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ANEXO IV - CRONOGRAMA

. At i v i d a d e Período

. Publicação do Edital 31/05/2019

. Recurso do Edital 04 a 11/06/2019

. Resultado do Recurso 14/06/2019

. Divulgação do conteúdo programático 17/06/2019

. Inscrição via internet 17/06/2019 a 16/07/2019

. Pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 17/06/2019 a 16/07/2019

. Postagem ou entrega do laudo médico do candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para os candidatos com deficiência 17/06/2019 a 16/07/2019

. Pagamento da taxa de inscrição 17/06/2019 a 17/07/2019

. Divulgação na internet do resultado preliminar do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 19/07/2019

. Interposição de recursos contra o resultado preliminar do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 22/07/2019 e 23/07/2019

. Divulgação na internet do resultado final do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 25/07/2019

. Geração e impressão de GRU para os candidatos que não obtiveram isenção do pagamento da taxa de inscrição 26/07/2019 a 02/08/2019

. Pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que não obtiveram isenção do pagamento da taxa de inscrição 26/07/2019 a 02/08/2019

. Divulgação na internet da relação preliminar dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiência 07/08/2019

. Divulgação na internet da relação preliminar dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos negros 07/08/2019

. Divulgação na internet da relação preliminar dos candidatos que tiveram a inscrição homologada 07/08/2019

. Interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiência 08/08/2019 a 09/08/2019

. Interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos negros 08/08/2019 a 09/08/2019

. Interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos que tiveram a inscrição homologada 08/08/2019 a 09/08/2019

. Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra a relação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos com
deficiência

16/08/2019

. Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra a relação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos negros 16/08/2019

. Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra a relação preliminar dos candidatos que tiveram a inscrição homologada 16/08/2019

. Divulgação na internet da relação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiência 16/08/2019

. Divulgação na internet da relação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos negros 16/08/2019

. Divulgação na internet da relação dos candidatos que tiveram a inscrição homologada 16/08/2019

. Divulgação na internet do edital de convocação para as provas objetivas 30/08/2019

. Publicação do edital de convocação para as provas objetivas no D.O.U. 30/08/2019

. Consulta/Impressão do Cartão de Informação via Internet A partir de 09/09/2019

. Aplicação das provas objetivas (turno matutino) 22/09/2019

. Divulgação na internet dos gabaritos preliminares das provas objetivas 24/09/2019

. Interposição de recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas 25/09/2019 e 26/09/2019

. Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas 30/09/2019

. Divulgação na internet dos gabaritos definitivos 30/09/2019

. Divulgação na internet do resultado preliminar das provas objetivas 30/09/2019

. Vista do cartão de respostas e interposição de recurso preliminar contra o resultado das provas objetivas 01/10/2019 e 02/10/2019

. Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado preliminar das provas objetivas 09/10/2019

. Divulgação na internet do resultado final das provas objetivas 09/10/2019

. Divulgação do resultado preliminar do concurso 10/10/2019

. Interposição do recurso contra o resultado preliminar do concurso 11/10/2019 a 14/10/2019

. Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado preliminar do concurso 21/10/2019

. Convocação para aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros 22/10/2019

. Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros 29/10/2019 e 30/10/2019

. Divulgação do resultado pós-aferição da veracidade de autodeclaração prestada por candidatos negros 04/11/2019

. Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração 05/11/2019 a 06/11/2019

. Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado pós aferição da veracidade de autodeclaração 11/11/2019

. Divulgação do resultado final do concurso 11/11/2019

* (o cronograma poderá sofrer alterações as quais serão divulgadas na página do concurso).

AÉCIO JOSÉ ARAÚJO PASSOS DUARTE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
C AT A R I N E N S E

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 086/IFC/2019; CONTRATANTE: Instituto Federal Catarinense; CO N T R AT A D O ( A )
VANESSA REGINA GONÇALVES; OBJETO: Prestação de serviços como Profissional Técnico
Especializado em Linguagem de Sinais, tendo em vista o que estabelece o Art. 2º, inciso IV,
da Lei nº 8.745 de 09/12/1993; PRAZO: 03/06/2019 a 31/07/2019; VALOR: o contratante
pagará ao(à) contratado(a), a remuneração mensal fixada para os servidores da carreira do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, estruturada pela Lei nº 11.784/2008,
de 22/09/2008, no Nível 1 da Classe DI, em regime de 40 horas semanais. O valor do
vencimento Básico será de R$ 3.126,31, acrescido da Retribuição por Titulação no valor de
R$ 2.660,37, totalizando R$ 5.786,68. DATA DA ASSINATURA: 30/05/2019; JOSÉ LUIZ
UNGERICHT JÚNIOR, pelo Contratante e VANESSA REGINA GONÇALVES, pelo(a)
Contratado(a).

Contrato nº 087/IFC/2019; CONTRATANTE: Instituto Federal Catarinense; CO N T R AT A D O ( A )
JÉSSICA PERETTI RIBEIRO ALVES; OBJETO: Prestação de serviços como Profissional Técnico
Especializado em Linguagem de Sinais, tendo em vista o que estabelece o Art. 2º, inciso IV,
da Lei nº 8.745 de 09/12/1993; PRAZO: 05/06/2019 a 31/07/2019; VALOR: o contratante
pagará ao(à) contratado(a), a remuneração mensal fixada para os servidores da carreira do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, estruturada pela Lei nº 11.784/2008,
de 22/09/2008, no Nível 1 da Classe DI, em regime de 40 horas semanais. O valor do
vencimento Básico será de R$ 3.126,31. DATA DA ASSINATURA: 30/05/2019; JOSÉ LUIZ
UNGERICHT JÚNIOR, pelo Contratante e JÉSSICA PERETTI RIBEIRO ALVES, pelo(a)
Contratado(a).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2019 - UASG 158125

Nº Processo: 23348002531201920.
PREGÃO SRP Nº 3/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E
TECNOLOGIA CATA. CNPJ Contratado: 23958285000173. Contratado : JRC - COMERCIO
VAREJISTA E -PRODUCAO DE EVENTOS ESPORTIV. Objeto: Prestação de serviços de
arbitragem para atender as necessidades da Reitoria do IFC. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 30/05/2019 a 30/07/2019. Valor Total: R$66.880,00. Fonte:
8100000000 - 2019NE800098. Data de Assinatura: 30/05/2019.

(SICON - 30/05/2019) 158125-26422-2019NE800057

EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2019 - UASG 158125

Nº Processo: 23348002531201920.
PREGÃO SRP Nº 3/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E
TECNOLOGIA CATA. CNPJ Contratado: 05927075000136. Contratado : SATELITE
PROMOCOES E COMERCIO -EIRELI. Objeto: Prestação de serviços de locação de ambulância
para atender as necessidades do IFC. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
30/05/2019 a 30/07/2019. Valor Total: R$16.917,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800099.
Data de Assinatura: 30/05/2019.

(SICON - 30/05/2019) 158125-26422-2019NE800057

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 158125

Número do Contrato: 78/2018.
Nº Processo: 23348003468201787.
PREGÃO SISPP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E
TECNOLOGIA CATA. CNPJ Contratado: 14801463000167. Contratado : GRIJO SERV I ÇO S
ADMINISTRATIVOS -LTDA. Objeto: Termo de Reequilíbrio, Repactuação e Prorrogação por 3
meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 02/07/2019 a 01/10/2019. Valor Total:
R$12.574,50. Fonte: 8100000000 - 2018NE800125. Data de Assinatura: 29/05/2019.

(SICON - 30/05/2019) 158125-26422-2019NE800057

CAMPUS CAMBORIÚ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 158460

Número do Contrato: 6/2017.
Nº Processo: 23350002344201735.
PREGÃO SISPP Nº 27/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E
TECNOLOGIA CATA. CNPJ Contratado: 02531343000108. Contratado : ADSERVI -
ADMINISTRADORA DE -SERVICOS LTDA. Objeto: Supressão de 3 postos de trabalho
referente a prestação de serviços de Trabalhador Agropecuario, correspondendo uma
redução de 14,58%do valor contratual. O valor mensal do contrato, após supressão, passa
de R$ 46.469,16 para R$34.851,87. Totalizando para o ano um valor de R$ 476.308,89.
Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência: 16/05/2019 a 30/09/2019. Valor Total:
R$476.308,89. Fonte: 8100000000 - 2019NE800131. Data de Assinatura: 16/05/2019.

(SICON - 30/05/2019) 158460-26422-2019NE800013

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 158460

Nº Processo: 23350001357201959. Objeto: A presente licitação tem por objeto o
registro de preços para Aquisição de materiais diversos de EPIs, expediente, gêneros
alimentícios, de construção e de projetos de extensão para atender as necessidades do
Instituto Federal Catarinense - Campus, conforme especificações constantes do Termo
de Referência - Anexo I e demais condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 91. Edital: 31/05/2019 das 08h00
às 12h00 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Rua Joaquim Garcia S/n Cx Postal 2016
Centro, Centro - Camboriú/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158460-5-
00013-2019. Entrega das Propostas: a partir de 31/05/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/06/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LENARA BERNIERI
Pregoeira

(SIASGnet - 30/05/2019) 158460-26422-2019NE800013


