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EDITAL N o- 40, DE 29 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
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: 3/040/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
Graduação em Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas com PósGraduação, experiência em projetos de desenvolvimento social junto
a comunidades rurais, inclusão digital e políticas públicas. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Elaboração de documentos técnicos; Conhecimento da língua portuguesa; Domínio de ferramentas e modelos
de aplicações em Comunidades Rurais; Domínio de ferramentas de
edição de textos, planilhas e apresentações; Facilidade para trabalhar
em equipe; e Inglês - Nível intermediário. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Mínimo 36 (trinta e seis) meses de experiência em:
Acompanhamento de projetos de inclusão social; Desenvolvimento de
metodologia de formação pedagógica em inclusão digital voltada para
áreas rurais; Aplicação de tecnologias para o desenvolvimento social
no meio rural; Pesquisa, levantamento e consolidação de dados em
Ciência da Informação; Gestão de projetos voltados a comunidades
rurais. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Visitas técnicas a escolas contempladas
pelo projeto Corredor Digital Rural, com vistas a selecionar e eleger
as escolas que serão objeto deste estudo; 5.2 Aplicação de técnicas
para avaliação do uso das tecnologias de informação e comunicação
em, no mínimo, duas escolas rurais contempladas pelo projeto Corredor Digital Rural; 5.3 Análise dos impactos econômicos das tecnologias da informação e comunicação nas comunidades rurais do
entorno nas escolas rurais selecionadas (item 5.1); 5.4 Elaboração de
metodologia para aplicação das técnicas de avaliação (item 5.2) nas
demais escolas contempladas pelo projeto Corredor Digital Rural; e
5.5 Elaboração de proposta de melhoria do processo de inclusão
informacional do Projeto Corredor Digital Rural. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão desenvolvidos documentos
técnicos relativos à implementação do trabalho, assim descriminados:
6.1 Documento técnico contendo os resultados das avaliações do uso
das tecnologias de informação e comunicação nas escolas rurais e os
benefícios econômicos e sociais para as comunidades rurais do entorno dessas escolas. 6.2 Documento técnico contendo uma metodologia de aplicação das técnicas de avaliação nas demais escolas do
Projeto Corredor Digital Rural, assim como proposta de melhorias de
seus processos de inclusão informacional. 7 - LOCAL DE TRABALHO: O consultor deverá estar em constante interação com a
equipe técnica, nas instalações do IBICT, e em visitas às escolas
rurais durante a vigência do contrato. 8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 03 (três) meses. Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia 01/09/2014 até o dia 05/09/2014 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.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora e Resp./ Projeto
EDITAL N o- 41, DE 29 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
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: 1/041/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação em curso nas áreas das Ciências Sociais Aplicadas com
Pós-graduação e com experiência na análise de negócios de empresas
de pequeno e médio portes e acompanhamento de projetos nacionais
e internacionais de gerenciamento de empresas inovadoras. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Domínio da língua portuguesa como instrumento de trabalho; Conhecimento de facilitação e intermediação de
negócios para empresas; Inglês nível avançado e; espanhol intermediário. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Mínimo de 60 (sessenta) meses: Experiência em trabalhos de consultoria; Experiência
em estudos ou trabalhos de planejamento, organização ou avaliação
de negócios para empresas; Experiência com empresas tanto nacionais quanto internacionais para desenvolvimento de novos negócios,
inovação em administração; Experiência internacional voltada para o
desenvolvimento de negócios inovadores. 5 - ATIVIDADES: 5.1.
Analisar as iniciativas do IBICT voltadas ao setor produtivo. 5.2.

Realizar levantamento das necessidades de informação de pequenas e
médias empresas, assim como de ofertas de serviços de informação
existentes no Brasil e no exterior. 5.3. Analisar e compilar dados da
pesquisa com a finalidade de identificar a necessidade de criação de
novos serviços, mecanismos ou ferramentas de informação voltados
ao setor produtivo, objetivando o aumento da competitividade desse
setor no Brasil. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo: Serão entregues documentos técnicos relativos à implementação do trabalho, assim descriminados:
6.1. Documento técnico contendo o diagnóstico das iniciativas do
IBICT voltadas ao setor produtivo, identificando oportunidades de
integração de ações e de articulações técnicas e políticas. 6.2. Documento técnico contendo um mapeamento das necessidades de informação de pequenas e médias empresas, assim como de ofertas de
serviços de informação existentes no Brasil e no exterior. 6.3. Documento técnico contendo uma síntese de toda a pesquisa realizada e
uma proposta apontando métodos e soluções para a construção de
novos produtos e serviços de informação para pequenas e médias
empresas no Brasil, abordando questões de gestão em rede e formas
de gerenciamento com inovação e empreendedorismo. 7 - LOCAL
DE TRABALHO: Dada a necessidade de interação com as gerências
dos projetos, produtos e serviços, o consultor deverá permanecer nas
instalações do IBICT, Brasília/DF, durante a vigência do contrato. 8 DURAÇÃO DO CONTRATO: 03 (três) meses. Os interessados
deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia 01/09/2014 até o dia
05/09/2014 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.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora e Resp./ Projeto

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
AGRICUTURA E ALIMENTAÇÃO-FAO
EDITAL N o- 9, DE 29 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO - PROJETO UTF/BRA/081/BRA
O Diretor Nacional do Projeto, no uso das suas atribuições,
torna público o processo seletivo para o cargo abaixo:
1) Cargo - Consultor para consolidação de Banco de Dados
de Espécies de Madeiras Tropicais - TR 106219
Requisitos Obrigatórios: Profissional de nível superior nas
áreas de Ciências Exatas com especialização em Tecnologia da Informação ou na área Florestal. Experiência de no mínimo 5 (cinco)
anos em trabalhos na área do objeto do trabalho, comprovando a
realização de serviços similares ou compatíveis com o que se pretende com o presente Termo de Referência. Experiência profissional
de 08 a 12. Atribuições: Conforme previsto no Termo de Referência
disponível no site https://www.fao.org.br.
Número de vagas: 01 - Brasília
Vigência Contratual: 5 meses.
Mais
informações
dos
cargos
no
site:
https://www.fao.org.br.
Os candidatos deverão inserir seus currículos no site
https://www.fao.org.br no período de 14 a 20/07/2014. De acordo
com do Decreto 5151 - 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 e controladas, no
âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional." Edital Publicado em 16/07/2014, Seção 3, Pág 164.
RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO

SÃO PAULO TURISMO S/A
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2014

licitação é necessário realizar, obrigatoriamente, vistoria in loco, conforme orientações constantes do Edital. Os interessados poderão consultar e/ou retirar - mediante apresentação de CD-R ou Pendrive para
gravação- o respectivo Edital, na secretaria da Gerência de Compras
da São Paulo Turismo S/A, (endereço acima), no horário comercial,
após o preenchimento de protocolo de retirada, com os dados da
empresa interessada, podendo também fazer download diretamente
através do site www.spturis.com. Fones para contato: (0xx11) 2226
0496/ 0685.
ELIZABETH LUCCHETTI
Presidente da Comissão

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO CONTRATO N o- 66/2014
PARTES. SEBRAE/DF e ACE SEGURADORA S/A. OBJETO: Contratação de seguro para 50 (cinquenta) totens de autoatendimento.
VIGÊNCIA: 01/07/2015. VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
ASSINAM: Pelo Sebrae/DF - Antônio Valdir Oliveira Filho e Rodrigo de Oliveira Sá e pela Ace Seguradora S/A - Daniel Alberto
Gonzáles e Marcelo Cesaro. Data de Assinatura: 01/07/2014.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 75/2014
PARTES. SEBRAE/DF e FERRARI CONSULTORIA E EVENTOS
LTDA. OBJETO: Aquisição de Cursos Técnicos e de Gestão da
programação Brasília Capital Fitness 2014. VIGÊNCIA: 30/10/2014.
VALOR: R$ 88.600,00 (oitenta e oito mil e seiscentos reais). ASSINAM: Pelo Sebrae/DF - Antônio Valdir Oliveira Filho e Cassiana
Abritta Garcia Brandão e pela Ferrari Consultoria Ltda - Fábio Augusto Padilha da Costa. Data de Assinatura: 15/08/2014.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 76/2014
PARTES. SEBRAE/DF e SOMA DESENVOLVIMENTO HUMANO
S/SIMPLES PURA EPP. OBJETO: Prestação de serviços de recrutamento e seleção de pessoal por competência para formação de
cadastro reserva para o espaço ocupacional de nível médio previsto na
estrutura do Sebrae/DF. VIGÊNCIA: 20/08/2015. VALOR: 00,00
(custo zero), sendo que a receita auferida com a arrecadação das
inscrições relativas ao objeto do presente contrato, cujo valor unitário
por inscrição limitado à quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), será
revertida em prol da contratada como forma de sua remuneração.
ASSINAM: Pelo Sebrae/DF - Antônio Valdir Oliveira Filho e Maria
Eulalia Franco e pela Soma Desenvolvimento Humano EPP - Marisa
Fiuza. Data de Assinatura: 20/08/2014.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 78/2014
PARTES. SEBRAE/DF e RSC2 EVENTOS E TREINAMENTO GERENCIAL LTDA. OBJETO: Prestação de serviços visando à participação do Sebrae/DF na "2ª Edição do Evento Gastrô - 2014".
VIGÊNCIA: 30/09/2014. VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais). ASSINAM: Pelo Sebrae/DF - Antônio Valdir Oliveira Filho e
Rodrigo de Oliveira Sá e pela RSC2 Eventos Ltda - Renata Oliveira
da Costa Silva. Data de Assinatura: 18/08/2014.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº 020/2014.
Partes. Sebrae/Df e Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP. OBJETO:
Registro de Preços para fornecimento de materiais de manutenção de
equipamentos elétricos para o Sebrae/DF. VIGÊNCIA: 13/08/2015.
VALOR: R$ 28.990,10 (vinte e oito mil novecentos e noventa reais e
dez centavos). ASSINAM: Pelo Sebrae/DF - Antônio Valdir Oliveira
Filho e Maria Eulalia Franco e pela Luminus Comercial - Delfino
Pedro da Silva Júnior. Data de Assinatura: 13/08/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2012.
PARTES. SEBRAE/DF e SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. OBJETO: Prorrogação de prazo e reajuste. VIGÊNCIA: 30/06/2015. VALOR: O valor estimado/global anual deste contrato passa a ser R$
37.630,68 (trinta e sete mil seiscentos e trinta reais e sessenta e oito
centavos), em virtude de reajuste com base no índice IGP-M de
7,84%. ASSINAM: Pelo SEBRAE/DF - Antônio Valdir Oliveira Filho e Maria Eulalia Franco e pela Softexpert Software S/A - Raineldes Lepper e Ricardo Lepper. Data de Assinatura: 13/06/2014.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 34/2014

Processo de Compras N° 1098/13
OBJETO: Contratação de empresa para empreitada global de obra de
engenharia para execução da cobertura, climatização e instalação de
forro, luminárias e sistema de combate a incêndio nos halls nobres 2
e 3 do Palácio das Convenções do Parque Anhembi.
A Comissão Permanente de Licitações da SÃO PAULO TURISMO comunica que encontra-se aberta licitação, na modalidade
Concorrência, para os serviços citados acima. O recebimento dos
envelopes dar-se-á até as 10:30h do dia 06/10/2014, na Gerência de
Compras e Contratos, e a Sessão Pública para a abertura dos mesmos
será realizada no mesmo dia, a partir das 10:30h - na Sala de Licitações da Comissão Permanente de Licitações, à Av. Olavo Fontoura, 1209 - Parque Anhembi-São Paulo - SP. Para participação nesta

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014090100160

Nº 167, segunda-feira, 1 de setembro de 2014

SEBRAE/DF realizará Licitação na modalidade Pregão, do
tipo menor preço, para contratação de empresa de recursos humanos
para prestação de serviços de recrutamento e seleção de pessoal para
o Programa de Agentes Locais de Inovação- ALI.. Entrega e abertura
das propostas no dia 15/09/2014 na Sede do SEBRAE/DF, às 14:00
horas. Edital disponível no site: www.sebrae.com.br/canaldofornecedor, e na sede do SEBRAE/DF, localizada no SIA Trecho 03, Lote
1.580, Brasília - DF.
Brasília-DF, 29 de agosto de 2014.
FÁBIO ROEDEL KOHLER
Pregoeiro

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

