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BASE AÉREA DE PORTO VELHO
<!ID1057302-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo de Contrato.
Contratante: Base Aérea de Porto Velho.
Contratada: Fort Plast Const. Telecom. e Serv Ltda.
CNPJ da Contratada: 04.915.122/0001-69.
N° do Termo Aditivo: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
034/BAPV/2007.
N° do Contrato Original: 034/BAPV/2007.
Finalidade: Prorrogação do prazo de execução por 45 (quarenta e
cinco) dias, sem alteração do valor contratado.
Amparo Legal: Inciso I, do § 1º, do Art. 57, da Lei 8.666/93 e na
cláusula 4ª do contrato supracitado.
Data de Assinatura: 14 de março de 2008.
Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias, com início em 14 de março de
2008 e término em 27 de abril de 2008.
<!ID1058653-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2008

OBJETO: PREGãO ELETRôNICO - Material de pintura para al-
venaria e pneu para trator agrícola. Total de Itens Licitados: 00017 .
Edital: 24/04/2008 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h00 . Endereço:
Base Aérea de Porto Velho (BAPV) - Av. Lauro Sodré, s/n Belmont
- PORTO VELHO - RO . Entrega das Propostas: a partir de
24/04/2008 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 08/05/2008 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br

Cel Av-SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 23/04/2008) 120081-00001-2008NE000026

COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE SÃO PAULO
<!ID1056914-0>

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 2/HASP/2008

A Comissão Especial de Licitação do Hospital de Aero-
náutica de São Paulo, através do Ordenador de Despesas, torna pú-
blico a HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 002/HASP/2008 - PAG nº
67438.000.008/2008--91, que tem como objeto a aquisição de gases
medicinais e gás liquefeito de petróleo, com homologação e ad-
judicação do objeto às empresas WHITE MARTINS GASES IN-
DUSTRIAIS DO NORDESTE S/A e CONSIGÁZ DISTRIBUIDORA
DE GÁS LTDA

Cel Méd-LUIS CLÁUDIO LUTIIS S. MARTINS
<!ID1056913-0>

RESULTADO DE JULGAMNETO
PREGÃO Nº 2/HASP/2008

O Pregoeiro oficial do Hospital de Aeronáutica de São Paulo
no uso de suas atribuições, declara vencedores do certame e adjudica
o objeto da licitação as empresas CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE
GÁS LTDA e WHITE MARTINS GASES INDUSTIAIS DO NOR-
DESTE S/A. Assim adjudicado deu por encerrada a sessão.

lº Ten Int-ROGÉRIO AP. F. PEREIRA.

GODOY Ordenador de Despesas por Delegação Total de Itens Li-
citados: 00081 . Edital: 24/04/2008 de 09h00 às 14h00 . ENDE-
REÇO: WWW.comprasnet.gov.br Tarumã - MANAUS - AM . En-
trega das Propostas: a partir de 24/04/2008 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 07/05/2008 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br

Cel Int - FRANCISCO JORGE DE SOUZA GODOY
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 23/04/2008) 120094-00001-2008NE000008

COMANDO DA MARINHA
GABINETE DO COMANDANTE

<!ID1057482-0>

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2008

O Pregoeiro abaixo identificado torna público o resultado de
julgamento da licitação supracitada, que teve a seguinte empresa
vencedora: FOTO PRO-IMAGEM LTDA-ME (itens 1 a 4).

CC(T)-MAURICIO RIBEIRO MEDINA DINIZ

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS
DE PERNAMBUCO

<!ID1058705-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2008

OBJETO: PREGãO ELETRôNICO - O objeto da presente LICITA-
ÇÃO é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços
de transporte aéreo, por meio da entrega do respectivo bilhete in-
dividual de passagem, que deverá indicar o lugar e a data de emissão,
os pontos de partida e destino, assim como o nome dos transpor-
tadores, para o pessoal civil e militar na área de jurisdição da EAMPE,
conforme Termo de Referência constante do Anexo A. O serviço de
transporte aéreo compreende reserva, emissão, marcação e rem Total
de Itens Licitados: 00001 . Edital: 24/04/2008 de 09h00 às 11h00 e de
13h às 16h00 . Endereço: Avenida Olinda s/n, Complexo Salgadinho
Santa Tereza - OLINDA - PE . Entrega das Propostas: a partir de
24/04/2008 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 09/05/2008 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br

FERNANDO ANTONIO DE AVELAR BRITTO LIMA
Pregoeiro

(SIDEC - 23/04/2008) 783602-00001-2008NE000001
(Dias: 24 e 25/04/2008)

COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE BRAZ

DE AGUIAR
<!ID1058085-0>

E D I TA L
PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE

ADAPTAÇÃO PARA SEGUNDO OFICIAL DE NÁUTICA DA
MARINHA MERCANTE NO CIABA (ASON- 2008/CIABA)

A Diretoria de Portos e Costas torna público que, no período
de 30/04/2008 a 30/05/2008, estarão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo (PS) de Admissão ao Curso de Adaptação para
Segundo Oficial de Náutica da Marinha Mercante (ASON-2008/CIA-
BA), no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA),
Rodovia Arthur Bernardes, n.º 245, Pratinha - Belém-PA - CEP:
66.816-900, doravante referido apenas como PS ASON-2008/CIA-
BA.

1 - O PS ASON-2008/CIABA, de âmbito nacional e aberto a
ambos os sexos, destina-se ao preenchimento de 25 vagas no curso
ASON 2008 a ser realizado no período de 04/08/2008 a
30/06/2009.

2 - O PS ASON-2008/CIABA abrangerá as seguintes etapas:
Inscrição (eliminatória), Prova de Títulos (eliminatória e classifica-
tória), avaliação de Atestados e Exames Médicos (eliminatória), Teste
de Suficiência Física - TSF (eliminatória), Período de Adaptação
(eliminatória) e Matrícula.

3 - São condições necessárias à inscrição:
a) Ser brasileiro(a);
b) não ter sido condenado em processo criminal transitado

em julgado;
c) não estar respondendo a processo penal como réu(ré) ou

indiciado(a) em inquérito policial;
d) ter entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) anos até 1º de

janeiro de 2008;
e) estar em dia com as obrigações civis e militares (Art. 14,

parágrafo 1º, inciso I da Constituição Federal e Art. 2º da Lei
4.375/64 - Lei do Serviço Militar);

f) não ter sido excluído, a bem da disciplina ou por inap-
tidão, de qualquer Escola Preparatória ou de Formação das Forças
Armadas ou Auxiliares, nem ter sido excluído, a bem da disciplina,
do serviço ativo ou do Serviço Militar Inicial (SMI) de qualquer
Organização Militar (OM);

g) em caso de candidata do sexo feminino, não estar grá-
vida;

h) possuir diploma de graduação de nível superior, devi-
damente registrado no Ministério da Educação ou Conselho Federal
de Educação, em um dos seguintes cursos: Engenharia Naval, En-
genharia Elétrica (Eletrônica ou Eletrotécnica), Engenharia de Te-
lecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Enge-
nharia de Pesca, Engenharia Civil, Engenharia de Sistemas, Astro-
nomia, Oceanografia e Meteorologia, Matemática (bacharelado), Fí-
sica (bacharelado), Tecnólogo em Operação e Administração de Sis-
temas de Navegação Fluvial e Tecnólogo em Construção e Manu-
tenção de Sistemas de Navegação Fluvial.

i) ter concluído um dos cursos mencionados na alínea "h"
acima, nos últimos 5 (cinco) anos, ou estar exercendo a atividade
correspondente há pelo menos 1 (um) ano (comprovada por meio da
Carteira Profissional), até o término do período de inscrição
(30/05/2008).

j) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$
50,00 (cinqüenta reais), no Banco do Brasil, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), a ser emitida no "site" do Tesouro
Nacional (http://www.tesouro.fazenda.gov.br); e

l) cumprir as demais instruções específicas contidas nas Nor-
mas ao Candidato, as quais fazem parte deste Edital.

4 - O PS ASON-2008/CIABA terá validade até a data da
matrícula definitiva no curso ASON 2008.

5 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
PS ASON-2008/CIABA no "site" do CIABA (http://www.cia-
b a . m a r. m i l . b r ) .

6 - As instruções específicas que regulam este PS ASON-
2008/CIABA constam das "Normas ao Candidato para o Processo
Seletivo de Admissão ao Curso de Adaptação para Segundo Oficial
de NÁUTICA da Marinha Mercante no CIABA (ASON 2008", à
disposição dos interessados, a partir de 22/04/2008, na Internet, pron-
tas para "download", no "site" do CIABA http://www.cia-
b a . m a r. m i l . b r ) .

7 - A inscrição no PS ASON-2008/CIABA implica o com-
promisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as condições,
critérios e exigências estabelecidas neste Edital e nas Normas ao
Candidato, das quais não poderá alegar desconhecimento, não ca-
bendo ao candidato o direito de recurso para obter qualquer com-
pensação pela sua eliminação, pela anulação de sua inscrição ou pelo
não aproveitamento por falta ou sobra de vagas.

Vice-Almirante-PAULO JOSÉ RODRIGUES DE
C A RVA L H O

Diretor

NORMAS AO CANDIDATO PARA O PROCESSO SE-
LETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO PARA
SEGUNDO OFICIAL DE NÁUTICA DA MARINHA MERCANTE
NO CIABA- ASON-2008/CIABA

ANEXOS
ANEXO I - CALENDÁRIO DE EVENTOS
ANEXO II - FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDI-

D ATO
1 - DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA PROFISSÃO DE 2º

OFICIAL DE NÁUTICA- ASON 2008
1.1 - INTRODUÇÃO
Os profissionais da Marinha Mercante, distribuídos em di-

versas categorias, trabalham a bordo de embarcações mercantes sob
bandeira brasileira e, dentre essas categorias, encontra-se o Oficial de
Náutica.

O Oficial de Náutica integra uma classe prestigiada nos
meios marítimos, que contribui para a expansão do comércio ma-
rítimo e o desenvolvimento do Brasil. Tem ascensão profissional
promissora, ocupa posições de extrema responsabilidade a bordo dos
navios mercantes, sendo responsável pelo gerenciamento e a operação
dos equipamentos de convés, de navegação e de comunicações do
navio. Começa sua atividade marítima como Oficial de Quarto de
Convés, depois, como Imediato e, por último, como Comandante,
sendo que, nessa última, é responsável pelo gerenciamento de grandes
navios mercantes que singram os mares do mundo, podendo também
comandar rebocadores de alto mar, que prestam apoio a atividade de
exploração de petróleo em águas profundas (Off Shore).

Ao longo da sua vida profissional, o Oficial da Marinha
Mercante tem oportunidade de realizar cursos diversos de atualização,
aperfeiçoamento e especialização relacionados ao Ensino Profissional
Marítimo, com o propósito de aprimoramento e acesso às categorias
superiores da profissão.

1.2 - O Oficial de Náutica da Marinha Mercante não é
servidor público ou militar. É um aquaviário do 1º Grupo, conforme
definido no Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário
- RLESTA (Decreto nº 2.596/1998), que exercerá sua atividade pro-
fissional por meio de prestação de serviço aos seus tomadores, in-
dividualmente, organizado em sindicatos ou contratado por empresa.

1.3 - Para maiores detalhes sobre a constituição do curso
(disciplinas e carga horária), o candidato deverá acessar o "site" da
Diretoria de Portos e Costas (http://www.dpc.mar.mil.br), na seguinte
seqüência: Ensino Profissional Marítimo, Ensino Aquaviário, Curso
de Adaptação para Oficiais e Curso de Adaptação para Segundo
Oficial de Náutica.

2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 - O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIA-

BA) é o órgão executor do Processo Seletivo (PS ASON-2008/CIA-
BA), designado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC);

2.2 - O PS ASON 2008/CIABA, objeto destas normas, des-
tina-se a selecionar candidatos de ambos os sexos para o preen-
chimento de 25 vagas no Curso de Adaptação para Segundo Oficial
de Náutica da Marinha Mercante - ASON 2008, dentro da ordem
decrescente de classificação do somatório de pontos obtidos até o
número limite das vagas oferecidas;

DEPARTAMENTO DE CONTROLE
DO ESPAÇO AÉREO

I CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

<!ID1057864-0>

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 7/CINDACTA I/2008

Tendo em vista os autos do Processo relativo ao Pregão nº
007/CINDACTA I/2008, homologo todos os atos promovidos pelo
Pregoeiro do referido certame, nos termos do inciso XXII do art. 4º da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, relativos ao seguinte objeto:
Licitação, do tipo menor preço, cotado por preço global, para o serviço
de readequação do COI, incluindo o fornecimento de Projeto Exe-
cutivo e Desenho Arquitetônico, com garantia mínima de 01 (um) ano,
conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
Foi vencedora, após a fase de lances, a proposta de preços da empresa:
Império Comercial e Serviços de Dedetização LTDA (item 01). Fi-
quem os interessados, portanto, intimados da presente decisão.

Cel R/1-DÍDIMO VIEIRA GONÇALVES
Ordenador de Despesas

IV CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

<!ID1058654-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçospara aquisição de mó-
veis para o CINDACTA IV eUnidades Subordinadas, conforme es-
pecificaçõesconstantes do Termo de Referência anexo ao edital. Total
de itens licitados 81. Endereço: Av.do Turismo, 1350 - Tarumã -
MANAUS - AM. Entrega das propostas: no site www.compras-
net.gov.br.Abertura das propostas: 07/05/2008 às 09:00 site
www.comprasnet.gov.br. Cel Int - FRANCISCO JORGE DE SOUZA




