Nº 68, quarta-feira, 9 de abril de 2014
consenso com o Farmacêutico Responsável Técnico. 11) Natureza das
Mercadorias Recebidas (Armazém): As mercadorias recebidas no armazém são de terceiros (contratantes da prestação de serviço), que
tangem as classes de produtos de interesse à Saúde (amostras grátis),
e ainda, materiais promocionais "banneres", "folderes", que acompanham os produtos no momento da solicitação do pedido pelo cliente; É proibida a armazenagem de produtos químicos perigosos, bem
como outros de natureza que interfira na qualidade dos produtos de
interesse à saúde armazenada, respeitando assim, as interações previstas em regulamentação pertinente. Para este processo de constatações de normas, a empresa conta com um "Farmacêutico Responsável Técnico" em período integral, o que garante a manutenção
das "Boas Práticas Operacionais"e atendimento as disposições previstas em lei. 12) Natureza dos Serviços a que se propõe: Os serviços
a que a empresa se propõe é a prática de armazéns gerais, ou seja,
armazenagem de produtos de terceiros, os quais permanecem estocados aguardando pela demanda vinda do cliente (pedidos), para

3
disponibilização. 13) Equipamentos e utensílios (presentes na estrutura): Atrelados a atividade de separação / conferência de materiais
/produtos: 1 equipamento Empilhadeira (modelo Stil FNX II, ano
2013, capacidade elevação 10 ton.); 10 equipamentos transpaletes
(capacidade elevação 2 ton.). Atrelados a atividade de limpeza das
instalações: 1 maquina de limpeza automática de piso (marca Artlav
ano 2010); 1 varredeira mecânica (varrição de piso); Atrelados a
atividade de controle Ambiental (Tempera e Umidade)-Exigência de
produtos (amostras) e Conforto Térmico: 1"software de Controle de
Temperatura e Umidade"(marca DHT 2000 NET); 1 Termohigrômetro marca DHT 2000 NET (garante a manutenção das características do produto de acordo com as exigências de suas especificações transcritas nas embalagens dos produtos armzenados). 3
Equipamentos de ar condicionados (12.000 BTU/Cada), dimensionados para o conforto térmico dos funcionários. Atrelados a Atividade administrativa e administrativa operacional: 2 Descktop (marca lenovo)- (dividem atribuições de impressão de NFs,impressão de
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documentação de embarque (manifetos) e planejamento de pedidos);
1 Notebook (marca Lenovo)- (para atribuições de recebimento de
pedidos de clientes e importação de pedidos no "software WMS" que
realiza a gestão de estoques); 1 Notebook (marca Lenovo) - (para
atribuições de gestão do responsável técnico); 1 Notebook (marca
HP) - (para atribuições de Diretoria); 1 Impressora (HP) - Photosmart
plus; 1 impressora (Brother)com "scanner"; 1 impressora do tipo"
Zebra" para impressão de etiquetas. Cotia, 29 de Novembro de 2012.
Jonas Almeida Federigui Junior - Engenheiro Civil - CREA-SP 60177918-6 - ART: 92221220121667892. Logixx Logística Integrada
Ltda.

TABELA REMUNERATÓRIA: LOGIXX LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
CNPJ: 18.623.458/0001-62 - NIRE: 35.22674105-1 - Endereço: Rua da Barra, 699, Parque Rincão, Cotia-SP, CEP: 06705-420 (sala 1)
TABELA REMUNERATÓRIA
Logixx Logística Integrada Ltda - Armazéns Gerais
Serviços
Descrição
Valores / (m³)
1 - Custos relativos a entrada Descarga, paletização, cadastro e preparo para a armazenagem:
R$2,82
Material/produto
2 - Custos relativos a saída
Separação, conferência, embalagem e preparo para a expedição:
R$3,94
Material/produto
3- Custos referentes a Arma- Ocupação de armazenagem de Materiais Promocionais (materiais gráficos de divulgação R$ 35,00 (m³)
zenagem de Material/Produtos e "Displays" para acondicionamento de produtos de clientes no ponto de venda)

4- Custos referentes ao uso
de embalagens utilizadas no
fechamento dos pedidos

Ocupação de armazenagem de Produtos Perecíveis (amostras grátis) promocionais
Custo referência para cobranças sobre cada unidade de material/produto armazenado)
Caixa 1

R$ 73,00 (m³)
R$0,10
R$3,72

Caixa 2
Caixa 4
Caixa 5

R$6,91
R$8,50
R$9,39

Observação
não há
Pedidos Urgentes Solicitados (atendimento em até 24h para realização
dos processos). R$ 16,90. Pedidos retirados diretamente no armazém
pelo cliente. R$ 28,17
Cobrado através de média cúbica de armazenagem no período mensal
(soma dos espaços ocupados utilizados pela volumetria do material do
cliente no mês, dividido pelo total de dia deste mês referência)

Para pedidos em que são utilizados as quantidades totais da embalagem
vinda do fornecedor, não serão computados uso de Caixas da Autlog

LOGIXX LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
FLÁVIO AUGUSTO ABRUNHOZA FILHO
(RG 15.561.127-6)

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo de Compras nº 1037/13 - Pregão Eletrônico nº 137/13 Contrato CCN/GCO nº 046/14- Contratante: São Paulo Turismo S/A
- Contratada: F Cordeiro - Construtora Eireli - CNPJ:
12.400.832/0001-84 - Objeto do contrato: Prestação de serviços para
execução da central de informações turísticas (CIT) no Aeroporto de
Congonhas - Vigência do contrato: 28/03/14 a 27/07/14- Valor total
do contrato: R$ 94.552,00 - Data da Assinatura: 28/03/14.
Processo de Compras nº 171/14 - Pregão Eletrônico nº 021/14 Contrato CCN/GCO nº 047/14- Contratante: São Paulo Turismo S/A
- Contratada: Sinalta Propista Sinalização, Segurança e Comunicação
Visual Ltda - CNPJ: 55.386.445/0001-43 - Objeto do contrato: Prestação de serviços para confecção e instalação de placas, fornecimento
de suportes e implantação de sinalização turística de rodovia, através
de pórticos, de acordo com o projeto executivo - Vigência do contrato: 28/03/14 a 27/07/14- Valor total do contrato: R$ 187.700,00 Data da Assinatura: 28/03/14.
Processo de Compras nº 174/14 - Pregão Eletrônico nº 022/14 Contrato CCN/GCO nº 048/14- Contratante: São Paulo Turismo S/A
- Contratada: Sinalta Propista Sinalização, Segurança e Comunicação
Visual Ltda - CNPJ: 55.386.445/0001-43 - Objeto do contrato: Prestação de serviços para confecção e instalação de sinalização turística
vertical de atrativos turísticos do Município de São Paulo, incluindo
projeto executivo (Av. Paulista - Pedestre)- Vigência do contrato:
28/03/14 a 26/07/14- Valor total do contrato: R$ 183.169,00 - Data da
Assinatura: 28/03/14.
Processo de Compras nº 201/14 - Pregão Eletrônico nº 026/14 Contrato CCN/GCO nº 051/14- Contratante: São Paulo Turismo S/A
- Contratada: Sinalta Propista Sinalização, Segurança e Comunicação
Visual Ltda - CNPJ: 55.386.445/0001-43 - Objeto do contrato: Prestação de serviços para confecção e instalação de placas, fornecimento
de suportes e implantação de sinalização turística vertical de atrativos
turísticos do Município de São Paulo, incluindo projeto executivo
(viária)- Vigência do contrato: 03/04/14 a 29/09/14- Valor total do
contrato: R$ 1.348.000,00 - Data da Assinatura: 03/04/14.

EDITAL N o- 2/2014
PROCESSO SELETIVO
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
O Projeto 914BRA2015-PRODOC-CTI/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: 32/002/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em Sistemas de Informação, Engenharia ou Ciência da Computação e profissional capacitado em desenvolvimento ou customização no DSpace.
3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter prática na elaboração de documentos técnicos; ter conhecimentos da tecnologia XML;
ter participado de projetos na área de ciência, tecnologia e inovação;
e ter domínio da língua portuguesa como instrumento de trabalho e
Inglês, nível básico.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo (trinta
e seis) meses de experiência em: Desenvolvimento ou customização
em DSpace; e experiência em documentação de sistemas Web.
5 - ATIVIDADES: 5.1. Levantamento das necessidades de
ajustes do software DSpace para o desenvolvimento do TEDE2, com
estudos sobre os padrões de desenvolvimento do DSpace e possibilidades de adição de novas facilidades em formas de PlugIns; 5.2.
Estudo para desenvolvimento de programas-piloto dos PlugIns, que
implementam os ajustes levantados no item 5.1, assegurando a integração pela utilização dos padrões de desenvolvimento de documentação de apoio que assegure o registro e o repasse da tecnologia;
5.3. Estudo sobre identidade visual para o sistema, desenvolvendo
proposta de leiaute que atenda à adequação do TEDE2 e à identidade
visual do Ibict; e

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014040900260

5.4 Plano de repasse de tecnologia dos PlugIns, com descrição dos padrões utilizados.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1. Documento técnico detalhado, contendo relatório sobre o levantamento das necessidades e formas de
atendimento, conforme os padrões de desenvolvimento do DSpace;
6.2. Documento técnico detalhado, contendo relatório de implementação dos programas em forma de PlugIns, que atendam às
necessidades de ajuste do DSpace para atender à demanda do TEDE2;
6.3. Documento técnico detalhado, contendo a proposta de
identidade visual para o TEDE2, com explicação de cada elemento,
folhas de estilo e outros documentos e; 6.4. Documento técnico detalhado, contendo a documentação técnica, manuais e guias sobre
todos os programas desenvolvidos com o propósito de registro e
transferência de tecnologia utilizada.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Não haverá 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 os Curriculos Vitae a
partir do dia 09/04/2014 até o dia 14/04/2014 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 nome do perfil em que se candidata no envelope. Serão
desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada acima.
Este edital também será publicado no site da Unesco, em
http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.

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

