204

3

ISSN 1677-7069

Serviço de Coffee Break - Empresa: RESTAURANTE TEMPERO
CASEIRO LTDA-ME, CNPJ: 04.821.676/0001-05.
Modalidade: Cotação Eletrônica Prévia de Preço nº 031/2014
A Superintendente de Administração e Finanças do IMIP, no
uso de suas atribuições HOMOLOGA, considerando o que consta nos
autos do processo e do Relatório da Comissão Permanente de Licitação do presente Certame para todos os efeitos legais, referente ao
Convênio nº 797440/2013 respectivamente. Tendo o seguinte resultado de julgamento de licitação:
Cessão de Espaço, Equipamentos e Alimentação - Empresa: POUSADA RURAL LTDA - ME, CNPJ: 05.683.333/0001-86.
Modalidade: Cotação Eletrônica Prévia de Preço nº 032/2014
A Superintendente de Administração e Finanças do IMIP, no
uso de suas atribuições HOMOLOGA, considerando o que consta nos
autos do processo e do Relatório da Comissão Permanente de Licitação do presente Certame para todos os efeitos legais, referente ao
Convênio nº 797436/2013 respectivamente. Tendo o seguinte resultado de julgamento de licitação:
Hospedagem, Cessão de Espaço, Equipamentos e Alimentação - Empresa: SENAMILTON B. DE BRITO & CIA LTDA - EPP - CNPJ:
15.394.130/0001-23.
Modalidade: Cotação Eletrônica Prévia de Preços nº 036/2014
A Superintendente de Administração e Finanças do IMIP, no
uso de suas atribuições HOMOLOGA, considerando o que consta nos
autos do processo e do Relatório da Comissão Permanente de Licitação da Cotação do presente Certame para todos os efeitos legais,
referente ao Convênio nº 776682/2012. Tendo o seguinte resultado de
julgamento de licitação:
Confecção de Fardamento - Empresa: REALIZE PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA - CNPJ: 10.800.078/0001-44.
MARIA SILVIA FIGUEIRA VIDON

MUIRAQUITÃ EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF Nº 08.532.113/0001-40 NIRE 35221080332
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 01 DE MAIO DE 2014.
Data e Hora e Local: 01.05.13, às 10hs, na sede social em
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa:
Presidente - Maria Aurenice Lima de Oliveira - Secretário: Aparecido
Sidney de Oliveira; Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Alienação de imóveis em favor do sócio retirante Aparecido Sidney de
Oliveira, no valor total de R$ 1.160.000,00 (hum milhão, cento e
sessenta mil reais), o capital social da empresa passa a ser de R$
916.208,00 (novecentos e dezesseis mil e duzentos e oito reais). A
Referida redução será concretizada após 90 dias da publicação da
presente Ata, mediante Registro da mesma na JUCESP. Em consequência das deliberações acima a Clásula 3ª do Contrato Social
passa a vigorar com a seguinte redação: Clásula 3ª O capital social é
de R$ 916.208,00(novecentos e dezesseis mil e duzentos e oito reais),
dividido em 916.208 (novecentas e dezesseis mil e duzentas e oito)
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma devidamente subscritas e integralizadas. Encerramento: A ata foi lida,
aprovada, e assinada por todos os presentes. Data: 01.05.13. Mesa:
Presidente - Maria Aurenice Lima de Oliveira - Secretário: Aparecido
Sidney de Oliveira. Sócios: Aparecido Sidney de Oliveira e Maria
Eurenice Lima de Oliveira. Confere com o original. Mesa: Maria
Aurenice Lima de Oliveira - Presidente Aparecido Sidney de Oliveira
- Secretário. São Paulo/ SP, 29 de setembro de 2014APARECIDO
SIDNEY DE OLIVEIRASecretário

ORGANIZAÇÃO BARREIRA AMIGOS SOLIDÁRIOS
EXTRATO DO CONTRATO N o- 91502-SDA/2014
Processo
2014.09.15.02Contratante:
OBAS
CNPJ
04.443.866/0001-47 - Contratado FAZ SERVIÇOS CONTABEIS S/S
- ME - CNPJ N.º 41.573.023/0001-72, Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de execução contábil, fiscal, previdenciária e trabalhista, no convenio firmado entre a ORGANIZAÇÃO BARREIRA AMIGOS SOLIDARIOS - OBAS (Contratante)
e a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA Nº
087/2012, para fins de prestação de contas. Vigência 23.09.2014 por
90 dias. Dispositivo Legal. Artigo, 23, inciso II, ALINEA "a" da Lei
8.666/93 valor global R$ 7.000,00.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EDITAL N o- 46, 1 o- DE OUTUBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
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: 2/046/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em curso da área de Ciência da Computação, Análise de sistemas, Sistemas
de Informação, Engenharia da Computação ou Licenciatura em Com-

putação. Profissional com capacidade em desenvolver estudos sobre a
implementação de sistemas baseados e com tecnologia web e banco
de dados MySQL. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter conhecimentos avançados em técnicas de programação em linguagem PHP
com banco de dados Mysql. Especificamente exige-se: Habilidade de
programação de sistemas web PHP; Habilidade no desenvolvimento
de consultas em SQL em bancos MySQL; inglês nível intermediário.
4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo 12 (doze) meses de experiência na programação de sistemas web com bancos de
dados em linguagem PHP e banco de dados MySQL. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Identificar os requisitos de dados e funcionais para a
criação de um sistema integrado de diretórios que apresente os utilizadores dos software DSpace (repositórios), SEER/OJS (revistas e
portais), SOAC/OCS (eventos), OMP (editoras) e outros que possam
surgir; 5.2 Identificar e ajustar sistema de software que atenda os
requisitos identificados para os diretórios; 5.3 Implementar o módulo
de diretórios e populá-lo com os dados do antigo diretório de revistas
em SEER/OJS. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado
descrevendo a estrutura de dados, relacionamentos e dependências
relacionadas aos registros dos diretórios; 6.2 Documento técnico contendo o manual de operação do sistema integrado de diretórios por
parte dos usuários cadastrados. 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: 03 (três)
meses. Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do
dia 02/10/2014 até o dia 08/10/2014 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.
Brasília-DF, 1 o- de outubro de 2014.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora e Resp.p/Projeto
EDITAL N o- 47, 1 o- DE OUTUBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
O Projeto 914BRA2015-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: 2/047/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em
Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Desenho Industrial, Design Gráfico, Publicidade ou Comunicação social. Profissional.com capacidade em desenvolver e implementar projetos de
identidade visual em portais web. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas:
Ter conhecimento em desenvolvimento de identidade visual para sistemas web, especificamente em web design utilizando preferencialmente framework bootstrap; Ter prática na implementação de identidade visual e documentação técnica para sistemas web; inglês nível
intermediário. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo
36 (trinta e seis) meses de: Experiência em desenvolvimento em web
designer e Experiência em documentação de sistemas web. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantar das características do projeto Biblioteca
Digital Luso-Brasileira e da rede das bibliotecas das unidades de
pesquisa do MCTI; 5.2 Propor e implementar uma identidade visual
para o portal da biblioteca Digital Luso Brasileira alinhado ao sistema
do portal e para o portal das redes de bibliotecas das unidades de
pesquisa do MCTI; 5.3 Desenvolver documentação que possibilite o
repasse das tecnologias utilizadas na proposição da identidade visual.
6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas,
conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado, contendo a proposta das identidades visuais para os portais, assim como as questões
relacionadas à implementação da identidade; 6.2 Documento técnico
detalhado, contendo explicações sobre a tecnologia utilizada na produção da identidade visual. 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: 03 (três)
meses. Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae do
dia 02/10/2014 até o dia 08/10/2014 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 Dis-
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Nº 190, quinta-feira, 2 de outubro de 2014
trito 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.
Brasília-DF, 1 de outubro de 2014.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora e Resp./Projeto
EDITAL N o- 48, 1 o- DE OUTUBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
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: 2/048/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em curso da área de Ciência da Computação, Análise de sistemas, Sistemas
de Informação, Engenharia da Computação ou Licenciatura em Computação. Profissional.com capacidade em desenvolver estudos e implementação sobre a integração de módulo para cadastro de revistas a
serem representadas pelo CAB. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas:
Ter conhecimentos avançados em técnicas de programação para sistemas web: Habilidade de programação de sistemas web PHP; Habilidade no desenvolvimento de consultas em SQL em bancos de
dados relacional MySQL; inglês nível intermediário. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo 12 (doze) meses de experiência na programação de sistemas web com bancos de dados em
linguagem PHP e banco de dados MySQL. 5 - ATIVIDADES: 5.1
Efetuar prospecção de ferramentas que podem ser adaptadas ao portal
do CAB para o cadastramento de revistas a serem avaliadas para
representação junto ao CrossRef; 5.2 Efetuar estudos e integração da
ferramenta de cadastramento; 5.3 Desenvolver documentação como
forma de repasse de tecnologia. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os
estudos e análises realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado descrevendo a estrutura de dados, relacionamentos e
dependências relacionadas aos registros dos diretórios; 6.2 Documento técnico contendo o manual de operação do sistema integrado
de diretórios por parte dos usuários cadastrados. 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: 03 (três) meses. Os interessados deverão encaminhar o
Curriculum Vitae do dia 02/10/2014 até o dia 08/10/2014 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.
Brasília-DF, 1 de outubro de 2014.
CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora e Resp./Projeto
EDITAL N o- 49, 1 o- DE OUTUBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
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: 4/049/2014
2 - NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
3 - QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL: Graduação em curso da área de Ciência da Informação, Análise de sistemas ou Sistemas
de Informação. Profissional com capacidade em desenvolver estudos
e avaliação sobre o atendimento do Ibict às ferramentas do PKP
mantida pelo Ibict. 3.1 Cursos/Habilidades Específicas: Ter conhecimentos avançados sobre as ferramentas PKP mantidas pelo Ibict e o
sistema de atendimento do Ibict, além de formas de avaliação; inglês
nível básico. 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter no mínimo
12 (doze) meses de experiência em consultoria ou projetos de pesquisa. 5 - ATIVIDADES: 5.1 Levantar todos os atendimentos efetuados pelo Ibict no que diz respeito às ferramentas PKP mantidas
pelo Ibict; 5.2. Analisar, classificar e organizar os pedidos de poio,
dúvidas e relatos de problemas relacionado às ferramentas PKP; 5.3.
Levantar as informações do SEERaD, curso a distância do SEER/OJS
de forma a possibilitar ajustes; 5.4 Propor e implementar base de
solução. 6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado con-

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

