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Pessoal e encargos sociais (Nota 20)
Serviços públicos
Despesas legais e judiciais
Despesas de viagem
Serviços de terceiros (Nota 21)
Publicidade e propaganda
Conservação e manutenção
Despesas gerais (Nota 22)
Depreciação e amortização

(2.119.556)
(70.830)
(1.927)
(209.925)
(961.909)
(62.063)
(679)
(487.935)
(49.304)

(1.817.223)
(99.548)
(1.033)
(134.549)
(2.274.703)
(2.442)
(382.976)
(47.849)

Despesas financeiras

(3.964.128)

(4.760.323)

COMUNICADO
O Movimento Brasil Competitivo - MBC comunica que seu
relatório das atividades do ano de 2012 encontra-se à disposição para
consulta no website da entidade - www.mbc.org.br - e que os Termos de
Parceria, Convênios, Acordos e Termos de Cooperação, além de outros
instrumentos, bem como notas explicativas da administração, certidões
negativas fiscais, do Instituto Nacional de Seguridade Social e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, encontram-se à disposição para
exame de qualquer interessado, em sua sede, no Setor Bancário Norte,
Quadra 1, Bloco B, Sala 403, CEP: 70.041-902, em Brasília/DF.
Havendo interesse em consultar os documentos, solicitamos
agendamento prévio, para separarmos a documentação, pelo telefone
(61) 3329-2101.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA
- REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
AVISO DE LICITAÇÃO N o- 50/2013
PROJETO 914BRA2015
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura - UNESCO e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e
Tecnologia - IBICT, no âmbito do Projeto 914BRA2015, comunicam abertura de processo licitatório para construção de um sistema de informação
para condução da atividade de gestão estratégica em nível de governo.
A documentação completa relativa à licitação pode ser adquirida no site da Representação da UNESCO no Brasil: www.brasilia.unesco.org/edital. Informações podem ser obtidas através do email 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 06 de janeiro de 2014. A abertura das propostas ocorrerá às 17h
do dia 07 de janeiro de 2014.
Brasília-DF, 5 de dezembro de 2013
JULIO CESAR CUBA SANCHEZ
Chefe do Setor de Licitações

PONTOCOM SERVICES LTDA
CNPJ 04.020.515/0001-04 - NIRE 35.216.475.766
MEMORIAL DESCRITIVO
UNIDADE ARMAZENADORA N o- 1
Complemento Referente ao Edital Publicado no Diário Oficial da União na Página 177 e no Diário Comercial na Página 6 no
Dia 24 de Agosto de 2013
PONTOCOM SERVICES LTDA., NIRE 35.216.475.766, inscrita no CNPJ sob o n o- 04.020.515/0001-04, com sede localizada na
cidade de Santana do Parnaíba, no Estado de São Paulo, na Rua Lua
Crescente, n o- 121, sala 08, Jardim do Luar, CEP 06529-017, UNIDADE ARMAZENADORA localizada na Rua Teixeira Ribeiro, 130,
Bairro Ramos, CEP 21040-242 - Cidade Rio de Janeiro - Estado do
Rio de Janeiro. CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do
país. 1. OBJETIVO: Armazenamento de partes e peças para automoção bancária e outras mercadorias de terceiros. 2. ESPECIFICAÇÃO: área do depósito mede 1.379 m2, área de cubagem do depósito:
16.548 m3. 3. CONDIÇÕES: o depósito dispõe de áreas de copa,
sanitários e vestiários masculinos e femininos. A cobertura é feita com
telha metálica do tipo zinco. O piso de depósito é cimento liso. Há um
portão frontal para entrada e saída de mercadoria, amplos corredores
para a movimentação de mercadorias. Há uma área para escritório com
paredes de alvenaria e janelas para ventilação e entrada de iluminação
natural e uma área de guarita como portaria. 4. EQUIPAMENTOS: o
depósito dispõe para armazenagem de uma empilhadeira elétrica com
altura de elevação de 05 metros e uma estrutura porta-pallets convencional de 75 posições, para combate a incêndio, dispõe de 4 hidrantes e dos seguintes extintores manuais: Extintor PQS com capacidade de 6 kilos: 8 unidads de extintor de água pressurizada capacidade de 10 litros. 3 unidades; extintor de CO2 com capacidade de
6 kilos: 2 unidades. 5. NATUREZA DAS MERCADORIAS: descarga,
estocagem e expedição de partes e peças para automoção bancária e
outras mercadorias de terceiros. 6. As operações e serviços que se
propõe: a empresa esta apta a executar todos os serviços de: descarga,
análise, remoção, transbordo, expedição de mercadorias de terceiros.
JUCERJA Certifico que encontra-se arquivado na Área de Controle e
Fiscalização dos agentes auxiliares do comércio o originasl idêntico,
n o- 5959 em 28/06/2013. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.
São Paulo-SP, 26 de março de 2013.
DIDIMAR F. SALLES SANTOS
p/Pontocom Services Ltda

Superávit/Déficit operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras (Nota 23)
Despesas financeiras

Superávit/Déficit do exercício

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contratante: UNODC / Projeto: BRA/K57 DEPARTAMENTO DE
VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST, AIDS E
HEPATITES VIRAIS
CONTRATO N o- PC1BR201310060
Firmado em:30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado:FERNANDO JUNIOR CUSTÓDIO
CPF: 683.186.509-72
Objeto do Contrato:Desenvolvimento de ações com vistas à implementação de sistemas para atender às demandas de informatização e
ajustá-los às evidências do diagnóstico situacional.
Período do Contrato:30/10/2013 a 29/10/2014
CONTRATO N o- PC1BR201310059
Firmado em:30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado: LEONARDO MITSURU TANABE
CPF:669.927.531-34
Objeto do Contrato: Planejamento das ações de prevenção a serem
realizadas em eventos promovidos ou apoiados pelo Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.
Período do Contrato: 30/10/2013 a 29/10/2014
CONTRATO N o- PC1BR201311067
Firmado em:30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado: MAURO HENRIQUE DE MIRANDA SIQUEIRA
CPF:343.422.223-53
Objeto do Contrato: Desenvolver planos de trabalho para produção de
campanhas de comunicação em DST, aids e hepatites virais, visando
à promoção de comportamentos seguros e diagnóstico para esses
agravos, por meio da realização de atividades de treinamento, sensibilização, acompanhamento das intervenções relativas à promoção
do acesso de profissionais do sexo, usuários de drogas, população
penitenciária e PVHA, nas cinco regiões do país.
Período do Contrato:30/10/2013 a 29/10/2014
CONTRATO N o- PC1BR201311063
Firmado em:30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado:JOSÉ EDGARD DA SILVA NEIVA JÚNIOR
CPF: 619.344.451-34
Objeto do Contrato: Elaboração de documentos técnicos com vistas à
implementação da infraestrutura de tecnologia da informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais.
Período do Contrato:30/10/2013 a 29/10/2014
CONTRATO N o- PC1BR201310061
Firmado em:30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado:DENISE AGUIAR FIUZA DE MORAES
CPF: 688.348.291-15
Objeto do Contrato: Elaboração de estudos técnicos voltados à modelagem de dados utilizados para atender às demandas de informatização de Sistemas de Informação do Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, de forma a
contribuir para o alcance dos resultados elencados no item 3.1.2 do
Projeto BRA/K57, que prevê Implementar os sistemas para atender às
demandas de informatização e ajustá-los às evidências do diagnóstico
situacional.
Período do Contrato:30/10/2013 a 29/10/2014
CONTRATO N o- PC1BR201310057
Firmado em:30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado:MARCOS CLEUTON DE OLIVEIRA
CPF:619.579.411-20
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Objeto do Contrato:Elaboração de projetos de design, bem como
peças gráficas para mídia impressa e multimídia, com o objetivo de
promover a investigação e desenvolvimento de novas tecnologias de
prevenção em áreas prioritárias e entre usuários de drogas, população
penitenciária, profissionais do sexo e PVHA.
Período do Contrato:30/10/2013 a 29/10/2014
CONTRATO N o- PC1BR201311077
Firmado em:30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado:RODRIGO ZILLI HAANWINCKEL
CPF:070.805.347-55
Objeto do Contrato: Elaboração de documentos técnicos relacionados
a Inovações Tecnológica em diagnóstico, prevenção e assistência desenvolvidas em áreas prioritárias para beneficiar às populações vulneráveis às DST/HIV/Aids, de forma a contribuir para o alcance do
resultados elencado no item 2.1.4 do Projeto de Cooperação UNODC
- BRA/K57 o qual prevê Realizar atividades de treinamento, sensibilização, acompanhamento das intervenções relativas à promoção
do acesso de profissionais do sexo, usuários de drogas, população
penitenciária e PVHA, nas cinco regiões do país.
Período do Contrato:30/10/2013 a 29/10/2014
CONTRATO N o- PC1BR201311062
Firmado em:30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado:JEAN CLAUDIO SOUSA SANTOS
CPF: 645.900.891-49
Objeto do Contrato: Elaboração de documentos técnicos com vistas à
implementação da infraestrutura de tecnologia da informação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais através do gerenciamento de banco de dados do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais.
Período do Contrato:30/10/2013 a 29/10/2014
CONTRATO N o- PC1BR201310058
Firmado em: 30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado: FERNANDA DIAS ALMEIDA MIZAEL
CPF: 703.534.331-87
Objeto do Contrato: Planejamento de projetos gráficos, bem como
elaboração de arte-final e diagramação de publicações e materiais
impressos e digitais, visando promover a investigação e desenvolvimento de novas tecnologias de prevenção em áreas prioritárias e
entre usuários de drogas, população penitenciária, profissionais do
sexo e PVHA.
Período do Contrato: 30/10/2013 a 29/10/2014
CONTRATO N o- PC1BR201311064
Firmado em: 30/10/2013
Projeto BRA/K57
Agência UNODC
Modalidade PRODUTO
Contratado: EDUARDO CARDOSO DE AMORIM
CPF: 006.657.941-42
Objeto do Contrato: Elaboração de documentos técnicos relativos ao
uso e acesso a rede de dados, bem como a padronização dos softwares e sistemas operacionais dos computadores do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, de
forma a contribuir para o alcance do resulto elencado no ítem 3.1.1,
do Projeto UNODC BRA/K57, que prevê Realizar diagnóstico situacional da capacidade instalada dos sistemas de informação do
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais para responder aos compromissos assumidos para o
Aids SUS. Período do Contrato:30/10/2013 a 29/10/2014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO À CARTA DE ACORDO
N o- 21040/2012. Processo n o- 25351.798430/2010-92 - Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA celebram o Segundo Termo
Aditivo à Carta de Acordo com a Universidade Federal de Itajubá UNIFEI, com a interveniência da Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE. Objeto: 1) Previsão de
novo curso de Inspeção em Serviços de Radioterapia, com conteúdo
aprofundado em relação ao curso realizado em 2012 previsto no
Cronograma de Atividades; 2) Previsão dos recursos necessários para
o desenvolvimento desta atividade no Cronograma de Desembolso; 3)
Atualizar o Cronograma de Atividades e de Desembolso com novas
datas para as atividades previstas em decorrência do novo curso e
para os produtos ainda não entregues e inicialmente pactuados, e 4)
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