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AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 7/2013
O Pregoeiro torna público que, em 29 de abril de 2013, o
Diretor de Administração e Finanças da FINEP homologou os procedimentos da licitação cujo objeto é a "Contratação de empresa
especializada em manutenção preventiva e corretiva das máquinas de
ar condicionado para a Superintendência Regional de São Paulo SRSP", adjudicado à ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA
pelo valor de R$ 12.139,92 (Doze mil cento e trinta e nove reais e
noventa e dois centavos).
PAULO ROBERTO MACIEL DE SOUZA
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 9/2013
O Pregoeiro torna público que, em 09 de maio de 2013, o
Diretor de Administração e Finanças da FINEP homologou os procedimentos da licitação para "Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de organização e realização de eventos
demandados pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP". O
objeto foi adjudicado à Licitante SIX SERVIÇO DE EVENTOS &
TURISMO LTDA - ME, pelo valor de R$ 3.748.387,00 (Três milhões
setecentos e quarenta e oito mil e trezentos e oitenta e sete reais).
JOMAR ROLLAND BRAGA NETO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 11/2013
O Pregoeiro torna público que, em 09 de maio de 2013, o
Diretor de Administração e Finanças da FINEP homologou os procedimentos da licitação para "Contratação de empresa especializada
para a prestação dos serviços de seguro empresarial do conteúdo dos
escritórios da FINEP". O objeto foi adjudicado à Licitante MARÍTIMA SEGUROS S/A, pelo valor de R$ 17.673,69 (Dezessete mil
seiscentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos).
PAULO ROBERTO MACIEL DE SOUZA
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/2013
O Pregoeiro torna público que, em 29 de abril de 2013, o
Diretor de Administração e Finanças da FINEP homologou os procedimentos da licitação cujo objeto é a "Contratação de empresa
especializada em formatação, síntese jornalística das matérias que
tomará por base; e o envio de newsletter (informativo) semanal, por
meio eletrônico - Notícias da Finep - além de gerenciamento de mala
direta de grande porte (inclusão, exclusão e alteração de e-mails). As
matérias são pinçadas do site Finep", adjudicado à M&W COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA pelo valor de R$ 15.399,96 (Quinze
mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
JOÃO VICENTE C. C. TAVARES
AVISO DE PENALIDADE
O Diretor de Administração e Finanças, CLÁUDIO GUIMARÃES JÚNIOR, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto de 12 de maio de 2013, publicado no D.O.U. nº49, 2ª seção, dia
13 de maio de 2013 resolve:
Aplicar à empresa CONSULTOC - CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA., CNPJ nº 06.952.344/0001-87 a penalidade
de aplicação de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato e a suspensão por 1 (um) ano da faculdade de contratar com
a FINEP, a contar de 06/05/2013, com fulcro na Lei 8.666/93, por não
cumprir as exigências do edital e pelo prejuízo causado à FINEP pela
ruptura do contrato (não realização do serviço e novo processo de
escolha de fornecedor).
CLÁUDIO GUIMARÃES JÚNIOR

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
EDITAL N o- 19/2013
PROCESSO SELETIVO
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
O Projeto 914 BRA2015-PRODOC-MTC/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: 3/019/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
Graduação em Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas; e
Profissional com experiência na construção de sistemas de
informação na web.
3.1 CURSOS/HABILIDADES ESPECÍFICAS:
Ter experiência em sistemas de gestão de conteúdos
(CMS);
Ter prática em arquitetura de informação;
Ter prática na elaboração de documentos técnicos;
Ter domínio das ferramentas de edição de textos, planilhas e
apresentações;
Ter domínio dos principais software de edição gráfica (por
exemplo: Photoshop, Illustrator e Corel Draw, por exemplo);
Ter domínio em ferramentas de desenvolvimento de protótipos em wireframe (por exemplo: Axure);

Ter domínio da língua portuguesa como instrumento de trabalho; e
Inglês, nível básico.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
60 (sessenta) meses em:
Especificação de requisitos funcionais de sistemas de informação na web;
Planejamento de arquitetura da informação para sistemas
web;
Pesquisa, levantamento e consolidação de dados; e
Elaboração de projetos de sites.
5 - ATIVIDADES:
5.1 Revisão bibliográfica sobre portais e normas de portais;
5.2 Análise de dois portais do IBICT (MID e ACV), observando suas especificidades;
5.3 Elaboração de propostas técnicas para reformulação das
páginas web desses portais, contemplando a reformulação da arquitetura da informação das páginas web e sugestão de ferramentas
tecnológicas pertinentes;
5.4 Estudo para adequação desses portais a normas e padrões
do go¬verno brasileiro para produtos e serviços na web; e
5.5 Elaboração de protótipos funcionais dos portais MID e
AVC, contemplando os resultados dos estudos.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizados, conforme abaixo:
6.1 Documento técnico contendo diagnóstico da estrutura de
informação dos portais "Mapa da Inclusão Digital no Brasil (MID)" e
"Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos e Sistemas Produtivos
(ACV)", contemplando análise das funci¬onalidades atuais, navegabilidade, acessibilidade e disponibilização de conteúdo na web e sua
conformidade com padrões do governo brasileiro.
6.2 Documento técnico contendo proposta de uma nova estrutura de infor¬mação para os portais MID e ACV;
6.3 Documento técnico contendo especificação de soluções
tecnológicas a serem implementadas nos portais MID e ACV, contemplando layout, navegabilidade e acessibilidade; e
6.4 Media (DVD ou pendrive) contendo protótipo funcional
dos portais MID e ACV, além de todos os códigos-fonte e documentação necessários ao desenvolvimento dos novos sistemas.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBICT - Brasília/DF.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 07 (sete) meses
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 13/05/2013 até o dia 17/05/2013 no SAUS Quadra 05, Lote 06,
Bloco H, PROTOCOLO DO IBICT, CEP: 70.070-912, Brasília/DF,
dentro de envelope, indicando o número do edital e o nome do perfil
em que se candidata. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a
data limite indicada neste edital. O Curriculum Vitae deverá ser assinado e rubricado em todas as páginas.
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.
Este edital também está publicado no site da UNESCO, em
http://app2.brasilia.unesco.org/vagasubo.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
SUBSTITUTA DO DIRETOR DO IBICT
EDITAL 020/2013
PROCESSO SELETIVO
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
O Projeto 914 BRA2015-PRODOC-MTC/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: 3/020/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas com Pós-Graduação; e
Profissional com experiência na realização e coordenação de
projetos de divulgação científica.
3.1 CURSOS/HABILIDADES ESPECÍFICAS:
- Ter produção de conhecimento na área de Educação e ou
Ciência da Informação;
- Ter coordenado projetos na área de Educação e ou Ciência
de Informação.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
60 (sessenta) meses em:
- Experiência em docência; e
- Experiência na coordenação de projetos voltados para a
área da Divulgação Científica.
5 - ATIVIDADES:
5.1 Realizar uma pesquisa e correspondente análise das publicações sobre divulgação científica;
5.2 Realizar pesquisa sobre as ações de divulgação científica,
implantadas por instituições públicas;
5.3 Elaboração e distribuição da pesquisa;
5.4 Organização e interpretação dos dados resultantes da
pesquisa;
5.5 Elaboração de metodologia com proposta de padronização do processo e construção do Mapa; e

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013051300012

Nº 90, segunda-feira, 13 de maio de 2013
5.6 Implementação do Mapa Digital de Divulgação Científica na web.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo:
6.1. Documento Técnico contendo a revisão bibliográfica
sobre divulgação científica, especialmente documentos sobre políticas
públicas, ações e atividades em desenvolvimento no Brasil;
6.2. Documento Técnico contendo o inventário das ações
sobre divulgação científica implantadas pelas instituições públicas
disponibilizadas na rede;
6.3. Documento Técnico contendo instrumento eletrônico de
pesquisa junto às instituições identificadas, bem como a respectiva
análise de dados;
6.4. Documento Técnico contendo proposta de padronização
do processo de construção do Mapa Digital da Divulgação Científica;
e
6.5. Mídia contendo proposta de construção e disponibilização do Mapa Digital da Divulgação Científica.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBICT - Brasília/DF.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 07 (sete) meses
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 13/05/2013 até o dia 17/05/2013 no SAUS Quadra 05, Lote 06,
Bloco H, PROTOCOLO DO IBICT, CEP: 70.070-912, Brasília/DF,
dentro de envelope, indicando o número do edital e o nome do perfil
em que se candidata. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a
data limite indicada neste edital. O Curriculum Vitae deverá ser assinado e rubricado em todas as páginas.
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.
Este edital também está publicado no site da UNESCO, em
http://app2.brasilia.unesco.org/vagasubo.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora do Instituto
Substituta

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
ESPACIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2013 - UASG 240106
Nº Processo: 0134000163201327 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual fornecimento de óleo diesel, para os
geradores do CPTEC, DGI e para caldeira do grupo principal de
vácuo do Banco de Testes com simulação de altitude (BTSA/LCP) do
INPE de Cachoeira Paulista SP, no período de 12 (doze) meses,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento; e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
13/05/2013 de 08h00 às 11h30 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av.dos
Astronautas, Nr. 1.758 - Jd. Granja SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Entrega das Propostas: a partir de 13/05/2013 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 24/05/2013 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
ADEMIR JORGE
Chefe do SRC
(SIDEC - 10/05/2013) 240106-00001-2013NE900001

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
COORDENAÇÃO-GERAL REGIONAL DO NORDESTE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo nº 01/2013 ao Contrato CETENE nº 05/2012
Processo n° 01202.000074/2012. Contratante: Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação - CETENE CNPJ 01.263.896/0021-08 Representante: André Galembeck. Contratada - FUTURA Serviços Profissionais Administrativos Ltda. CNPJ: 06.234.467/0001-82 Representante: Paulo Aragão de Almeida. Data de assinatura: 26/04/2013.
Objeto: Prorroga prazo até 10/06/2014 e altera valor mensal do contrato para R$ 105.010,96.
Espécie: Termo Aditivo nº 01/2013 ao Contrato CETENE nº 02/2011
Processo n° 01202.000680/2010. Contratante: Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação - CETENE CNPJ 01.263.896/0021-08 Representante: André Galembeck. Contratada - FUTURA Serviços Profissionais Administrativos Ltda. CNPJ: 06.234.467/0001-82 Representante: Paulo Aragão de Almeida. Data de assinatura: 28/02/2013.
Objeto: Prorroga prazo até 28/02/2014 e altera valor mensal do contrato para R$ 9.826,14.

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

