Nº 83, segunda-feira, 5 de maio de 2014
apresentar ainda uma análise de risco de segurança da informação da
área de Tecnologia da Informação, descrição das vulnerabilidades e
propostas de remediação dentro da melhor relação custo/benefício
para o IBICT; 6.3 Documento técnico detalhado com o levantamento
de servidores do Instituto com potencial de gestão em TI e a metodologia indicada para a montagem e manutenção do plano diretor
de tecnologia da informação, indicando os métodos para identificar
necessidades de: sistemas de informação, aquisição de equipamentos,
contratações de serviços, incremento e capacitação de pessoal, plano
geral de investimentos, soluções de governança para o gerenciamento
de demandas, contratação de serviços, de gestão de contratos e de
níveis de serviço de TI; 6.4 Documento técnico detalhado contendo a
metodologia para a montagem e manutenção do Planejamento Estratégico Tecnologia da Informação - PETI, seus processos necessários e os perfis adequados para o acompanhamento destes, entre os
servidores do Instituto; 6.5 Documento técnico detalhado contendo a
metodologia para a montagem e manutenção das políticas de segurança da informação e comunicação do Instituto, indicando as melhores diretrizes, recomendações de segurança da informação e comunicação para implementação da Política de Segurança da Informação e Comunicação - PSI, pelos servidores do Instituto. Identificar
ainda a sistemática para o gerenciamento de riscos.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Não há necessidade de o
consultor permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT durante a vigência do contrato.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 06 (seis) meses.
Os interessados deverão encaminhar os currículos entre os
dias 05/05/2014 e 09/05/2014 para o SAUS, Quadra 05, Lote 06,
Bloco H, Protocolo do IBICT, CEP: 70070-912, Brasília/DF. O Curriculum Vitae deverá ser assinado e rubricado em todas as páginas
(colocado em envelope), indicando o número do edital e o nome do
perfil a que se candidata no envelope. Serão desconsiderados os CVs
remetidos após a data limite indicada neste edital. Este edital também
será publicado no site da Unesco, em http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.
Em atenção às disposições do Decreto n.º 5.151, de
22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de
suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional, ressalvados os casos de professores
universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a
regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de
origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora
EDITAL Nº 4, DE 2 DE MAIO DE 2014
PROCESSO SELETIVO
Contrata Consultor Na Modalidade Produto
Projeto 914bra2015
1 - Perfil: 2/004/2014
2 - Número de Vagas: 01 (Uma)
3.- Qualificação Educacional: Graduação em Biblioteconomia ou Ciência da Informação, ou Ciência da Computação ou Ciência
Política. Ter Mestrado em Biblioteconomia ou Ciência da Informação
ou Ciência da Computação. Profissional com domínio em técnicas de
planejamento, análise e avaliação de projetos, políticas e programas
de Ciência, Tecnologia e Inovação. 3.1 Cursos/Habilidades específicas: ter conhecimento de técnicas de planejamento, elaboração e
implementação de sistemas e redes de informação científica e tecnológica; prática na elaboração de documentos técnicos; e domínio da
língua portuguesa e inglês intermediário.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo 60
(sessenta) meses de: experiência em implantação de redes, sistemas e
análise de projetos de informação em Ciência e Tecnologia.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantamento de bibliografia sobre
Ciência Aberta (Open Science) e temas correlatos para elaboração de
uma bibliografia com resumos traduzidos e comentados; 5.2 Estruturação da metodologia para estabelecimento de uma base conceitual
sobre gestão, divulgação e preservação de dados científicos que favoreçam a implantação de projetos relativos à Ciência Aberta; 5.3
Realização de entrevistas para conhecimento da visão dos pesquisadores do IBICT sobre o tema e incorporação de sugestões ao
estudo; e 5.4 Estudo dos projetos e políticas públicas em países no
âmbito da União Europeia (UE), Estados Unidos (EUA) e Canadá em
Ciência Aberta, levando a novos usos dos dados em diferentes áreas
científicas e proposições de políticas e estratégias para implantação de
projetos relativos à Ciência Aberta.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico contendo revisão
da literatura e análise de publicações sobre Ciência Aberta (Open
Science) e temas correlatos para elaboração de bibliografia especializada com resumos traduzidos e comentados; 6.2 Documento técnico contendo descrição da metodologia para estabelecimento da Auditoria de Posição Externa, incluindo políticas públicas, gestão, divulgação e preservação de dados científicos praticadas na União Europeia (UE), Estados Unidos (EUA) e Canadá; 6.3 Documento técnico contendo Auditoria de Posição Interna, contemplando estudos
realizados e projetos em andamento, envolvendo pesquisadores do
IBICT que atuam no tema da Ciência Aberta (Open Science), incluindo análise da situação estudada sobre programas e projetos de
Open Science no Brasil; e 6.4 Documento técnico contendo pressupostos e proposições sobre desafios que precisam ser enfrentados
com vistas à definição de uma estratégia nacional abrangente de
Ciência, Tecnologia e Inovação.
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7 - LOCAL DE TRABALHO: Há necessidade de o consultor
permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, Brasília/DF
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 06 (seis) meses.
Os interessados deverão encaminhar os currículos entre os
dias 05/05/2014 e 09/05/2014 para o SAUS, Quadra 05, Lote 06,
Bloco H, Protocolo do IBICT, CEP: 70070-912, Brasília/DF. O Curriculum Vitae deverá ser assinado e rubricado em todas as páginas
(colocado em envelope), indicando o número do edital e o nome do
perfil a que se candidata no envelope. Serão desconsiderados os CVs
remetidos após a data limite indicada neste edital. Este edital também
será publicado no site da Unesco, em http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.
Em atenção às disposições do Decreto n.º 5.151, de
22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de
suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional, ressalvados os casos de professores
universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a
regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de
origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2014
Pregão Presencial
Processo Nº 25000.097798/2010-13
Contratante: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM, data da assinatura: 02/05/2014 - Contratada: Bio
Care Material Médico Hospitalar Ltda, Objeto: Aquisição de 02
(dois) Monitores Multiparamétrico, valor total de R$ 30.500,00 (trinta
mil e quinhentos reais), referente ao recurso financeiro do Convênio
nº. 748.441/2010, celebrado entre a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DA SAÚDE e, a Santa Casa.
PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 09/2014

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOÃO DEL REI
AVISOS DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de consumo
Hospitalar, conforme especificação do Anexo I, para a Santa Casa da
Misericórdia de São João Del Rei. Aquisição do tipo Menor Preço
por Lote. Abertura da sessão pública: 16/05/2014 às 10:01h. Edital
disponível no sítio www.pregao.net , bem como na Av. Tiradentes,
389 - Centro - São João Del Rei/ MG- Setor de Secretaria Geral, a
partir da data desta publicação.
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coordenação, produção e execução de 04 (quatro) tipos de eventos,
quais sejam Seminário EMPRETEC, Rodada de Negócios, Sessão de
Negócios e Dia de Campo do SEBRAE-SP, a fim de oferecer, sob
demanda, suporte a esses eventos específicos, organizados pelo SEBRAE-SP em todos os municípios atendidos pelos Escritórios Regionais do Estado de São Paulo, divididos em 02 LOTES, a ser
realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de
São Paulo", cuja abertura está marcada para o dia 16/05/2014, às
09:00 horas. O Edital da presente licitação encontra-se disponível no
portal do SEBRAE-SP (www.sebraesp.com.br).
Em 30 de abril de 2014.
ROBSON KALLAI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2013
Processo 789/2013
Com base no Parecer Jurídico encartado às fls. 779 a 785,
dos autos, o Senhor Diretor Superintendente do SEBRAE-SP, por
meio de despacho exarado às fls. 786, conheceu dos recursos interpostos pelas licitantes CPM Braxis S.A. e G&P Projetos e Sistemas
Ltda., por serem tempestivos, para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
Ainda, de acordo com a determinação contida no despacho
de fls. 786, dar-se-á continuidade ao certame, convocando-se, para
tanto, as licitantes G&P Projetos e Sistemas Ltda., Nórdica Distribuidora de Software Ltda., NTC - Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática Ltda., CTIS Tecnologia S/A e Magna
Sistemas Consultoria S/A e demais interessados, para participarem da
retomada da sessão pública do Pregão, na forma presencial, a ser
realizada no dia 12/05/2014, às 10hs, na sede do SEBRAE-SP, localizada na Rua Vergueiro, nº 1.117, 2º andar, sala 9, bairro da
Liberdade, São Paulo - SP.
Em 30 de abril de 2014.
ROBSON KALLAI
Pregoeiro

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO
E SANEAMENTO URBANO DE SETE LAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SAAE - SETE LAGOAS/MG. - CNPJ 24.996.845/0001-47 - Torna
Público o Extrato do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº
052/2010, firmado em 18/01/2013, com a contratada: : COLLETT E
SONS S.A- ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIAS, CNPJ nº
33.163.924/0001-68; Acréscimo de quantitativo no valor de R$
4.775.454,92, representando 13,405% do valor inicial do contrato;
Fundamento Legal art. 65, inciso I, alínea "a" e "b", da Lei Federal nº
8.666/1993; Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato; Marcos Joaquim Matoso - Diretor Presidente.

REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2014
EXTRATO DE REAJUSTE DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos, moveis e
impressora, conforme especificação do anexo I, para a Santa Casa da
Misericórdia de São João Del Rei. Aquisição do tipo Menor Preço
por Lote. Abertura da sessão pública: 19/05/2014 às 10:01h. Edital
disponível no sítio www.pregao.net , bem como na Av. Tiradentes,
389 - Centro - São João Del Rei/ MG- Setor de Secretaria Geral, a
partir da data desta publicação.
WAGNER GUSTAVO MOURÃO
Pregoeiro

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2014
Processo 750/2014 - OC 811000810002014OC00079
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público que se encontra aberto a licitação supra,
destinada ao Registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de alimentação e nutrição, através
do fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis servidos em kits
para alimentação escolar dos alunos matriculados na Escola de Negócios do SEBRAE-SP, a ser realizada por intermédio do sistema
eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras
do Governo do Estado de São Paulo", cuja abertura está marcada para
o dia 16/05/2014, às 09:00 horas. O Edital da presente licitação
encontra-se disponível no portal do SEBRAE-SP (www.sebraesp.com.br).
Em 30 de abril de 2014.
JULIANA TORRESAN RICARDINO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2014
Processo 027/2014 - OC 811000810002014OC00080
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público que se encontra aberto a licitação supra,
destinada para Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização,

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014050500280

SAAE - SETE LAGOAS/MG. - CNPJ 24.996.845/0001-47 - Torna
Público o Extrato do Termo de Reajuste de Preços ao Contrato nº
052/2010, firmado em 18/01/2013, com a contratada: : COLLETT E
SONS S.A- ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIAS, CNPJ nº
33.163.924/0001-68 ; Com percentual de reajuste de 24,26%; Fundamento Legal art. 65, §8º da Lei Federal nº 8.666/1993; Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato;
Marcos Joaquim Matoso - Diretor Presidente.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SENAC Nº 1/2014
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Departamento Regional no Pará, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Concorrência SENAC nº 001/2014.
Objeto: Confecção de Camisas para os alunos dos Programas
Jovem Aprendiz, PRONATEC e PSG, para atender as Unidades Operativas do SENAC/PA. O recebimento dos envelopes de Habilitação e
Proposta Comercial, previsto para o dia 19/05/2014, às 15h (quinze
horas), no end.: Av. Assis de Vasconcelos, 359 - 4º andar - Sala de
Reunião - Ed. Orlando Lobato - Reduto, Belém/PA.
O Edital encontra-se disponível na Administração Regional
do SENAC - Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av.
Assis de Vasconcelos, 359 - 3º andar - Sala da CPL/SEMPA - Edifício Orlando Lobato - Reduto - Belém/PA, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 09h às 12h e de 14h às 17h ou pelo: e-mail: cpl@pa.senac.br
Esclarecimentos adicionais no endereço ou e-mail supra e
pelos fone/fax: (91) 4009-6861.
Belém-PA, 29 de abril de 2014.
JUNIOR LUIZ DA S. AZEVEDO
Presidente da CPL

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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