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dia 08/09/2014 às 23h59min59seg. A responsabilidade pelo processo
seletivo de serviços técnicos de consultoria é de competência da
entidade executora nacional, conforme legislação vigente. 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 e controladas, no
âmbito do projeto de cooperação técnica internacional. A íntegra do
edital e o resultado da seleção (após processo seletivo) poderão ser
visualizados na página do IICA http://www.iicabr.iica.org.br/pessoafisica/ Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/04, Portaria
MRE N o- 717 de 09/12/2006. Diretrizes aplicáveis: Seleção e Contratação de Consultores por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datadas de
janeiro de 2011.
BRAULIO HEINZE
Administrador do IICA no Brasil

M2LOG LOGISTICA
LTDA
o
CNPJ N - 20.251.967/0002-34
NIRE N o- 35904765716

unidade armazenadora interna e externamente; e uma porta de
emergência. No imóvel encontra-se um reservatório de água
com capacidade de 100.000 litros. Tudo instalado de acordo
com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, obedecendo as normais pertinentes e vigentes e aos produtos
propostos a armazenar. Portaria com vigilância particular não
armada e monitorada com câmeras 24 horas por dia. Sistema
de controle de acesso com identificação de visitantes, funcionários e veículos com catraca e crachás. Conforme registro
na JUCESP sob nº 322.939/14-8 em sessão de 15/08/14.
Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
CNPJ N o- 20.251.967/0003-15
NIRE N o- 35904765724

M2LOG Logística Ltda, através do Sr. José Nunes De Freitas
- Sócio Administrador, torna público a todos os interessados, o Memorial Descritivo .
Rio Claro - SP, 1 o- de agosto de 2014
JOSÉ NUNES DE FREITAS
Sócio Administrador

A M2LOG Logística Ltda, através do Sr. José Nunes De
Freitas - Sócio Administrador, torna público a todos os interessados,
o Memorial Descritivo.

ANEXO
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ANEXO
MEMORIAL DESCRITIVO
O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por finalidade detalhar as características da unidade armazenadora
da empresa Filial M2LOG LOGÍSTICA LTDA em suas instalações, operações e atividades, conforme Decreto Federal nº
1.102, de 21 de novembro de 1903 e Instrução Normativa
DREI nº 17, de 5 de dezembro de 2013 do Departamento de
Registro Empresarial e Integração - DREI, em seu Art. 1º,
§1º, inciso I, alíneas a, b, c e d, e disposições a seguir:
Empresa: M2LOG LOGÍSTICA LTDA, Filial com registro na
JUCESP sob NIRE nº 35904765716 em sessão de 18/06/2014,
e inscrita no CNPJ sob nº 20.251.967/0002-34 e Inscrição
Estadual nº 587.197.720.112, com Capital Social da Matriz de
R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais), e Capital Social da Filial
não destacado. Localização: A M2LOG LOGÍSTICA LTDA,
Filial localiza-se no Município de Rio Claro, Estado de São
Paulo, à Rodovia Washington Luiz, n° 953, Galpão 12, KM
171, Bairro Jardim Anhanguera, CEP: 13.501-600.OPERAÇÕES E SERVIÇOS: A atividade principal da empresa é a de
Armazéns Gerais, na guarda e conservação de mercadorias e
a emissão de títulos especiais, de acordo com o Decreto
Federal nº 1.102 de 21 de novembro de 1903. As operações
nas dependências do Armazém serão de armazenagem, carga,
descarga e separação. Natureza das mercadorias que se propõem receber em depósito: A empresa se propõe a receber em
depósito carga geral e carga seca de mercadorias de terceiros;
mercadorias nacionais e estrangeiras nacionalizadas; não perigosa, não inflamável, e não agropecuárias, ou que não
necessite de cuidados técnicos especiais. Capacidade do Armazém: Armazém com pé direito útil de 5 m, e capacidade de
armazenagem em área coberta de 2.600 m2. Comodidade do
Armazém: O armazém possui toda infraestrutura necessária
para o desenvolvimento das atividades de recepção, armazenagem, carga, descarga e manuseio. Conta com 2 docas
elevadas, 2 portas, área para recebimento, expedição, separação e conferência e 1.000 m2 de pátio para manobras de
veículos. Condições de Trabalho e Higiene: O armazém e as
dependências do escritório possuem instalações apropriadas
para o trabalho e higiene: Fundações executadas conforme
normas oficiais ABNT, com impermeabilização até o nível do
solo. Contra pisos diretamente sobre o solo em concreto
magro, estruturas em vigas baldrames, vigas pilares e de
amarração foram executadas em concreto armado, paredes em
bloco de concreto com pintura de acabamento. Conta com 1
vestiário masculino e 1 feminino no armazém, 1 banheiro
masculino e 1 feminino no escritório, 2 banheiros masculinos
e 2 femininos no armazém, 2 banheiros paras os motoristas e
1 banheiro misto na portaria, bem como um refeitório tudo de
acordo com as normas vigentes. O TELHADO é construído
em estrutura metálica em arco, com exaustores eólicos e
telhas do tipo translúcidas, permitindo uma ventilação e uma
ILUMINAÇÃO natural e com luminárias tipo calhas, PORTAS
e JANELAS: São 2 portas de metal tipo guilhotina com
acionamento através de contra peso no armazém, 2 janelas de
esquadrias de ferro basculantes fixas, que permitem uma
VENTILAÇÃO adequada para o trabalho e acondicionamento
dos produtos. O PISO do Armazém é constituído de concreto
usinado, polido, nivelado a laser com capacidade de carga de
alta resistência de até 6 toneladas por m2.Equipamentos: 2 Empilhadeiras contrabalançadas elétricas, 2 - Carrinhos hidráulicos, 5 - Equipamentos de Rádio Frequência, 3 - Computadores e 2 - Impressoras térmicas. Segurança: Sistema de
proteção contra incêndio e outros sinistros, hidrantes distribuídos em locais estratégicos; extintores (gás-carbônico,
espuma e de pó químico seco) de fácil acesso em toda

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
EXTRATO DO CONTRATO N o- 26/2014
Instrumento: extrato de contrato nº 026/2014. Objeto: confecção e
emissão de cordões e crachás de identificação personalizados para os
colaboradores da Contratante. Contratante: Mútua de Assistência dos
Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Contratada:
Hercules Barroso Trindade (PVC PRINT). Valor anual estimado: R$
2.749,20 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). Data de assinatura: 06 de agosto de 2014. Vigência: 12 (doze)
meses contados da data de assinatura. Rubrica: 42.023 - "Outros
serviços de Terceiros PJ". Legal: Lei nº 8.666/93.

ATO N o- 2, DE 1 o- DE AGOSTO DE 2014

ATO N o- 1, DE 1 o- DE AGOSTO DE 2014

Rio Claro - SP, 1 de agosto de 2014
JOSÉ NUNES DE FREITAS
Sócio Administrador

Nº 162, segunda-feira, 25 de agosto de 2014

MEMORIAL DESCRITIVO
O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por finalidade
detalhar as características da unidade armazenadora da empresa Filial
M2LOG LOGÍSTICA LTDA em suas instalações, operações e atividades, conforme Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de
1903 e Instrução Normativa DREI nº 17, de 5 de dezembro de 2013
do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, em
seu Art. 1º, §1º, inciso I, alíneas a, b, c e d, e disposições a seguir:
Empresa: M2LOG LOGÍSTICA LTDA, Filial com registro na JUCESP sob NIRE nº 35904765724 em sessão de 18/06/2014, e inscrita
no CNPJ sob nº 20.251.967/0003-15 e Inscrição Estadual nº
587.197.739.110, com Capital Social da Matriz de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais), Capital Social da Filial não destacado. Localização: A M2LOG LOGÍSTICA LTDA, Matriz localiza-se no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente
Kennedy, n° 1006, Bairro Município, CEP: 13.501-500. Operações e
Serviços: A atividade principal da empresa é a de Armazéns Gerais,
na guarda e conservação de mercadorias e a emissão de títulos especiais, de acordo com o Decreto Federal nº 1.102 de 21 de novembro
de 1903. As operações nas dependências do Armazém serão de armazenagem, carga, descarga e separação. Natureza das mercadorias
que se propõe receber em depósito: A empresa se propõe a receber
em depósito carga geral e carga seca de mercadorias de terceiros;
mercadorias nacionais e estrangeiras nacionalizadas; não perigosa,
não inflamável, e não agropecuárias, ou que não necessite de cuidados
técnicos especiais. Capacidade do Armazém: Armazém com pé direito
útil de 5 m, e capacidade de armazenagem em área coberta de 2.800
m2. Comodidade do Armazém: O armazém possui toda infraestrutura
necessária para o desenvolvimento das atividades de recepção, armazenagem, carga, descarga e manuseio. Conta com 3 docas elevadas, 3 portas, área para recebimento, expedição, separação e conferência e 800 m2 de pátio para manobras de veículos. Condições de
trabalho e Higiene: O armazém e as dependências do escritório possuem instalações apropriadas para o trabalho e higiene: Fundações
executadas conforme normas oficiais ABNT, com impermeabilização
até o nível do solo. Contra pisos diretamente sobre o solo em concreto
magro, estruturas em vigas baldrames, vigas pilares e de amarração
foram executadas em concreto armado, paredes em bloco de concreto
com pintura de acabamento. Conta com 1 vestiário masculino e 1
feminino no armazém, 1 banheiro masculino e 1 feminino no escritório, 2 banheiros masculinos e 2 femininos no armazém, 2 banheiros paras os motoristas e 1 banheiro misto na portaria, bem como
um refeitório tudo de acordo com as normas vigentes. O TELHADO
é construído em estrutura metálica em arco, com exaustores eólicos e
telhas do tipo translúcidas, permitindo uma ventilação e uma ILUMINAÇÃO natural e com luminárias tipo calhas, PORTAS e JANELAS: São 3 portas de metal tipo guilhotina com acionamento
através de contra peso no armazém, 3 janelas de esquadrias de ferro
basculantes fixas, que permitem uma VENTILAÇÃO adequada para o
trabalho e acondicionamento dos produtos. O PISO do Armazém é
constituído de concreto usinado, polido, nivelado a laser com capacidade de carga de alta resistência de até 6 toneladas por m2.
Equipamentos: 2 - Empilhadeiras contrabalançadas elétricas, 3 - Carrinhos hidráulicos, 5 - Equipamentos de Rádio Frequência, 3 - Computadores e 2 - Impressoras térmicas. Segurança: Sistema de proteção
contra incêndio e outros sinistros, hidrantes distribuídos em locais
estratégicos; extintores (gás-carbônico, espuma e de pó químico seco)
de fácil acesso em toda unidade armazenadora interna e externamente;
e uma porta de emergência. No imóvel encontra-se um reservatório de
água com capacidade de 100.000 litros. Tudo instalado de acordo com
o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, obedecendo as normais pertinentes e vigentes e aos produtos propostos a armazenar.
Portaria com vigilância particular não armada e monitorada com câmeras 24 horas por dia. Sistema de controle de acesso com identificação de visitantes, funcionários e veículos com catraca e crachás.
Conforme registro na JUCESP sob nº 322.943/14-0 em sessão de
15/08/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014082500168

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contratante: UNESCO/ Projeto: 914BRZ4013
Contrato N o- CLT00607/2014 firmado no dia 16/06/2014, entre o
Projeto 914BRZ4013, como CONTRATANTE e Felipe Schmidt Fonseca como CONTRATADO, portador do CPF 918.921.470-68. Objeto
do contrato: Contratação de consultoria especializada na área de tecnologias digitais, arte eletrônica e cultura digital experimental com o
objetivo de mapear, analisar modelos de organização voltados à produção criativa transdisciplinar na fronteira entre arte, tecnologia, ciência e educação e identificar possibilidades de interação com iniciativas brasileiras no campo da cultura. Vigência do contrato:
16/06/2014 a 25/09/2014. Valor do contrato: R$ 50.000,00.
EDITAL N o- 36, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
PROCESSO SELETIVO
Contrata Consultor Na Modalidade Produto
Projeto 914BRA2015
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: 2/036/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Profissional com
Graduação em Informática e com experiência em gestão em tecnologia da informação com Mestrado. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter conhecimento da temática de Avaliação do Ciclo de
Vida (ACV); Ter prática em gestão de Tecnologia da Informação (TI)
e; inglês intermediário ou avançado. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo 18 (dezoito) meses de: Experiência em
gestão de Tecnologia da Informação (TI). 5 - ATIVIDADES: Estudo
comparativo do SODA 4, software desenvolvido pelo Karlsruhe Institute of Technology (KIT) em relação ao Sistema de Inventário do
Ciclo de Vida da Indústria Brasileira (SICV Brasil); Análise e especificação de um sistema de validação e qualidade de dados para o
SICV Brasil; Estudo e especificação de um sistema de segurança de
dados para o Sistema de Inventário do Ciclo de Vida da Indústria
Brasileira (SICV Brasil). 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico
contendo a detalhamento do projeto; 6.2. Documento técnico contendo estudo do SODA 4, software desenvolvido pelo Karlsruhe Institute of Technology (KIT) em relação ao Sistema de Inventário do
Ciclo de Vida da Indústria Brasileira (SICV Brasil); 6.3. Documento
técnico contendo análise e especificação de um sistema de validação
e qualidade de dados para o banco de dados nacional; 6.4. Documento técnico contendo estudo e especificação de um sistema de
segurança de dados para o armazenamento de dados do SICV Brasil;
e Oficina de repasse do conhecimento. 7 - LOCAL DE TRABALHO:
Não 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 25/08/2014 até o dia 29/08/2014 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. p/Projeto

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

