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EDITAL Nº 11/2019

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº LC0010/2019

PROJETO 914BRZ1071
Publicação de 01 perfil para contratação de profissional na área de Ciências
Aplicadas,
cuja
vaga
está
disponível
na
página
da
UNESCO,
www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos
e
na
página
do
FNDE,
http://www.fnde.gov.br/gestao-de-pessoas/selecao-de-consultores.
Os
interessados
deverão enviar o CV do dia 16/10/2019 até o dia 22/10/2019 no e-mail:
unesco@fnde.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
empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação
técnica internacional.

O SEST - Serviço Social do Transporte torna público a adjudicação e
homologação da concorrência LC nº 0010/2019 cujo objeto é contratação de empresa
especializada em serviço de controle de pragas (dedetização), e higienização de caixa de
água e cisterna (duas) a ser realizada nas dependências do Sest Senat, rodovia br 010, km
258, Santa Rita, Imperatriz / MA, situada na Rodovia BR-010, Km 258, s/nº, Bairro Santa
Rita", no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da empresa JUSSARA DE
SOUSA GAMA CNPJ: 30.997.750/0001-40, com vigência de 19/08/2019 à 19/08/2020.
CONCORRÊNCIA Nº LC0011/2019
O SEST - Serviço Social do Transporte torna público a adjudicação e
homologação da concorrência LC nº 0011/2019 cujo objeto é contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia para reforma da sala de raio X da Unidade B97,
SEST SENAT, Imperatriz/MA, situada na Rodovia BR-010, Km 258, s/nº, Bairro Santa Rita",
no valor total de R$ 95.378,95 ( noventa e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e
noventa e cinco centavos) em favor da empresa TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:
08.634.231/0001-69, com vigência de 10/09/2019 à 10/09/2020.

RODRIGO SÉRGIO DIAS
Diretor Nacional do Projeto

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, através
do seu Presidente Nacional, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 36
do Estatuto Partidário, e nos termos da legislação vigente,
Considerando a necessidade de instituir o Conselho de Ética, Disciplina e
Fidelidade Partidária do PSL, vem CONVOCAR os membros do Diretório Nacional a
comparecerem à REUNIÃO DOS MEMBROS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSL, a ser
realizada no dia 22 de outubro de 2019, com início às 9h e prologando-se pelo tempo
necessário até às 14h, tendo por local a sede nacional, situada no SHS, Quadra 06,
Complexo Brasil 21, Conjunto A, Bloco A, Sala 906, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.316-102,
ficando o credenciamento dos que têm direito a voto, seja pessoalmente ou por
procuração, das 09h até às 11h, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Eleição e posse dos membros do Conselho de Ética, Disciplina e Fidelidade
Partidária do PSL, conforme o artigo 68, inciso V, do Estatuto Partidário;
2. Outros assuntos de interesse partidário.

Imperatriz-MA, 10 de setembro de 2019.
JHONATA DA CONCEIÇÃO SILVA (SIGNATÁRIO)
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 65/2019
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul Sebrae RS torna público que fará licitação para contratação de empresa para fornecer
equipamentos do tipo projetor multimídia, sob o sistema de registro de preço, para o dia
25 de outubro de 2019 às 14 horas (Fase de Lances). Os interessados em retirar o Edital
completo
poderão
acessá-lo
nos
seguintes
endereços
eletrônicos:
http://www.sebraers.com.br/editais-e-licitacoes-em-andamento e http://www.licitacoese.com.br.

Brasília-DF, 15 de outubro de 2019.
LUCIANO CALDAS BIVAR

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

Porto Alegre, 15 de outubro de 2019.
VANESSA DA COSTA MARQUES
Pregoeira

EDITAL Nº 4/2019

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL (BRA/11/008) - CONTRATA
MODALIDADE PRODUTO Código: Edital nº 004/2019 - Estudo OCDE
Contratação de um consultor pessoa física para elaboração de estudo para
dotar a Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon de subsídios para fortalecer o
processo de adesão do Brasil ao Comitê de Políticas do Consumidor (CCP) da OCDE. O
profissional a ser contratado deverá, obrigatoriamente, possuir formação acadêmica em
nível de pós-graduação em direito, economia, ciência política, relações internacionais, ou
em outra área relacionada ao projeto, com experiência profissional comprovada de, no
mínimo 5 anos em atividades com interface na matéria de políticas públicas, economia,
direito e outras áreas afins e domínio completo dos idiomas Português (somente no caso
de estrangeiro) e Inglês. Os currículos deverão ser encaminhados até 28/10/2019 ao
seguinte endereço eletrônico: projeto.consumidor@mj.gov.br. Informações adicionais:
www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/jobs.html e www.justica.gov.br/Acesso/selecaoe-concursos. Em conformidade com o Decreto nº 5.151/04. Favor indicar o código da
contratação pretendida quando do encaminhamento do currículo.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 87/2019
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI-SP) comunica abertura da licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2019.
Objeto: Aquisição de equipamentos para segurança no trabalho e EPIs (medidor de
vibração do corpo humano, cavalete para tratamento de ar respirável, respirador de linha
e cilindro auxiliar, compressor de ar, entre outros). Retirada do Edital: a partir de 16 de
outubro de 2019, na Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, ou pelo
portal www.sp.senai.br - opção licitações. Participação no Pregão Eletrônico:
exclusivamente pela Internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br conforme edital.
Sessão de disputa de preços (lances): 25 de outubro de 2019 às 9h30.

ANDREY VILAS BOAS DE FREITAS
Diretor Nacional do Projeto

PREGÃO ELETRÔNICO N° 326/2019
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI-SP) comunica abertura da licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2019.
Objeto: Aquisição de Robôs industriais móveis e colaborativos. Retirada do Edital: a partir
de 16 de outubro de 2019, na Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP,
ou pelo portal www.sp.senai.br - opção licitações. Participação no Pregão Eletrônico:
exclusivamente pela Internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br conforme edital.
Sessão de disputa de preços (lances): 25 de outubro de 2019 às 9h30

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA RITA DE JACUTINGA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019
Licitação Processo n° 01/2019 - no uso de suas atribuições legais e nos termos da
legislação vigente, torna público que fará realizar Pregão Presencial para aquisição de
equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde da
Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita de Jacutinga através do convênio no.
869079/2018 com Ministério da Saúde . A sessão pública para recebimento das propostas
será realizada no dia 29 (vinte e nove) DE outubro DE 2019, ÀS 09h 00h (nove Horas), na
Rua Getulio Vargas, nº 49, Santa Casa, Santa Rita de Jacutinga - MG. Maiores informações
tel (32) 3291-1219, email: hospitalsrj@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO
CONCURSO SENAI/IEL Nº 2/2019
Objeto: Premiação de 04 (quatro) dissertações de mestrado e 04 (quatro) teses de
doutorado que discutam o futuro do trabalho e a reinvenção das empresas: estratégias de
inovação.
A relação dos trabalhos e respectivos autores e orientadores selecionados está
divulgado no Ofício CL 1131/2019, junto aos sites: www.firjan.com.br/premiocasafirjan e
http://portaldecompras.firjan.com.br

GABRIELA MONTEIRO NOVAES
Presidente/Pregoeiro

SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 403/2019

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº LC0006/2019 - SENAT. Contratante: SENAT - Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte. Contratado: TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:
08.634.231/0001-69. Representado por Valdine Diniz dos Santos, brasileiro, solteiro,
empresário, portador da cédula de identidade nº 490035957 SSP/MA e inscrito no CPF nº
767.021.463-53. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia
para reforma da oficina pedagógica da Unidade B 97, SEST SENAT Imperatriz /MA, situada
na Rodovia BR-010, Km 258, s/nº, Bairro Santa Rita. Vigência 10/09/2019 a 10/09/2020.
Valor total do contrato: R$ 172.554,82 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta
e quatro reais e oitenta e dois centavos).

AVISO DE REVOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 1/2019
Objeto: Contratação de operadora de plano de saúde ou seguro saúde para prestação de
serviços de assistência médica, através do plano ambulatorial e hospitalar com
obstetrícia.
Comunicamos que o procedimento em referência foi revogado.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 406/2019

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

CONCORRÊNCIA Nº LC0003/2019 - SENAT. Contratante: SENAT - Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte. Contratado: LABORATORIO MORALES LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.934.885/0001-10. Representado por Claudio
Ariano Sodré, brasileiro, divorciado, biomédico e empresário, portador da cédula de
identidade nº 10.164.072-9-SSP/SP e inscrito no CPF nº 043.658.588-07. Objeto:
Contratação de empresa para realização de Exame Toxicológico de larga janela de detecção
para consumo de substâncias psicoativas, exigido quando da habilitação, renovação e
mudança para as categorias c, d e e, deverá ser realizado de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo anexo da portaria Nº 116, DE 13 de novembro de 2015, do ministério
do trabalho e previdência social o exame deverá ser realizado por laboratório devidamente
credenciado pelo Denatran, para atender às demandas de projetos do SENAT Unidade
B097, Imperatriz / MA. Vigência 05/09/2019 a 05/09/2020. Valor total do contrato: R$
27.935,00 (vinte e sete mil novecentos e trinta e cinco reais).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019101600157

Nº 201, quarta-feira, 16 de outubro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019
OBJETO: Contratação dos serviços, sob demanda, de confecção, logística e entrega de
camisetas, bonés, e coletes personalizados, tudo em conformidade com as especificações
do Edital e Anexos, disponibilizados no Portal: http://www.licitacoes-e.com.br/. O registro
de propostas poderá ocorrer a partir das 9h do dia 15/10/2019. A SESSÃO PÚBLICA
ocorrerá no dia 23/10/2019 às 10h.
EDIAN SINEDINO DE OLIVEIRA
Pregoeira
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

