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SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2012 UASG 130088

Número do Contrato: 3/2010.
Nº Processo: 21004000195201016.
DISPENSA Nº 6/2010 Contratante: MINISTERIO DA AGRICUL-
TURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
04065033000170. Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ACRE-Objeto: O presente termo por objeto a prorrogação da
vigencia do contrato nº 003/2012, por mais 12 (doze) meses. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/06/2012 a 01/06/2013.
Data de Assinatura: 30/05/2012.

(SICON - 01/06/2012) 130008-00001-2012NE800043

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO CEARÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2012
- UASG 130022

Nº Processo: 21014001202201231 . Objeto: Contratação de Empresa
Transportadora, para transportar bens móveis e um veiculo de ser-
vidora, trecho Brasilia/DF a Fortaleza/CE, conforme BP -
CGAP/SPOA/SE/MAPA, Nº 157 DE 10/05/2012. Total de Itens Li-
citados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666
de 21/06/1993. . Justificativa: Valor do serviço contratado. Declaração
de Dispensa em 21/05/2012 . JOSE MARTINS AMORIM . Chefe do
Sad/sfa/ce. . Ratificação em 21/05/2012 . MARIA LUISA SILVA
RUFINO . Superintendente/ce. . Valor Global: R$ 5.480,00 . CNPJ
CONTRATADA : 07.223.878/0001-35 CONFIANCA MUDANCAS
E TRANSPORTES LTDA.

(SIDEC - 01/06/2012) 130022-00001-2012NE000012

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DE MATO GROSSO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente Edital fica notificado o representante legal da
empresa RIQUEZA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DERIVADOS
DO LEITE LTDA-ME, CNPJ n° 07.977.354/0001-30, a comparecer
na SFA-MT, localizada na Alameda Dr. Anníbal Molina, s/n°, Ponte
Nova, CEP 78.115-901, em Várzea Grande-MT, a fim de tomar ciên-
cia dos Termos de Notificação e respectivas GRU, referentes ao Auto
de Infração n° 006/2010/SIPAG/DT/SFA/MT (processo n°
21024.001221/2010-87) e ao Auto de Infração n° 001/2007/3600
(processo n° 21024.000168/2008-82) pelo motivo do proprietário do
referido estabelecimento não ter sido encontrado. Fica o autuado
cientificado de que o não comparecimento a esta SFA/MT no prazo
de quinze dias implicará no encaminhamento do processo à PFN, para
inscrição na dívida ativa da União e cobrança judicial.

FRANCISCO MORAES CHICO COSTA
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2012 - UASG 130070

Nº Processo: 21034001504201271 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra
especializada nos serviços de limpeza e conservação, jardinagem e
serviços gerais, para atender a demanda desta SFA-PR, nas cidades de
Jacarezinho, Foz do Iguaçu e Curitiba. Total de Itens Licitados: 00005
. Edital: 04/06/2012 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . En-
dereço: Rua Jose Verissimo Nr 420 Taruma Taruma - CURITIBA -
PR . Entrega das Propostas: a partir de 04/06/2012 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 21/06/2012 às
14h30 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Vide Edi-
tal.

GUILHERME BIRON BURGARDT
Pregoeiro

(SIDEC - 01/06/2012) 130070-00001-2012NE000010

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

ESPÉCIE: Contrato de cessão de uso nº 001/2008; CONTRATANTE:
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFA/RJ; CON-
TRATADA: Cantina da Amizade 2858 LTDA-ME; OBJETO: Ex-
ploração de uma cantina no térreo do edifício sede da SFA/RJ -
Processo MA 21044.001827/2008-60 -Convite nº 001/2008; OBJE-
TIVO: alterar o preço por quilo do almoço, passando de R$ 15,50
para R$ 16,50 a partir do dia 21/05/2012; SIGNATÁRIOS: PEDRO
CABRAL DA SILVA, pela CEDENTE e MARIA DE FÁTIMA
TORRES CAETANO, pela CESSIONÁRIA.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 01200.004533/2011-38
ESPÉCIE: Aditivo de prorrogação ao Termo de Descentralização
firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
e a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.
CONCEDENTE: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MC-
TI - CNPJ: 03.132.745/0001-00. CONVENENTE: Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro - CNPJ: 33.663.683/0001-16
OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação até 31 de
dezembro de 2012.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Valor total do Projeto R$
100.000,00 (cem mil reais) - MCTI. Nota de Crédito n°
2011NC000341, de 16/12/2011; 19.121.0473.4210.0001 - Formulação
da Política Nacional de Ciência e Tecnologia - Nacional, Natureza de
Despesa: 33.90.
VIGÊNCIA: Data da assinatura até 31 de dezembro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 15 de dezembro de 2011
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação -
MCTI - Luiz Antonio Rodrigues Elias - Secretário-Executivo - SE-
XEC, e Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - Carlos
Antônio Levi da Conceição - Reitor.

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 8/2012
PROCESSO SELETIVO

Projeto de Cooperação Técnica Internacional
O Projeto 914BRZ2018 - MCTI/UNESCO seleciona con-

sultor na modalidade por Produto com o seguinte perfil:
1 - Perfil: SCUP - Código 1/008/2012
2 - Nº de vagas: 1 (uma).
3 - Qualificação Educacional: Superior Completo em Ciên-

cias Socias aplicadas, com experiência em editoração gráfica, ela-
boração de material institucional e planejamento, coordenação de
atividades em eventos, comunicação social e cerimonial. Experiência
com ferramentas de editoração gráfica e design gráfico; Capacidade
de articulação e coordenação de equipes; Conhecimento na área edu-
cacional (planejamento, avaliação e elaboração de atividades edu-
cativas); Experiência na coordenação de atividades em eventos, co-
municação social e cerimonial. Experiência com redação documental.
Conhecimentos avançados em programas de elaboração de planilhas e
apresentações; Conhecimento em pacote oficce (WORD, EXCEL,
POWER POINT).Inglês intermediário.

4 - Experiência Profissional: Pelo menos três anos de ex-
periência em elaboração de material de divulgação institucional; Pelo
menos três anos de experiência no planejamento, coordenação e de-
senvolvimento de atividades em eventos, comunicação social e ce-
rimonial.

5- Atividades: Levantamento de informações junto às UP de
publicações a serem produzidas em 2012 e organização de planilha
com as referidas informações; Planejamento e elaboração de proposta
de material científico-educativo direcionado ao público estudantil a
ser distribuído nos eventos nacionais de C&T dos quais esta SCUP
participará; Planejamento, organização e elaboração de relatório de
implementação do Prêmio Bolsista Destaque PCI - 2012; Planeja-
mento, organização e elaboração de relatório de implementação da
participação da SCUP (Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais)
em atividades de divulgação e popularização da Ciência; Planeja-
mento, organização e elaboração de relatório de implementação do
processo de tradução, no Portal MCTI, das páginas relacionadas à
SCUP, Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais; Planejamento,
organização e elaboração de relatório de implementação de atividade
lúdica e de exposição em evento de divulgação e popularização da
Ciência.

6 - Produto: Produto 1- Documento técnico com relatório de
publicações a serem produzidas em 2012 pela SCUP e suas Unidades
de Pesquisa. Produto 2 - Documento técnico contendo primeira pro-
posta de material científico-educativo direcionado ao público estu-
dantil a ser distribuído nos eventos nacionais de C&T dos quais esta
SCUP participará durante o ano de 2012. Produto 3 - Documento
técnico com relatório de implementação do Prêmio Bolsista Destaque
PCI, a ser realizado pela SCUP em 2012. Produto 4 -Documento
técnico com relatório de implementação da participação da SCUP
(Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais) em evento de grande
porte com desenvolvimento de atividades de divulgação e popula-
rização da Ciência. Produto 5 -Documento técnico com relatório de
implementação de atividade lúdica e de exposição em evento de
divulgação e popularização da Ciência. Produto 6 - Documento téc-
nico com relatório de implementação do processo de tradução, no
Portal MCTI, das páginas relacionadas à SCUP, Unidades de Pesquisa
e Organizações Sociais.

7 - Local de Trabalho: Brasília - DF, com disponibilidade
para viagens.

8 - Duração do Contrato: 12 (doze) meses.
Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 11 de

junho de 2012 para o endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco
"E", Sala 155, CEP: 70.067-900, Brasília/DF, indicando o número do
edital e o perfil ao qual se candidata. Serão desconsiderados os
currículos remetidos após a data limite indicada neste Edital.

Em atenção às disposições do Decreto n.º 5.151, de 22 de
julho de 2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Fe-
deral ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas
subsidiárias ou controladas, no âmbito de acordos de cooperação
técnica internacional.

ANDRÉIA MACÊDO VIEIRA
Coordenadora Nacional do Projeto

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER

EXTRATO DE CONTRATO Nº 185.00

Espécie: Contrato de Compartilhamento de Direitos e obrigações so-
bre Propriedade Intelectual, que entre si celebram a União, repre-
sentada pelo MCTI, por intermédio do Centro de Tecnologia da In-
formação Renato Archer - CTI e a Universidade Estadual de Ma-
ringá.
OBJETO: Regularização da titularidade, reconhecimento e compar-
tilhamento dos direitos e obrigações sobre o Software "Compilador da
Linguagem Logo para Código de Máquina Virtual da Gogoboard".
VIGÊNCIA: O presente instrumento vigerá pelo prazo de registro do
software junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - IN-
PI.DATA DE ASSINATURA: 22 de maio de 2012

Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação

.

EDITAL No- 1, DE 1o- DE JUNHO DE 2012

O Diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer - CTI, no uso de suas atribuições, tendo em vista a au-
torização concedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, por meio da Portaria nº 553, de 8 de dezembro de 2011,
publicada no Diário Oficial da União de 9 de dezembro de 2011, em
conformidade com a Portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação nº 270, de 26 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial
da União de 8 de maio de 2012, torna pública a realização de con-
curso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de
reserva no cargo de Pesquisador da Carreira de Pesquisa em Ciência
e Tecnologia, e nos cargos de Tecnologista e Técnico da Carreira de
Desenvolvimento Tecnológico do Plano de Carreiras para a Área de
Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de
1993, para lotação no Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer - CTI, Unidade de Pesquisa integrante da estrutura do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Inovação, regidos pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto na Resolução nº 2,
de 23 de novembro de 1994, do Conselho do Plano de Carreiras de
Ciência e Tecnologia - CPC, mediante as condições estabelecidas
neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus

Anexos, e eventuais retificações, caso existam, e sua execução caberá
à Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e ao Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle, da Universidade do Rio de Janeiro - FUNRIO.

1.2. O Concurso Público visa ao provimento do número de
vagas definido neste Edital, ressalvada a possibilidade de acréscimo
prevista no art. 11 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

1.3. O Anexo I - Quadro de Provas relaciona o tipo de prova
a ser realizada pelos candidatos de cada cargo/área de atuação, as
disciplinas associadas à prova, a quantidade de questões por dis-
ciplina, o valor de cada questão por disciplina, o total de pontos da
disciplina ou prova e o mínimo de pontos por disciplina ou prova
para aprovação.

1.4. O Anexo II - Conteúdos Programáticos descreve os
conteúdos programáticos de cada disciplina.

1.5. O Anexo III - Critérios para Análise de Títulos e Cur-
rículos descreve os critérios a serem considerados em cada cargo/área
de atuação e os pontos atribuídos aos documentos entregues para a
análise de títulos e currículos.

1.6. O formulário para entrega de títulos, o modelo de cur-
rículo e o formato do memorial a serem entregues encontram-se
disponíveis na página do concurso no endereço eletrônico www.fun-
r i o . o rg . b r.

1.7. A expressão "candidatos portadores de deficiência" é
utilizada neste Edital por ser a expressão utilizada no Decreto nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei no 7.853,
de 24 de outubro de 1989 e dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

1.8. Toda menção a horário neste Edital terá como referência
o horário de Brasília.

2. DOS CARGOS
2.1. Cargos de Nível Superior
2.1.1. Pesquisador Adjunto - Padrão 1
2.1.1.1. Área de atuação: Tecnologias Tridimensionais (có-

digo PES-TECTRID)
2.1.1.2. Pré-requisitos:
Pré-requisito 1: Graduação concluída em Engenharia (Me-

cânica ou Elétrica ou Eletrônica ou Química ou Biomédica) ou Física;
e

Pré-requisito 2: Título de Doutor; e
Pré-requisito 3: Ter realizado pesquisa relevante em sua área

de atuação.
2.1.1.3. Descrição sumária das atividades: Desenvolvimento

de projetos e integração com equipes nas áreas de simulação com-
putacional e manufatura aditiva.

2.1.1.4. Vaga: 1 (uma) para Campinas (SP), não sendo re-
servadas vagas para candidatos portadores de deficiência.
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