Nº 93, segunda-feira, 19 de maio de 2014
Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE 2), bem como
deverá constar orientações quanto ao preenchimento dos metadados
definidos no Novo Padrão Brasileiro de Metadados para Teses e
Dissertações. O documento servirá de apoio para os gestores do
sistema TEDE 2.; 6.2 Documento técnico detalhado sobre as práticas
adotadas para gestão de redes nacionais de teses e dissertações identificadas no contexto internacional. O conjunto da análise deverá
recomendar possíveis estratégias identificadas à Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); e 6.3 Documento técnico
detalhado com análise da adoção do Novo Padrão Brasileiro de Metadados para Teses e Dissertações na Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD). O documento deverá abarcar o quantitativo de instituições que passaram a adotar o Novo Padrão de
Metadados, a qualidade de preenchimento dos metadados e apontar
recomendações para possíveis correções.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Há a necessidade de o consultor permanecer no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT) durante a vigência do contrato.
8 - DURAÇÃO DO CONTRATO: 07 (sete) meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 19/05/2014 a 23/05/2014 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
EDITAL Nº 13/2014
PROJETO 914BRA2015 (PROCESSO SELETIVO)
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: 2/013/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em Biblioteconomia com Mestrado em Ciência da Informação. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Cursos em gestão de repositórios digitais; Domínio da língua portuguesa; Conhecimento da temática do
Movimento de Acesso Aberto à informação científica; e Língua espanhola e inglesa - básico.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Mínimo de 24 (vinte
e quatro) meses: Experiência em gestão de repositórios digitais; Experiência em trabalhos de consultoria em gestão de repositórios digitais; e Experiência em trabalhos como instrutor em treinamentos
para a formação de gestores de repositórios digitais.
5 - ATIVIDADES: 5.1 Definir metodologia para execução de
curso à distância para gestores de repositórios institucionais; 5.2 Elaborar materiais para o curso a distância para gestores de repositórios
institucionais. Os materiais abarcarão as aulas, os textos de apoio, a
bibliografia, as atividades e as avaliações; 5.3 Pesquisa, mapear e
organizar as melhores práticas para a gestão de repositórios digitais; e
5.4 Sistematizar, em documento técnico, os processos para o planejamento, configuração, alimentação e gestão de conteúdos em repositórios institucionais desenvolvidos em plataforma DSpace.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado sobre
a metodologia proposta para execução do curso à distância para
gestores de repositórios institucionais. A metodologia deverá ser sistematiza em módulos e deverá contemplar aspectos de planejamento,
implementação, configuração, alimentação e gestão de conteúdo; 6.2
Documento técnico detalhado contendo todo o material a ser utilizado
no curso à distância para gestores de repositórios institucionais. O
conjunto dos materiais deverá abarcar os conteúdos ministrados durante o curso, o material de apoio, a bibliografia do curso, as atividades a serem desempenhadas pelos participantes e as avaliações. O
material deverá estar adequado à ferramenta de ensino à distância
Moodle; e 6.3 Documento técnico detalhado com o conteúdo para
elaboração de um manual para os processos de gestão de repositórios
digitais. Dentre os conteúdos apresentados deverá constar a sistematização dos processos e procedimentos para o planejamento, implementação, configuração, alimentação e gestão de repositórios institucionais. Além disto, deverá ser apresentado no documento técnico
os resultados do estudo sobre as melhores praticas para a gestão de
repositórios digitais.
7 - LOCAL DE TRABALHO: 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: 07 (sete) meses.
Os interessados deverão encaminhar os Curriculum Vitae do
dia 19/05/2014 a 23/05/2014 no SAUS Quadra 05, Lote 06, Bloco H,
Protocolo do IBICT, CEP: 70070-912, Brasília/DF. O Curriculum
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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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA HOSPITAL SANTA IZABEL
CNPJ: 15.153.745/0002-49
EXTRATOS DE CONTRATOS
CARTA CONVITE N° 001/2013. OBJETO: Reforma do Ambulatório
de Quimioterapia Pediátrica - Erick Loeff - 1ª etapa do Hospital Santa
Izabel, contrato de repasse n°369.324-04/2011 ministério da saúde/caixa. Contratante: Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Contratada: Medeiros Santos Engenharia Construções e Projetos LTDA.
Signatários: Contratante: Roberto Sá Menezes - Provedor. Contratada:
Rafael de Medeiros Santos - Representante Legal. Data Assinatura:
07 de abril de 2014. Valor Global: R$ 97.393,06 (noventa sete mil
trezentos e noventa e três reais e seis centavos) prazo: 90 (noventa)
dias. Base legal: lei federal n°.8.666/93.
CARTA CONVITE N° 002/2013. OBJETO: Reforma do Ambulatório
de Quimioterapia Pediátrica - Erick Loeff - 2ª Etapa do Hospital
Santa Izabel Contrato de Repasse N° 369,494-67/2011 Ministério da
Saúde/Caixa. Contratante: Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Contratada: Medeiros Santos Engenharia Construções e Projetos Ltda.
Signatários: Contratante: Roberto Sá Menezes - Provedor. Contratada:
Rafael de Medeiros Santos - Representante Legal. Data Assinatura:
07 de Abril de 2014. Valor Global: R$ 102.208,39 (Cento E Dois Mil,
Duzentos e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos) Prazo: 90 (Noventa) Dias Base Legal: Lei Federal N°.8.666/93

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2014
SEBRAE/DF realizará Credenciamento de até duas cooperativas/associações de catadores de material reciclável - pessoas jurídicas - para a realização da coleta seletiva de resíduo - papéis,
plásticos e outros materiais recicláveis, descartados pelo Sebrae no
Distrito Federal. Entrega e abertura das propostas no dia 09/06/2014
na Sede do SEBRAE/DF, às 14 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, 16 de maio de 2014.
FÁBIO ROEDEL KOHLER
Presidente da Comissão
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2014
SEBRAE/DF realizará Licitação na modalidade Pregão, do
tipo menor preço, para contratação empresa especializada para recrutamento e seleção de pessoal por competência para espaço ocupacional previsto na estrutura do Sebrae/DF. Entrega e abertura das
propostas no dia 29/05/2014 na sede do SEBRAE/DF, às 14h00min.
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, 16 de maio de 2014.
FÁBIO ROEDEL KOHLER
Pregoeiro

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA FECOMÉRCIO Nº 6/2014 SRP
Concorrência Com Registro de Preço SESC Nº 10/2014
Concorrência Com Registro de Preço SENAC Nº 3/2014
1 - OBJETO - Fornecimento com Registro de Preço, incluindo montagem, de mobiliário administrativo para uso no Prédio
"Edifício FECOMÉRCIO / SESC / SENAC - Francisco Guimarães e
Souza", que sediará a FECOMERCIO - MA e as Administrações
Regionais do SESC e SENAC no Maranhão, localizada na Avenida
dos Holandeses, Quadra 4 - Área compreendida pelos Lotes 15, 16,
17, 28, 29 e 30 - Loteamento Boa Vista - Bairro Renascença II - São
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Luis - Estado do Maranhão, tudo conforme projetos, especificações
técnicas e planilha quantitativa, constante no Anexo - I - 2 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL. Às 15h
(quinze horas) do dia 04 de junho de 2014, na sala de reuniões da
FECOMERCIO - MA, na Rua do Outeiro, 456 - Centro - CEP:
65025-670 - São Luís - Maranhão. 3 - ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. A
partir das 15h (quinze horas) do dia 04 de junho de 2014, na sala de
reuniões da FECOMERCIO - MA, na Rua do Outeiro, 456 - Centro
- CEP: 65025-670 - São Luís - Maranhão. 4 - ESCLARECIMENTOS
DE DÚVIDAS. Até às 17h (dezessete horas) do dia 30 de maio de
2014 através de correspondência em papel timbrado da empresa licitante, dirigida à Comissão de Licitação, na Rua do Passeio, 495 CEP: 65015-370 - São Luis - MA, ou pelo fax (098) 3198-1555, ou
pelo e-mail licitacao@ma.senac.br. . 5 - PRAZO MÁXIMO PARA
RETIRADA DO EDITAL. Até às 17h (dezessete horas) do dia 28 de
maio de 2014, somente no SENAC - MA, na Rua do Passeio, 495 CEP: 65015-370 - Centro - São Luis - MA.
São Luís, 15 de maio de 2014.
CLÁUDIO SOARES CORDEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
a) Objeto: Aquisição de 1 (um) BOROSCÓPIO (videoscopio), incluída a garantia do fabricante por período mínimo 12
(doze) meses, bem como a entrega deste bem em Belo Horizonte MG, conforme condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência, anexo I do edital e seus anexos. b) Data de
abertura: 30/05/2014, às 10h. c) Local: SBN Quadra 1 Bloco C - 2º
andar - Asa Norte Ed. Roberto Simonsen. Brasília - DF d) Edital
disponível: No site www.senai.br a partir da data desta publicação.
Informações: (61) 3317-9823.
Brasília - DF, 16 de maio de 2014.
ANTÔNIO JORGE RODRIGUES DA SILVA
Comissão Permanente de Licitação

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SENAI Nº 21/2014
O SENAI/DRMG, através da Comissão Permanente de Licitação Integrada (COPERLI), comunica aos interessados que promoverá licitação na modalidade Pregão Eletrônico SENAI n.º
021/2014, tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a Aquisição de furadeira de coluna com mesa de coordenadas para atendimento à
Unidade do SENAI denominada Centro de Formação Profissional
"Gerson Dias", localizado à Av. Coronel Juventino Dias, 856, Centro
- CEP 33600-000 - Pedro Leopoldo/MG. O pregão eletrônico ocorrerá conforme as datas a seguir: INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS
PROPOSTAS NO DIA 19/05/2014 às 14h00min. FIM DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/05/2014 às 14h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: no dia 26/05/2014 às 14h00min. INÍCIO
DA SESSÃO DE DISPUTA NO DIA 28/05/2014 às 16h00min, no
site www.licitacoes-e.com.br, Licitação n.º 538109, Os interessados
em participar da licitação poderão obter cópia do edital, através do
site do Banco do Brasil, a saber, www.licitacoes-e.com.br.
VINICIUS DINIZ E ALMEIDA RAMOS
Presidente da COPERLI
AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA SENAI Nº 24/2014
O SENAI/DRMG, através da Comissão Permanente de Licitação Integrada (COPERLI), comunicam aos interessados a PRORROGAÇÃO da data para entrega dos envelopes de Habilitação e
Proposta Comercial, bem como para abertura dos envelopes de Habilitação da Concorrência SENAI n.º 024/2014, tipo menor preço.
OBJETO: Contratação de empresa pelo regime de empreitada por
preço global, para execução de obras de construção da ampliação do
prédio existente para atender a demanda da fábrica da Mercedes
Benz, ampliando a oficina, acrescentando 05 (cinco) salas de aulas,
sendo 01 (uma) sala no primeiro pavimento e 04 (quatro) salas no
segundo pavimento, aumentando 01 (uma) sala de eletrônica embarcada no primeiro pavimento. Construção de 04 (quatro) banheiros
para PNE, sendo 2 (dois) em cada pavimento do galpão e reforma do
galpão existente (pisos, pintura, escadas e banheiros), para atendimento à Unidade do SENAI, denominada Centro Integrado de Desenvolvimento do Trabalhador "Luiz Adelar Scheuer", localizada na
Rodovia BR-040 km 777, s/n.º, Bairro Barreira do Triunfo, CEP
36092-900, em Juiz de Fora - MG. NOVA DATA: até às 16h00min
do dia 29/05/2014.
VINICIUS DINIZ E ALMEIDA RAMOS
Presidente da COPERLI

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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