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6 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises
realizadas, conforme abaixo: 6.1 Documento técnico detalhado com
avaliação da maturidade do modelo de governança atual, contendo a
análise da participação da área de TI no atendimento aos objetivos
estratégicos do Ibict, a identificação dos fatores críticos de sucesso e
a avaliação da situação atual dos recursos de Tecnologia da Informação abrangendo a estrutura organizacional da área de TI, as arquiteturas de macroprocessos, hardware, software, peopleware e comunicação utilizadas, o inventário de sistemas de informação e a
avaliação do modelo de segurança adotado; 6.2 Documento técnico
detalhado contendo recomendações e orientações para os próximos
passos do Comitê Gestor de TI e para os atuais gestores do Instituto.
Apresentar ainda uma análise de risco de segurança da informação da
área de Tecnologia da Informação, descrição das vulnerabilidades e
propostas de remediação dentro da melhor relação custo/benefício
para o Ibict; 6.3 Documento técnico detalhado com o levantamento de
servidores do Instituto com potencial de gestão em TI, e a metodologia indicada para a montagem e manutenção do plano diretor
de Tecnologia da Informação, indicando os métodos para identificar
necessidades de: sistemas de informação, aquisição de equipamentos,
contratações de serviços, incremento e capacitação de pessoal, plano
geral de investimentos, soluções de governança para o gerenciamento
de demandas, contratação de serviços, de gestão de contratos e de
níveis de serviço de TI; 6.4 Documento técnico detalhado contendo a
metodologia para a montagem e manutenção do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - Peti, seus processos necessários e os perfis adequados para o acompanhamento destes, entre
os servidores do Instituto; 6.5 Documento técnico detalhado contendo
a metodologia para a montagem e manutenção das políticas de segurança da informação e comunicação do Instituto, indicando as melhores diretrizes, recomendações de segurança da informação e comunicação para implementação da Política de Segurança da Informação e Comunicação - PSI, pelos servidores do Instituto. Identificar
ainda a sistemática para o gerenciamento de riscos.
7 - LOCAL DE TRABALHO: Não 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: 06 (seis) meses.
Os interessados deverão encaminhar o Curriculum Vitae a
partir do dia 04/06/2014 até o dia 10/06/2014 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 a 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 de 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
(*) Republicado por não ter atingido o número mínimo de currículos
para seleção do candidato no DOU nº 83, de 05/05/2014, Seção 3,
página 226.
EDITAL Nº 2/2014
Contrata Consultor Na Modalidade Produto
Projeto 914BRZ1143
Publicação de um perfil para contratação de profissional
na(s) área(s) de Monitoria e Avaliação- PRODOC 914BRA1143, cuja
vaga está disponível na página da Unesco: www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos
Os interessados deverão enviar o currículo, do dia
04/06/2014 até o dia 08/06/2014 no endereço eletrônico espxxi@esp.mg.gov.br .Em atenção às disposições do Decreto nº 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 de empregados de
suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.
Em 3 de junho de 2014
MARIANA ALCALAY CORS
Coordenadora
EDITAL Nº 13/2014
Contrata Consultor Na Modalidade Produto
Projeto 914BRZ4011
Publicação de 02 perfis para contratação de profissionais nas
áreas diversas cujas vagas estão disponíveis nas páginas da Unesco:
www.brasilia.unesco.org/projetos e do Iphan: www.iphan.gov.br.
Os interessados deverão enviar o CV a partir do dia
04/06/2014 até o dia 08/06/2014 para o correio eletrônico: selecao.prodoc@iphan.gov.br.

Em atenção às disposições do Decreto nº 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 de empregados de
suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.
Em 3 de junho de 2014
JUREMA DE SOUSA MACHADO
Coordenadora

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 009/2014
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Torna público que a promoverá a continuidade da sessão de
abertura da licitação, cujo objeto é a aquisição e instalação de câmaras frigoríficas a serem alocadas no CETHAG (centro de triagem,
higienização e armazenamento de gastronomia), conforme informações constantes neste Edital e seus Anexos, com início, impreterivelmente, às 10 horas do dia 10/06/2014, na Comissão Permanente
de Licitação do SENAC Minas, localizada na Rua Tupinambás, nº
1086/2º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, telefone: (31) 3048-9137
ou (31) 3048-9180.
FRANCISCO ANTUNES PEDROSA JÚNIOR
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 007/2014
Tipo: Menor Preço Global.
Torna público que a licitação, com fundamentação legal no
Regulamento de Licitação e Contrato do SENAC, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos comuns (orgânicos e lixo sanitário) cumprindo o código de postura municipal
bem como as legislações pertinentes ao trabalho de transporte a ser
realizado, conforme informações constantes neste Edital e seus Anexos, foi Fracassada.
FRANCISCO ANTUNES PEDROSA JÚNIOR
Pregoeiro
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA Nº 8/2014
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Comunica o resultado do julgamento das propostas comerciais e documentos de habilitação da licitação em epígrafe conforme
consta em ata disponível no portal www.mg.senac.br. Empresa vencedora do certame: Azevedo Barcelos Engenharia Ltda. - CNPJ:
07.202.851/0001-66.
FRANCISCO ANTUNES PEDROSA JÚNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº CC 005/25014
Tipo: Técnica E Preço
Comunica o resultado final da licitação modalidade Concorrência nº CC 005/25014, cujo objeto é a prestação, sob demanda,
em regime de não exclusividade, de serviços de assessoria, execução
e produção de eventos com viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para atendimento a demandas de eventos
do SENAC Minas, em Minas Gerais, outros estados e fora do país.
Empresa vencedora: Panda Promoções e Eventos Ltda - CNPJ:
16.749.178/0001-70, conforme exposto na ata de julgamento disponível no site www.mg.senac.br.
FRANCISCO ANTUNES PEDROSA JÚNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
COOPERATIVISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014
OBJETO: Prestação de serviços de organização, assessoria, fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, para atendimento aos
eventos a serem realizados pelo SESCOOP-SP, sob demanda, em
diversas cidades do Estado de São Paulo. ABERTURA DA SESSÃO
PUBLICA: 13/06/2014 às 10hs. LOCAL: Rua Treze de Maio, nº
1376, Bela Vista, São Paulo-SP. O EDITAL está disponível no site
www.sescoopsp.org.br ou na sede do SESCOOP/SP, no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.
NÍVEA CUNHA KAUFFMANN
Pregoeira

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 20/2014
a) Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar
serviços de tradução/versão técnica, com revisão, bem como em tradução/versão juramentada, com revisão, de documentos no idioma
inglês para o português e vice-versa, com vistas à organização, divulgação e publicidade de documentos e material de divulgação re-

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014060400180

Nº 105, quarta-feira, 4 de junho de 2014
ferentes ao evento WorldSkills São Paulo 2015, de acordo com todas
as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. b) Data de
abertura: 06/06/2014 às 15h. c) Local: SBN Quadra 1 Bloco C - 2º
andar - Asa Norte - Ed. Roberto Simonsen. d) Edital disponível: No
site www.portaldaindustria.com.br. Informações: (61) 3317-9891.
Brasília - DF, 3 de junho de 2014.
NÍGIA RAFAELA FERNANDES MALUF LOPES
p/Comissão Permanente de Licitação

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O SENAI-DRMG, através da sua Unidade Operacional denominada, Centro de Formação Profissional "Luiz Chaves", localizado em Governador Valadares - MG, devidamente corroborado
pelo parecer da Gerência Integrada Jurídica, comunica aos interessados que está contratando, por inexigibilidade de licitação, com
fundamento no art. 10, inciso I, do seu Regulamento de Licitações e
Contratos, a empresa Cemig Distribuição S.A, (CNPJ:
06.981.180/0001-16), para instalação de 403 (quatrocentos e três)
metros de cabos de alta tensão para alimentação da nova subestação
localizada na Rua Esmeralda, nº 318, em Governador Valadares, pelo
valor global de R$ 45.719,09 (quarenta e cinco mil setecentos e
dezenove reais).
CLÁUDIO MARCASSA
Diretor Regional
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SENAI Nº 27/2014
O SENAI/DRMG, através da Comissão Permanente de Licitação Integrada (COPERLI), comunica aos interessados que promoverá licitação na modalidade Pregão Eletrônico SENAI n.º
027/2014, tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para o desenvolvimento das tarefas-teste
da ocupação Elétrica e Eletrônica Industrial na Olimpíada do Conhecimento - Fase Nacional 2014. A sessão pública do pregão eletrônico ocorrerá no dia 17/06/2014 às 10h00min, no site www.licitacoes-e.com.br, porém, o prazo para registro das propostas será até
às 10h00min do dia 12/06/2014. 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
PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 2/2014
O SENAI/DRMG, através da Comissão Permanente de Licitação Integrada (COPERLI), comunica aos interessados a RETIFICAÇÃO e a PRORROGAÇÃO do Pregão Presencial SENAI n.º
002/2014, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
confecção e fornecimento de camisetas para equipes de trabalho,
embaladas, separadas por layout e tamanho, conforme especificações
detalhadas e desenhos em Anexo, em atendimento a Olimpíada do
Conhecimento Nacional 2014. O pregão presencial ocorrerá conforme
as datas a seguir: NOVA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS
COMERCIAIS: ATÉ ÀS 14h00min do DIA 12/06/2014. NOVA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA COMERCIAL E SESSÃO DE LANCES: 13/06/2014 às
09h00min. Os interessados em participar da licitação deverão entrar
em contato com a COPERLI, situada à Av. do Contorno, n.º 4.520, 5º
andar, bairro Funcionários, em Belo Horizonte - MG, onde poderão
obter cópia do edital ao custo de R$ 10,00 (dez reais), ou gratuitamente pela Internet, no endereço www.fiemg.com.br.
VINICIUS DINIZ E ALMEIDA RAMOS
Presidente da COPERLI
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SENAI Nº 13/2014
O SENAI/DRMG, através da Comissão Permanente de Licitação Integrada (COPERLI), comunica aos interessados o Resultado
Final do Pregão Eletrônico SENAI n.º 013/2014, tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a aquisição, Treinamento e Instalação de equipamento "Linha Piloto para Eletrodeposição" para montagem do Instituto SENAI de Inovação - Engenharia de Superfícies, visando o
atendimento à Unidade do SENAI, denominada Centro de Tecnologia
SENAI CETEC, localizado na Av. José Cândido da Silveira, n.º
2.000, Bairro Horto Florestal, CEP 31035-536, na Cidade de Belo
Horizonte - MG. Empresa vencedora: DAIBASE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
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
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

