Nº 121, sexta-feira, 27 de junho de 2014
FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL
RIO SOLIMÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2014
A Pregoeira da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, torna público que efetuará a seguinte licitação: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 36/2014 - para: "Aquisição de Material Permanente: Mobília, para o Programa Nacional Escola de Gestores da
Educação Básica/UFAM", pelo tipo de licitação MENOR PREÇO
POR LOTE. Acolhimento de Propostas: até 09h:00 do dia
10/07/2014. Início da sessão de disputa: 10h00 do dia 10/07/2014.
Para todas as referências de tempo mencionadas neste Aviso será
observado o horário oficial de Brasília (DF). Endereço eletrônico:
https://www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se a disposição dos
interessados nos sites www.riosolimoes.org.br e www.licitacoese.com.br e na sede desta Fundação no horário de 09:00 às 11:00h Telefone para Contato: (92) 2123-8361/Fax: (92) 2123-8383.
Manaus-AM, 27 de junho de 2014
LARISSA MEDEIROS

HOSPITAL SANTA TEREZINHA
EXTRATOS DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014
Contratante: Hospital Santa Therezinha
Contratado: Siemens Ltda.
Objeto: Fornecimento de 01 (um) aparelho de Raio X móvel para o
Hospital Santa Therezinha.
Prazo: 30 dias
Valor: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Data: 23 de junho de 2014.
Contratante: Hospital Santa Therezinha
Contratado: Anima Médica Com. Imp. Exp. Prod. Medicos Hospitalares Ltda.
Objeto: Fornecimento de 01 (um) Aparelho de Ultrassom para o
Hospital Santa Therezinha.
Prazo: 30 dias
Valor: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
Data: 23 de junho de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL No 002/2014
Contratante: Hospital Santa Therezinha
Contratado: Hospeq Com. Manut. Equip. Ltda.
Objeto: Fornecimento de 02 (duas) bombas de infusão volumétrica
linear e
02 (duas) bombas de infusão infantil linear para o Hospital Santa
Therezinha.
Prazo: 30 dias
Valor: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
Data: 23 de junho de 2014.
Contratante: Hospital Santa Therezinha
Contratado: Fresenius Kabi Brasil Ltda.
Objeto: Fornecimento de 02 (duas) bombas de infusão volumétrica
de
seringa para o Hospital Santa Therezinha.
Prazo: 30 dias
Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Data: 23 de junho de 2014.
Brotas (SP), 27 de junho de 2014.
Vanderley Benedito de Oliveira Leite

LOGIXX LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
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INFORMAÇÃO LTDA.-ME (DATASAFER). Objeto: aquisição de
solução de backup em nuvem (externo) com armazenamento de 1,5
terabytes, licença de software, appliance, suporte, treinamento, garantia e serviços de instalação e configuração. Valor total: R$
7.920,00. Vigência: 01/04/2014 a 31/03/2015. Rubrica: 42.052 - "Serviços de Informática". Data de assinatura: 01 de abril de 2014. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2014
Instrumento: extrato de contrato nº 11/2014. Contratante: Mútua de
Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Contratada: Enfemed Saúde e Serviços Ltda.-EPP. Objeto: prestação de serviços de medicina ocupacional. Valor mensal: R$
1.590,00. Vigência: 12 (doze) meses contados da data da emissão da
primeira Ordem de Serviço, permitida a prorrogação por iguais e
sucessivos períodos ate o limite de 60 (sessenta) meses. Rubrica:
42.023 - "Outros Serviços de Terceiros PJ". Data de assinatura: 05 de
maio de 2014. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2014 - 543421
A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 008/2014 cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE REPROGRAFIA E DE ENCADERNAÇÃO PARA A MÚTUA
DE ASSISTÊNCIA. Acolhimento das propostas: a partir de
30/06/2014; abertura das propostas: 14/07/2014 às 09h30min. O Edital completo poderá ser obtido através do site www.licitacoese.com.br. Maiores informações através dos telefones (61) 3348-0294
e 3348-0715, a partir da publicação deste.
Brasília DF, 23 de junho de 2014
PERLA DA SILVA BLANCO
Pregoeira

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EDITAL Nº 12, DE 26 DE JUNHO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRZ4005
Publicação de 04 perfis para contratação de profissional(is)
na(s) área(s) de Curso Superior Completo em Comunicação Social,
com habilitação em Jornalismo. Desejável pós-graduação e/especialização em mídias digitais e redes sociais; Graduação na área de
Comunicação Social - Jornalismo com Especialização na área de
Gestão da Comunicação ou marketing; Curso Superior Completo em
qualquer área de formação, com especialização e/ou pós-graduação
em Design Gráfico, Mídias Digitais, Comunicação Social ou áreas
afins. , cuja(s) vaga(s) está(ão) disponível(is) na página da Unesco:
www://app2.brasilia.unesco.org/vagasubo.
Os interessados deverão enviar o CV a partir do dia
27/06/2014 até o dia 03/07/2014 para o e-mail selecao.prodoc.daf@iphan.gov.br.
Em atenção às disposições do Decreto nº 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.

CNPJ 18.623.458/0001-62
NIRE 3522674105-1
ATO Nº 1, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013
Logixx Logística Integrada Ltda., torna pública a retificação
do regulamento interno publicado no diario oficial da união, no dia
09/04/2014, página 176, seção 03, onde lê-se: CNPJ processo em
busca, leia-se 18.623.498/0001-62, no item 4- capacidade do armazém, onde lê-se 5000 paletes leia-se 2000 paletes. Item 10.4 Alínea a,
foi publicado erroneamente: quebra de peso ou avarias por vícios
ainda ocultos por alterações de qualidade proveniente da natureza do
acondicionamento dos mesmos ou por decorrência de variações atmosféricas ou de caso fortuito ou força maior, conforme registro na
JUCESP sob nº 229.951/14-4 em sessão de 13/06/2014, fica rerratificado para: quebra de peso ou avarias por vícios ainda ocultos,
por alterações de qualidade proveniente da natureza do acondicionamento dos mesmos ou por decorrência de variações atmosfericas ou
força maior. Logixx Logística Integrada Ltda.
FLÁVIO AUGUSTO ABRUNHOZA FILHO
Resp. p/ Logixx Logística Integrada Ltda
RG Nº 15.561.127-6

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA, ARQUITETURA
E AGRONOMIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2014
Instrumento: extrato de contrato nº 06/2014. Contratante: Mútua de
Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Contratada: DATASEG TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA

JUREMA DE SOUSA MACHADO
Coordenadora
EDITAL Nº 9/2014(*)
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRA2015
1 - PERFIL: 2/009/2014
2 - NÚMERO/ DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação em Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas, com pósgraduação. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Domínio da língua
portuguesa; Conhecimento sobre "building blocks" para a montagem
e operação de serviços baseados em Internet (servidores, segurança e
criptografia, pagamento eletrônico, logística associada etc.) e sobre
grandes entidades atuantes nessa frente no Brasil. 4 - EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL: Mínimo de 60 (sessenta) meses: Experiência na
concepção e implantação de iniciativas governamentais de uso de
TICs para o desenvolvimento econômico e social do País; Experiência na utilização de redes Internet em apoio à implantação e oferta
de serviços e produtos no mercado brasileiro, para os diversos fins;
Experiência no acompanhamento de tendências de mercado, sobre
desenvolvimento econômico e social e o papel de TICs; e Experiência
na cooperação com organismos internacionais.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Revisão bibliográfica sobre o tema
internet no Brasil no setor privado e na área social; 5.2 Levantamento
e análise da evolução internet no Brasil no setor privado e na área
social; 5.3 Levantamento e análise da situação atual de segurança na
internet comercial no Brasil e sua articulação com outras infraestruturas; 5.4 Análise de perspectivas de médio/longo prazo para requisitos de segurança em Internet no Brasil, à luz da disseminação de
novos produtos e aplicações utilizando wearables, comunicação gestual, câmeras de alta precisão etc; e 5.5 Levantamento sobre in-

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014062700029

ISSN 1677-7069

29

teresses e posições do setor privado sobre governança da internet no
Brasil. 6- PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado contendo
comentários sobre a revisão bibliográfica sobre o tema internet no
Brasil no setor privado e na área social e levantamento e análise da
evolução internet no Brasil no setor privado e na área social; 6.2
Documento técnico detalhado com levantamento e análise de: a) situação atual de segurança na internet comercial no Brasil e sua
articulação com outras infraestruturas; e b) perspectivas de médio/longo prazo para requisitos de segurança em Internet no Brasil, à luz da
disseminação de novos produtos e aplicações utilizando wearables,
comunicação gestual, câmeras de alta precisão etc; e 6.3 Documento
técnico detalhado com resumo do projeto e levantamento e análise
dos interesses e posições do setor privado sobre governança da internet no Brasil. 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: 03 (três) meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 27/06/2014 até o dia 02/07/2014 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.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Diretora do IBICT
(*) Republicado por ter saído no DOU nº 88 de 12/05/2014, Seção 3,
Página 161, e por não ter atingido o número mínimo de currículos
para seleção do candidato.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SRP Nº 4/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para a
execução de obra e reforma (com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos), para instalação e readequação de salas de
aula no CEP 903 Sul, localizado em Brasília - DF, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos.
Regido pela Resolução Senac n.º 958/2012. Abertura dos envelopes:
dia 14/07/2014 às 14h, no SIA Sul trecho 03, lotes 625/695, Edifício
SIA Centro Empresarial, cobertura C. Informações pelos telefones:
3313-8882/8843.
LUIZ OTÁVIO DA JUSTA NEVES
Diretor Regional do Senac-DF

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO COOPERATIVISMO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 8/2014
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 08 de julho de
2014 às 09:30 horas, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) veículo
zero quilômetro, do tipo mini-van de fabricação nacional ou importado, devidamente emplacado e licenciado, com alienação simultânea de 01 (um) veículo Kangoo Sportway, previamente avaliado, de
propriedade da unidade nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, como parte do pagamento da aquisição,
conforme Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop, e o
Edital e seus Anexos, que estará à disposição dos interessados a partir
do dia 27/06/2014 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.

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

