento de vagas que venham a surgir durante o prazo de validade do concurso.

O edital de abertura, na íntegra, será divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, a partir das 10 horas de 14 de setembro de 2018.

1 DOS CARGOS
1.1NÍVEL SUPERIOR
1.1.1 CARGO 1: ESPECIALISTA TÉCNICO 1 - QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciência da Computação,

Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento
de Dados, Segurança da Informação ou Tecnologia em Telemática OU diploma de conclusão de graduação de nível superior em qualquer
área de formação, acrescido de diploma/certificado de pós-graduação na área de Informática e(ou) na área de Segurança da Informação,
com carga mínima de 360 horas/aula, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

REMUNERAÇÃO: durante o Contrato de Experiência de que trata no subitem 14.10 deste edital, o vencimento do cargo será
no valor de R$ 3.705,88, acrescido de 1/3 de gratificação mensal, no valor de R$ 1.235,29, totalizando a remuneração inicial atual de
R$ 4.941,17. Após o término do Contrato de Experiência, com resultado satisfatório, o ocupante do cargo fará jus, além da remuneração
inicial, a uma remuneração adicional do exercício de Função em Comissão, na forma da regulamentação interna.

JORNADA DE TRABALHO: 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.
1.2 NÍVEL MÉDIO
1.2.1 CARGO 2: ANALISTA BANCÁRIO 1
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino

reconhecida pelo MEC.
REMUNERAÇÃO: R$ 2.854,68 (vencimento inicial de R$ 1.942,22, acrescido do valor de R$ 198,79, em observância ao piso

salarial do cargo, definido em acordo coletivo e da gratificação de 1/3 (R$ 713,67)).
JORNADA DE TRABALHO: 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.
2 DAS VAGAS

. C a rg o / q u a l i f i c a d o r Vagas para
ampla
concorrência

Vagas reservadas
para candidatos
com deficiência

Va g a s
reservadas
para
candidatos
negros

Cadastro de reserva

. Ampla concor-
rência

Candidatos
com d e f i c i ê n-
cia

Candidatos ne-
gros

. Cargo 1: Especialista Técnico
- Qualificador: Analista de
Sistema

3 + CR * 1 147 10 39

. Cargo 2: Analista Bancário 1 3 + CR * 1 372 25 99

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão efetuadas via internet, no endereço eletrônico http : / / w w w. c e s p e . u n b . b r / c o n c u r s o s / b a n c o _ d o _ n o r d e s t e _ 1 8 ,

no período entre 10 horas do dia 24 de setembro de 2018 e 18 horas do dia 15 de outubro de 2018, observado o horário oficial de
B r a s í l i a / D F.

3.2 O valor da taxa de inscrição é de:
a) R$ 59,00 para o cargo de nível médio;
b) R$ 67,00 para o cargo de nível superior.
3.3 A(s) prova(s) objetiva(s), a prova discursiva, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência

e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizados nas seguintes cidades:

. C A P I TA I S

. Maceió/AL Vi t ó r i a / E S Recife/PE São Paulo/SP

. Salvador/BA João Pessoa/PB Te r e s i n a / P I

. Fortaleza/CE São Luís/MA Natal/RN

. Brasília/DF Belo Horizonte/MG Aracaju/SE

. DEMAIS CIDADES

. Barreiras/BA Vitória da Conquista/BA Montes Claros/MG Petrolina/PE

. Feira de Santana/BA Juazeiro do Norte/CE Teófilo Otoni/MG Floriano/PI

. Irecê/BA Sobral/CE Campina Grande/PB Parnaíba/PI

. Itabuna/BA Linhares/ES Patos/PB Mossoró/RN

. Juazeiro/BA Caxias/MA Caruaru/PE

. Teixeira de Freitas/BA Imperatriz/MA Garanhuns/PE

4 DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
4.1 O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação do resultado final no Diário Oficial da União,

podendo, a exclusivo critério do BNB, ser prorrogado por igual período.

ROMILDO CARNEIRO ROLIM

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
Clecio
Riscado
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