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EDITAL N o- 31/2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRA2015 EDITAL Nº 031/2014 (PROCESSO
SELETIVO)

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO

O Projeto 914 BRA2015-PRODOC-MCTI/IBICT/UNESCO
seleciona: Consultor na modalidade Produto para Projeto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, com o seguinte perfil:
1 - PERFIL: 2/031/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação na área de Ciências Humanas, com experiência em projetos de pesquisa e prospecção em inclusão digital. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Domínio da língua inglesa; Domínio da língua
espanhola; Pesquisas avançadas em sítios nacionais e internacionais
da web e; Inglês nível avançado e Espanhol nível avançado.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo 30
(trinta) meses de: Experiência na execução de projetos de inclusão
digital.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Pesquisar e avaliar projetos de inclusão digital no Brasil e no exterior; 5.2 Identificar as melhores
práticas na área de inclusão digital no Brasil e no exterior, por meio
de trabalhos publicados em sites da internet.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico composto por
concepções de projetos de inclusão digital bem sucedidos em âmbito
nacional; 6.2 Documento técnico abordando, descrevendo e exemplificando as melhores práticas de inclusão digital nos países em
desenvolvimento; 6.3 Documento técnico abordando, descrevendo e
exemplificando as melhores práticas de inclusão digital nos países
desenvolvidos.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Não há necessidade de o
consultor permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, Brasília/DF, durante a vigência do contrato.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 04 (quatro) meses.
Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do
dia 21/07/2014 2014 até o dia 25/07/2014 no 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 em 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 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.

Espécie: Processo 744/2014 - Termo de Compromisso 006/2014.
Partes: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de
São Paulo - SEBRAE-SP, a Prefeitura de Catanduva, a Associação
Comercial e Empresarial de Catanduva, o Sindicato do Comércio
Varejista de Catanduva, e o Sindicato Rural de Catanduva.
Objetivo: Renovação do "Posto SEBRAE-SP de Atendimento ao Empreendedor", no município de Catanduva. Vigência: 60 meses, contados a partir de sua assinatura em 07/05/2014. Assinaturas: pelo
SEBRAE-SP, Marcos Jose Amancio; pela Prefeitura de Catanduva,
Geraldo Antonio Vinholi; pela Associação Comercial e Empresarial
de Catanduva, Alex Tomazini, pelo Sindicato do Comércio Varejista
de Catanduva, Ivo Pinfildi Junior, e pelo Sindicato Rural de Catanduva, Gustavo Moretto.

CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora do IBICT
Resp. p/Projeto
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 69/2014
PROJETO 914BRZ5009.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO e o Poder Executivo Federal, no âmbito do
Projeto 914BRZ5009, comunicam a de abertura de processo licitatório para contratação de serviços de comunicação digital para desenvolver e aprimorar o novo Portal da Transparência do Governo
Federal. A documentação completa relativa à licitação pode ser adquirida no site da Representação da UNESCO no Brasil no endereço
www.brasilia.unesco.org/edital. Informações podem ser obtidas através do e-mail licita@unesco.org.br.
As propostas deverão ser entregues na Representação da
UNESCO no Brasil, SAS Quadra 05 - Bloco H - 10º andar, Ed.
CNPq/IBICT/UNESCO - CEP 70070-914 - Brasília-DF até as 18h do
dia 03 de setembro de 2014 e a abertura das propostas ocorrerá às
15h do dia 04 de setembro de 2014.

EXTRATO DE COMPROMISSO

Processo 1342/2013
A Comissão Permanente de Licitações e a Unidade Demandante tornam público que analisadas os documentos do Envelope
01 chegaram ao seguinte resultado: além da licitante habilitada na
sessão pública havida na data de 11/07/2014, restou habilitada a
empresa MR FRANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.ME, por cumprimento integral ao exigido pelo Edital. A empresa
AILTON PEREIRA DOS SANTOS foi INABILITADA, tendo em
vista o não cumprimento dos itens 5.3.2 e 5.3.6, do Edital. Informa
ainda que a abertura do Envelope nº 02, contendo as propostas técnicas das licitantes habilitadas, ocorrerá no dia 31/07/2014 às 10:00,
na sede do SEBRAE-SP, situado na Rua Vergueiro, 1117, 2º andar,
sala 09, na cidade de São Paulo-SP. A íntegra do presente resultado
poderá ser obtida no portal do SEBRAE-SP (www.sebraesp.com.br).
Em 18 de julho de 2014
VIVIANE ALTAFIN
Presidente da Comissão

SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PE 15/2014
Tipo: Menor Preço Global
Torna público que promoverá licitação com fundamentação
legal no Regulamento de Licitação e Contrato do SENAC, cujo objeto é a seleção de empresas especializadas no fornecimento de rouparia para os setores de gastronomia das Unidades do SENAC Minas,
conforme especificações descritas neste Edital e seus Anexos. Todo o
certame será efetuado através do Sistema Informatizado de Licitações
do Banco do Brasil, site: www.licitacoes-e.com.br, observando sempre o horário de Brasília-DF. Recebimento e abertura das propostas:
às 14h30min do dia 30/07/2014. Início da Sessão Pública de Disputa
de Preços: às 11h00min do dia 31/07/2013. Aquisição do edital:
gratuitamente pela INTERNET, nos sites, www.licitacoes-e.com.br e
www.mg.senac.br. Mais informações poderão ser obtidas no endereço
acima ou pelo telefone (31) 3048-9137, fax (31) 3048-9148, de segunda a sexta-feira (exceto feriado), no horário de 08h00min as
17h00min, na Comissão Permanente de Licitação do SENAC Minas.
ROGÉRIO SAMPAIO DE CASTRO
Pregoeiro
AVISOS DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PE 8/2014
Tipo: Menor Preço Global

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO
RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N o- PE 12/2014

Objeto: Inexigibilidade nº 01/2014. Contratante: Faculdades Católicas. Contratada: INDÚSTRIAS NARDINI S/A. Objeto: Execução
de serviços especializados de manutenção preventiva do torno ND
250X1500mm. Valor: R$ 15.000,00. Fonte de Recursos: Termo de
Cooperação nº 0050.0067802.11.9. Fundamento legal: art. 25, caput
da Lei 8.666/1993. Ratificação: 24/06/2014.

Torna público que fica prorrogada a data para recebimento
das propostas até às 14h30min do dia 31/07/2014 e início da Sessão
Pública de Disputa de Preços às 16h30min do dia 31/07/2014 da
licitação cujo objeto é a aquisição de 17 (dezessete) estações de
trabalho (Workstations), incluindo os serviços de assistência técnica
"on-site" e garantia, conforme especificações descritas neste Edital e

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014072100154

seus Anexos. Todo o certame será efetuado através do Sistema Informatizado de Licitações do Banco do Brasil, site: www.licitacoese.com.br, observando sempre o horário de Brasília-DF. Aquisição do
edital: gratuitamente pela INTERNET, nos sites, www.licitacoese.com.br e www.mg.senac.br. Mais informações poderão ser obtidas
no endereço acima ou pelos telefones (31) 3048-9137/3048-9180, de
segunda a sexta-feira (exceto feriado), no horário de 08h00min as
17h00min, na Comissão Permanente de Licitação do SENAC Minas.
ROGÉRIO SAMPAIO DE CASTRO
Pregoeiro

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
COOPERATIVISMO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2014

Torna público que fica prorrogada a data para recebimento
das propostas até às 15h30min do dia 30/07/2014 e início da Sessão
Pública de Disputa de Preços às 16h30min do dia 30/07/2014 da
licitação cujo objeto é seleção de empresas especializadas para a
prestação de serviços de produção e entrega de kits escolares e sacolas, PARA REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze)
meses, com entrega no Almoxarifado Central - Belo Horizonte, conforme especificações constantes neste Edital e seus Anexos. Todo o
certame será efetuado através do Sistema Informatizado de Licitações
do Banco do Brasil, site: www.licitacoes-e.com.br, observando sempre o horário de Brasília-DF. Aquisição do edital: gratuitamente pela
INTERNET, nos sites, www.licitacoes-e.com.br e www.mg.senac.br.
Mais informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelos
telefones (31) 3048-9137/3048-9180, de segunda a sexta-feira (exceto
feriado), no horário de 08h00min as 17h00min, na Comissão Permanente de Licitação do SENAC Minas.

Em 18 de julho de 2014
JULIO CESAR CUBA SANCHEZ
Chefe do Setor de Licitações

Nº 137, segunda-feira, 21 de julho de 2014

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo SESCOOP, com sede no SAUS Quadra 04 Bloco "I" Ed. Organização
das Cooperativas Brasileiras - Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o
no 03.087.543/0001-86, torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade de Pregão Presencial, no dia 30 de julho de
2014 às 09:30 horas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de implantação (etiquetagem; preparação e indexação), armazenagem e operacionalização
(off site storage) de caixas com documentos, para a guarda provisória
de documentos relativos às atividades executadas pelas áreas meio e
fim desta Unidade Nacional do SESCOOP, conforme Regulamento de
Licitações e Contratos do Sescoop, e o Edital e seus Anexos, que
estará à disposição dos interessados a partir do dia 21/07/2014 no
endereço sito a SAUS Quadra 04, Bloco "I", Ed. Organização das
Cooperativas Brasileiras - Brasília - DF, no horário de 9 às 11 e das
15 às 17 horas ou por intermédio do endereço eletrônico: www.brasilcooperativo.coop.br ou licitacoes@sescoop.coop.br.
SERGIO ALÉCIO T. NEVES
Pregoeiro

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
COOPERATIVISMO NO ESTADO DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014
Objeto (resumido): Contratação, pelo SESCOOP/CE, de Pessoa Jurídica especializada no serviço de planejamento, coordenação, organização, montagem e execução de eventos, com fornecimento de
infraestrutura, pessoal e serviços auxiliares, conforme condições previstas no Anexo II - Projeto Básico. Recebimento dos envelopes
"Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação" e Abertura dos
envelopes com as "Propostas de Preço" e, se possível, da "Habilitação: dia 05 de agosto de 2014 às 09:00 horas. Local: Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Ceará SESCOOP/CE, situado à Rua Ildefonso Albano, 1585, Aldeota Fortaleza/CE, fone: 85 - 3535.3654. Edital encontra-se à disposição
dos interessados no endereço eletrônico www.ocbce.coop.br, bem como no endereço acima citado, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O SENAI-DRMG, através de sua Unidade Operacional denominada Centro de Formação Profissional "Américo René Giannetti" localizado em Belo Horizonte - MG, devidamente corroborado
pelo parecer da Gerência Integrada Jurídica, comunica aos interessados que está contratando, por inexigibilidade de licitação, com
fundamento no art. 10, inciso I, do seu Regulamento de Licitações e
Contratos, a empresa Festo Brasil Ltda, (CNPJ: 57.582.793/0001-11),
para fornecimento de equipamento (Guincho Hidráulico) para atendimento a Olimpíada do Conhecimento, cursos de aprendizagem mecânico de manutenção, curso técnico mecânico e qualificações, pelo
valor global de R$ 57.888,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e
oitenta e oito reais). l
O SENAI-DRMG, através de sua Unidade Operacional denominada Centro Automotivo, devidamente corroborado pelo parecer
da Gerência Integrada Jurídica, comunica aos interessados que está
contratando, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art.
10, inciso I, do seu Regulamento de Licitações e Contratos, a empresa
Metroliner Representações, Importação e Comércio de Máquinas e
Equipamentos Ltda, (CNPJ: 06.222.760/0001-20), para fornecimento
de equipamento (mesa de alinhamento) para atendimento a Olimpíada
do Conhecimento, cursos de aprendizagem, curso técnico mecânico e
qualificações, pelo valor global de R$ 601.000,00 (seiscentos e um
mil reais).

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

