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bedouro) - SINERGIA Comércio e Serviço LTDA ME, CNPJ n°
07.763.606/0001-28. Valor: R$ 6.199,80 e Lote 03 - FRACASSADO.
Dot. Orçamentária: Convênio n° 01.10.0672.00 FINEP/UFMA/FSADU. Data de Homologação: 19/08/2013.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA
DE SÃO FÉLIX
o
CNPJ N - 15.979.826/0001-11
AVISO DE LICITAÇAO

REGINA CELI MIRANDA REIS LUNA
Superintendente/FSADU.
AVISOS DE LICITAÇÃO
A Fundação Sousândrade torna pública a realização dos Pregões:
PREGÃO PRESENCIAL
Para atender as necessidades do Projeto de Extensão Plano
de Ação da Conferência Estadual da Educação. Dotação Orçamentária: Contrato n° 007.005.017/2013 UFMA/FSADU.
Pregão Presencial 009/2013 - Objeto: contratação de empresa
para prestação de serviços de hospedagem. Data: 05/09/2013 às
10:00hrs.
Pregão Presencial 010/2013 - Objeto: contratação de empresa
para fornecimento de alimentação (coffee break, almoço e serviços de
água e café). Data: 05/09/2013 às 15:00hrs.
PREGÃO ELETRÔNICO
Para atender as necessidades do Projeto de Extensão, Pesquisa e Monitoramento da Qualidade de Combustíveis do Estado do
Maranhão - PPMQC. Dotação Orçamentária: Contrato n°
007.027.034/2012 UFMA/FSADU.
Pregão Eletrônico 015/2013 - Objeto: aquisição de Material
de Consumo (reagentes e vidrarias). Data: 06/09/2013 às 09:30hrs.
Pregão Eletrônico 016/2013 - Objeto: Material de Consumo
(material para laboratório, expediente e informática). Data:
06/09/2013 às 14:00hrs.
Maiores informações pelos telefones (98) 4009.1014 e
4009.1015 e nos sites www.fsadu.org.br e www.licitacoes-e.com.br
São Luís, 26 de agosto de 2013.
SHIRLEY SILVA SARAIVA SALDANHA.
Pregoeira

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial n o- 685/2013-FUNPAR. Contratante: Fundação da
Universidade Federal do Paraná - FUNPAR / Contratada: Manadel
Combustíveis Ltda. [CNPJ/MF: 73.394.058/0001-30] / Objeto: Fornecimento de Combustíveis (Gasolina comum, Etanol, Diesel comum
e Diesel S10) / Valor total estimado: R$ 74.157,60 / Vigência:
14/08/2013 à 13/08/2014. Homologado em 12/08/2013. Superintendente FUNPAR: Prof. Paulo Mello Garcias

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 24/2013
Processo Licitatório n o- 35/2013. PP n°. 24/13. Objeto: Serv. de assessoria em gestão hospitalar. Sessão remarcada p/ dia 05/09/13 às
09:00. Justificativa: Licitação deserta. Edital na Div. de Lic., à Praça
Zico Caldeira, nº. 50, Centro, Bocaiúva/MG, de 13:00 às 16:00h. Email: licitacao@hospitalbocaiuva.com.br.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 27/2013
Processo Licitatório n o- 40/2013. PP n°. 27/13. Objeto: Registro de
Preços p/ aquis. Mat gráfico e etiqueta de patrimônio. Sessão dia
10/09/13 às 09:00. = Proc. Lic. 41/13. PP n°. 28/13. Objeto: Serv de
internet. Sessão dia 11/09/13 às 09:00. Edital na Div. de Lic., à Praça
Zico Caldeira, nº. 50, Centro, Bocaiúva/MG, de 13:00 às 16:00h. Email: licitacao@hospitalbocaiuva.com.br.
BIANCA S. RODRIGUES
Pregoeira

INSTITUTO INOVA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 2/2013
A Comissão Permanente de Licitação, do Instituto Inova,
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar
no dia 26 de setembro de 2013, às 14h30, na sede do Instituto Inova,
sito à Rua Episcopal, 1393, Centro, São Carlos (SP), CEP 13560-570,
licitação na modalidade Concorrência, destinada a selecionar a melhor proposta para a realização de obras e serviços de engenharia para
implantação do CITESC (Centro de Ciência, Inovação e Tecnologia
em Saúde - Unidade São Carlos), conforme especificações constantes
do edital. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital
completo mediante o prévio recolhimento da importância, não reembolsável, de R$ 70,00 (setenta reais), no horário de expediente, das
9h às 17h, em dias úteis.
São Carlos-SP, 21 de agosto de 2013
JOSÉ ROBERTO MARIA
Presidente da Comissão

A CPL da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Felix, torna público que se realizará a licitação: Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 1/2013. Objeto: Aquisição de equipamento hospitalarSessão- 04/09/2013, às 14:00 horas. Os interessados poderão obter o
Edital a Rua Nova N.01 Centro - São Félix - Bahia Tel. (75) 34383900 ou pela internet no site www.licitacoes-e.com.br a pagina eletrônica do Banco do Brasil.
São Félix, 22 de agosto de 2013
CRISTINA EVANGELINA LYRA ALVES
Presidente da Comissão de Licitação

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
o-

EDITAL N 25, DE 23 DE AGOSTO DE 2013
PROCESSO SELETIVO
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
O Projeto 914BRA2015-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: 2/025/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
- Profissional com Graduação em Engenharias ou Ciências
Exatas com Pós-Graduação e experiência em desenvolvimento de
softwares.
3.1 Cursos/Habilidades Específicas:
- Conhecimento de linguagens de programação;
- Domínio da língua portuguesa;
- Ter prática na elaboração de documentos técnicos; e
- Inglês nível intermediário.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Ter no mínimo 60 (sessenta) meses de experiência em:
- Realização de estudos e atividades de pesquisa em Tecnologia da Informação;
- Pesquisa e desenvolvimento em Realidade Virtual e Aumentada.
5 - ATIVIDADES:
5.1 Estruturar metodologia, fazer análise comparativa das
tecnologias de RA para dispositivos móveis disponíveis no mercado e
definir plataforma de desenvolvimento de software, bem como definir
ferramentas de reconhecimento e captura de imagens e seleção de
ferramentas adequadas ao desenvolvimento deste projeto;
5.2 Desenvolver e documentar aplicação servidora para disponibilização dos serviços de conteúdo e serviços de reconhecimento,
bem como aplicação cliente-padrão, tendo em vista conteúdos multimídia para reconhecimento e captura de imagens;
5.3 Desenvolver e documentar módulo de software para dispositivos móveis em ambientes indoor, usando QR code ou reconhecimento de padrões (imagens);
5.4 Adequar, inserir e documentar conteúdo multimídia,
adaptado ao ambiente de RA, do Centro Histórico de Belém, para
exemplificar passeio virtual indoor;
5.5 Desenvolver e documentar módulo de software para dispositivos móveis em ambiente outdoor, usando informações de posicionamento de dispositivos móveis;
5.6 Adequar, inserir e documentar conteúdo multimídia,
adaptado ao ambiente de RA, do Centro Histórico de Belém, para
exemplificar passeio virtual outdoor;
5.7 Avaliar usabilidade da ferramenta e testar com usuários
finais.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
Serão desenvolvidos documentos técnicos relativos à implementação do trabalho, assim discriminados:
6.1 Documento técnico com análise comparativa de tecnologias de RA para dispositivos móveis, com indicação de plataforma
a ser utilizada associada à definição de ferramentas de reconhecimento e captura de imagens; além de descrição da aplicação servidora
para disponibilização dos serviços de conteúdo e serviços de reconhecimento, bem como aplicação cliente-padrão, tendo em vista
conteúdos multimídia para reconhecimento e captura de imagens;
6.2 Documento técnico contendo descrição do módulo de
software para dispositivos móveis em ambientes indoor, usando QR
code ou reconhecimento de padrões (imagens); e método de inserção
do conteúdo multimídia do Centro Histórico de Belém, para exemplificar passeio virtual indoor;
6.3 Documento técnico contendo documentação do módulo
de software para dispositivos móveis em ambiente outdoor e documentação do conteúdo multimídia, adaptado ao ambiente de RA, do
Centro Histórico de Belém, para exemplificar passeio virtual outdoor;
e análise da usabilidade da ferramenta com base nas informações
obtidas junto a usuários finais.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Não há necessidade de o consultor permanecer no Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, em Brasília/DF, durante a vigência do Contrato.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO:
05 (cinco) meses.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013082600176

Nº 164, segunda-feira, 26 de agosto de 2013
Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do
dia 26/08/2013 a 30/08/2013 para o endereço 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 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.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora
Substituta
EDITAL N o- 35, DE 23 DE AGOSTO DE 2013
PROCESSO SELETIVO
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
O Projeto 914BRA2015-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: 3/025/2013
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL:
- Profissional com graduação em História e experiência na
produção de textos.
3.1 Cursos/Habilidades Específicas:
- Conhecimento dos softwares Office (Word, PowerPoint,
Excel) e das principais ferramentas de busca na Internet;
- Conhecimento em elaboração de documentos técnicos; e
- Domínio da língua portuguesa.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Ter no mínimo 60 (sessenta) meses de experiência em:
- Ensino;
- Trabalhos em instituições de ensino e pesquisa..
5 - ATIVIDADES:
5.1 Estabelecer metodologia de trabalho para revisão e atualização do conteúdo da Galeria de Cientistas Brasileiros Notáveis do
Portal Canal Ciência;
5.2 Revisar e atualizar o conteúdo de 74 biografias da Galeria de Cientistas Brasileiros Notáveis do Portal Canal Ciência;
5.3 Verificar o funcionamento dos apontamentos (links) disponíveis em cada perfil, e sugerir, quando necessário, a atualização ou
substituição desses apontamentos;
5.4 Atualizar os documentos anexados às biografias (imagens e notícias);
5.5 Elaborar referência bibliográfica de publicação relevante,
destacada na produção científica de cada um dos 74 biografados da
Galeria de Cientistas Brasileiros Notáveis do Portal Canal Ciência;
5.6 Elaborar 26 novas biografias de renomados cientistas
brasileiros para inclusão na Galeria de Cientistas Brasileiros Notáveis
do Portal Canal Ciência;
5.7 Elaborar 11 textos de contextualização das imagens que
compõem os banners da página principal do Portal Canal Ciência;
e
5.8 Duas reuniões com a equipe do Canal Ciência para
alinhamento da metodologia de trabalho e critérios de eleição.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
6.1 Documento técnico contendo textos atualizados e revisados de 34 biografias da Galeria de Cientistas Brasileiros Notáveis
do Portal Canal Ciência e contendo 11 textos de contextualização das
imagens que compõem os 11 banners da página principal do Portal
Canal Ciência;
6.2 Documento técnico contendo textos atualizados e revisados de 40 biografias da Galeria de Cientistas Brasileiros Notáveis,
do Portal Canal Ciência; e
6.3 Documento técnico contendo 26 novos textos de biografias de cientistas a serem adicionadas à Galeria de Cientistas
Brasileiros Notáveis do Portal Canal Ciência, e proposta de metodologia para escolha das biografias a serem adicionadas à ela.
7 - LOCAL DE TRABALHO:
Não há necessidade de o consultor permanecer no Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, em Brasília/DF, durante a vigência do Contrato.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO:
04 (quatro) meses.
Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do
dia 26/08/2013 a 30/08/2013 para o endereço 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 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 Fe-
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