Nº 153, terça-feira, 12 de agosto de 2014
1 - PERFIL: 2/035/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
graduação em Biblioteconomia e experiência em execução de projetos
na área de comutação bibliográfica e Catálogo Coletivo Nacional
(CCN). 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter conhecimento e domínio de pesquisa bibliográfica; Ter conhecimento e domínio em
organização de acervos bibliográficos;Ter conhecimento dos sistemas
utilizados no Catálogo Coletivo Nacional (CCN) e no Programa de
Comutação Bibliográfica (COMUT) e; Inglês intermediário e Espanhol intermediário. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no
mínimo 60 (sessenta) meses de: Experiência na execução de projetos
na área de ciência da informação em órgão públicos; Experiência em
trabalhos de consultoria em organização de acervos, pesquisa e comutação bibliográfica; e Experiência em trabalhos de análise de processos e melhoria de processos na área de ciência da informação. 5 ATIVIDADES: 5.1 Pesquisar e mapear as instituições participantes
do Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT) e do Catálogo
Coletivo Nacional (CCN) visando à elaboração do plano de ação de
integração de ambos os serviços; 5.2 Avaliar a situação atual dos
sistemas operacionais utilizados pelo Catálogo Coletivo Nacional
(CCN) e pelo Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT); 5.3
Demonstrar, por meio de pesquisa, as melhores práticas de intercâmbio de informação. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico
contendo o resultado da pesquisa e mapeamento das instituições participantes do Catálogo Coletivo Nacional (CCN) e do Programa de
Comutação Bibliográfica (COMUT) visando a elaboração do plano de
ação para a integração de ambos os serviços; 6.2 Documento técnico
contendo diagnóstico dos sistemas operacinais utilizados pelo Catálogo Coletivo Nacional (CCN) e do Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT); 6.3 Documento técnico contendo o resultado
do estudo de melhores práticas de intercâmbio de informação. 7 LOCAL DE TRABALHO: Há necessidade de o consultor permanecer
no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBICT, Brasília/DF, durante a vigência do contrato. 8 - DURAÇÃO
DO CONTRATO: 04 (quatro) meses. Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do dia 13/08/2014 até o dia 19/08/2014
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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREADO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
A Santa Casa de Misericórdia de Areado, homologação, adjudicação e contrato, ref. Pregão Presencial 001/2014. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Santa Casa de
M. de Areado. Partes: Santa Casa x Olidef CZ Ind. e Comércio de
Ap. Hosp. Ltda; Cirúrgica Fênix Ltda; Cirúrgica Martomed Ltda;
Promedica Medservice Ltda; Nutrafarma Distribuidora Ltda; Tartanha
Progress Ltda; KCR Comércio de Equip. Ltda; D'Aquino Ind. e Comércio de Moveis Hospitalares LTDA; Med Center Comercial Ltda.
Recurso do Convênio 716689/2009 - Vigência 30 dias.
JOÃO RUBENS DE SOUSA JÚNIOR
Provedor

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 22/2014
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio
Grande do Sul - SEBRAE/RS torna público que fará licitação para a
prestação de serviços de impressão de material gráfico e fornecimento
de materiais de apoio ao atendimento do projeto negócio a negócio,
no dia 21 de agosto de 2014 às 14 horas na sede do SEBRAE/RS. Os
interessados em retirar o edital completo poderão acessá-lo nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.sebrae-rs.com.br/Editais e
http://www.licitacoes-e.com.br.
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SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 4/2014

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo 1342/2013.
A Comissão Permanente de Licitações e a Unidade Demandante tornam público que analisadas as propostas técnicas das
empresas licitantes habilitadas, chegaram ao seguinte resultado:
TRUE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, única empresa
que teve a proposta classificada, com pontuação total de 9 pontos e
índice técnico de 100%. Conforme item 1.1.4, do Anexo da Proposta
Técnica, foram desclassificadas as propostas técnicas das empresas
MR FRANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME e DIGISA TECNOLOGIA LTDA, em razão da não constituição da equipe
mínima de 4 (quatro) profissionais na área de marketing e vendas e 2
(dois) profissionais para a área de comércio exterior, conforme exigido nos subitens 1.1.1.1 e 1.1.1.2, do referido Anexo. As planilhas
de análise dos documentos de qualificação técnica estão autuadas ao
processo. A íntegra do presente resultado poderá ser obtida no portal
do SEBRAE-SP (www.sebraesp.com.br).

Espécie: Processo 689/2013 - Ata de Registro de Preços 007/2014
Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo.
Ofertante do preço registrado: MGV CONSTRUÇÃO LTDA.
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para
fornecimento, instalação (montagem e desmontagem), manutenção, adequações (recortes e remanejamento) e descarte de divisórias e todos os
seus componentes, para os prédios sob responsabilidade e propriedade do
SEBRAE-SP, sob demanda. Valor: R$ 521.979,18 - Vigência: 12 meses Data de assinatura: 30 de julho de 2014. Assinaturas: pelo contratante Ivan
Hussni e Pedro Rubez Jehá e pela ofertante: Antônio Alves Simplício.
Espécie: Processo 430/2014 - Contrato 073/2014.
Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo.
Contratada: JANSEN MARGARIDO PEREIRA - ME.
Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de alimentos e bebidas
para atendimento, sob demanda, para o Escritório Regional Sudoeste
Paulista (Itapeva) do SEBRAE-SP. Valor: R$ 28.840,00 - Vigência:
12 meses - Data de assinatura: 25 de julho de 2014. Assinaturas: pelo
contratante Ivan Hussni e Pedro Rubez Jehá e pela contratada: Ana
Maria Margarido Pereira.
Espécie: Processo 430/2014 - Contrato 075/2014
Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo.
Contratada: CHILLI ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS
LTDA-ME.
Objeto: Prestação de serviço de fornecimentos de alimentos e bebidas
para atendimento, sob demanda, para o Escritório Regional de Jundiaí
do SEBRAE-SP - LOTE 2. Valor: R$ 38.597,04 - Vigência: 12 meses
- Data de assinatura: 25 de julho de 2014. Assinaturas: pelo contratante Ivan Hussni e Pedro Rubez Jehá e pela contratada: Rafael
Amaral Franco.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 107/2014
Processo 506/2014.
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE-SP tornam público a reabertura da licitação supra, destinada a
contratação de empresa de serviços técnicos especializados nas áreas
de NUTRIÇÃO e REPRODUÇÃO de bovinos das raças leiteiras, e
em QUALIDADE do leite produzido - Região 1, cujas especificações
constam do termo de referência. Os envelopes serão recebidos impreterivelmente até as 10 horas do dia 22 de agosto de 2014, na Rua
Vergueiro, 1.117, 2º andar, sala 09, Liberdade, São Paulo-SP, onde
será iniciada a sessão pública. O Edital está disponível somente por
meio eletrônico, no endereço www.sebraesp.com.br.
Em 11 de agosto de 2014
ROBSON KALLAI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2014
Reabertura
Processo 508/2014
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações do
SEBRAE-SP tornam público a reabertura da licitação supra, destinada
a contratação de empresa de serviços técnicos especializados nas
áreas de NUTRIÇÃO e REPRODUÇÃO de bovinos das raças leiteiras, e em QUALIDADE do leite produzido - Região 2, cujas
especificações constam do termo de referência. Os envelopes serão
recebidos impreterivelmente até as 14 horas do dia 22 de agosto de
2014, na Rua Vergueiro, 1.117, 2º andar, sala 09, Liberdade, São
Paulo-SP, onde será iniciada a sessão pública. O Edital está disponível somente por meio eletrônico, no endereço www.sebraesp.com.br.
Em 11 de agosto de 2014
ROBSON KALLAI
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2014
Processo 231/2014.
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público que, a fim de ampliar a competitividade do
certame, FOI PRORROGADA a data de abertura da licitação supra,
destinada a contratação de empresa de prestação de serviços de atividades de assessoria de comunicação/editora para criação e desenvolvimento de identidade visual, projeto editorial, projeto gráfico, documentação, entrevistas em campo, redação, revisão, fotografia, diagramação, arte final, impressão gráfica e criação e desenvolvimento de
aplicativos/digital publishing (revista digital) para smartphones, nos
sistemas IOS, Android e Windows Phone para a série Circuitos Turísticos Regionais do Estado de São Paulo, desenvolvidos pelo SEBRAE-SP, cujas especificações constam do termo de referência. Os
envelopes serão recebidos impreterivelmente até as 14 horas do dia 21
de agosto de 2014, na Rua Vergueiro, 1.117, Liberdade, São Paulo-SP,
onde será iniciada a sessão pública. O Edital está disponível somente
por meio eletrônico, no endereço www.sebraesp.com.br.

Porto Alegre, 11 de agosto de 2014.
VANESSA DA COSTA MARQUES
p/ Comissão de Licitação - SEBRAE/RS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014081200149

Em 11 de agosto de 2014
VALMIR DOS SANTOS JUNIOR

Em 11 de agosto de 2014
JULIANA TORRESAN RICARDINO
Presidente da Comissão

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E
SANEAMENTO URBANO DE SETE LAGOAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2014
O SAAE, torna público aos interessados, em cumprimento ao
que determina a Lei Federal nº. 8.666/1993, que realizará Licitação
Pública, na modalidade Tomada de Preços, tipo "menor preço global",
objetivando à contratação de empresa especializada na área de prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva, para continuação
consistente no Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de obras de
Captação, Elevação, Adução e Tratamento de água do Rio das Velhas,
para abastecimento do município de Sete Lagoas/MG, conforme orçamento básico, planilha de quantitativos, termo de referência e demais anexos que seguem no edital da licitação, na forma de execução
indireta, sob regime de empreitada por preço global, observados os
termos das normas constantes na Lei Federal 8.666, de 1993, Lei
Complementar nº 123, de 2006 e de acordo com o disposto no Edital
e respectivos Anexos, particularmente o Termo de Referência, que
dele passam a fazer parte integrante e inseparável, para todos os
efeitos. Os envelopes contendo os documentos e as propostas comerciais das empresas interessadas deverão ser entregues até às 08:45
(oito e quarenta e cinco) horas do dia 29 (vinte e nove) de agosto de
2014, prazo preclusivo do direito de participação, onde o início da
abertura dos envelopes apresentados será às 09:00 (nove) horas na
mesma data, no departamento de Licitações do SAAE, sito na Rua
Trav. Juarez Tanure, nº 15, 4º andar - Centro Administrativo Heitor
Lanza Neto (prédio anexo a Agência do Banco do Brasil) Centro Sete Lagoas/ MG. CEP: 35.700-024. O presente edital encontra-se
disponibilizado na Internet no endereço eletrônico www.setelagoas.mg.gov.br ou www.setelagoas.mg.gov.br/licitacao/index.php para
efeito de consulta e poderá ser impresso de acordo com as instruções
contidas no referido endereço eletrônico. Informações: (31) 37793717 - Dot. Orç.: 4.4.90.51.02 - Ficha: 23998-4.
Sete Lagoas-MG, 8 de agosto de 2014.
MARCOS JOAQUIM MATOSO
Diretor Presidente
LEONARDO DAVINCE GOULART
Presidente da C.P.L.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE
DO NORTE
AVISOS DE LICITAÇÃO
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC DR/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
torna pública a realização dos seguintes certames:
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2014
OBJETO: Registro de preço para aquisição de equipamentos e insumos de BELEZA e ESTÉTICA para atender as necessidades do
SENAC/RN. ABERTURA: Dia 21 de agosto de 2014, às
09h00min.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2014
OBJETO: Registro de preço para aquisição de equipamentos de SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO para atender as necessidades do SENAC/RN. ABERTURA: Dia 22 de agosto de 2014, às
09h00min.

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

