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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 184/ADRJ/SBRJ/2013

A INFRAERO comunica aos interessados que o PREGÃO
ELETRÔNICO N° 184/ADRJ/SBRJ/2013 foi HOMOLOGADO co-
mo DESERTO pelo Sr. Gerente Regional de Operações e Segurança
em 20/08/2013. Informações na Coordenação de Licitações - Tel.:
(0xx21) 3398-4173 ou Fax.: (0xx21) 3398-3673, ou, nos endereços
eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou http://li-
c i t a c o e s - e . c o m . b r.

CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS
Coordenador de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 121/ADRJ/SBGL/2013

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de en-
genharia para rebaixamento da estrutura de concreto do suspiro de ar
da galeria mecânica existente na lateral da Taxiway November do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos
Jobim. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 09 de
setembro de 2013, no site http://licitacoes-e.com.br. O Edital poderá
ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços
eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou http://li-
citacoes-e.com.br. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.:
(0xx21) 3398-4173 ou Fax.: (0xx21) 3398-3673

CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS
Coordenador de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS -

TANCREDO NEVES

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/ADSE/SRSE/2013

A INFRAERO, comunica aos interessados que o Pregão
Eletrônico nº 046/ADSE/SRSE/2013 foi anulado pela Gerente de
Administração da Superintendência Regional do Sudeste em
23/08/2013, por meio do Ato Administrativo nº 553/ADSE(ADSE-
3)/2013. Informações na Coordenação de Licitações - Tel.: (31) 3689-
2298 ou Fax: (31) 3689-2542 ou endereço eletrônico: licitacaosr-
s e @ i n f r a e r o . g o v. b r.

JOAO PAULO CAVICHINI SANTOS
Coordenador de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo IL Nº 026/ADSU/SBJV/2013 - Objeto: Concessão de acesso
ao pátio de aeronaves para prestação de serviço de transporte de
valores e documentos no Aeroporto Internacional de Joinville - Lauro
Carneiro de Loyola. Beneficiária: BRINKS SEGURANÇA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA. Valor global estimado: R$
14.940,00 (quatorze mil e novecentos e quarenta reais). Vigência: 12
(doze) meses. Fundamento Legal: Art. 35 do RLCI. Declaração de
Inexigibilidade em: 22/08/2013 - SANDRA APARECIDA DE OLI-
VEIRA - Gerente Regional Comercial de Logística de Carga. Ra-
tificado em 23/08/2013 - CARLOS ALBERTO DA SILVA SOUZA -
Superintendente Regional do Sul.

AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

Cancelamento da Ata de Registro de Preços N.º 064/AD-
SU/SRSU/2013, contendo os preços registrados pela empresa ELE-
TROJAX COMÉRCIO DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA,
CNPJ 06.125.974/0001-88, para os Lotes 01 à 10 e 12, relativos ao
Pregão Eletrônico n.º 046/ADSU/SRSU/2013, devido certidões ven-
cidas registradas no SICAF, não supridas pela empresa. Contratante:
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência:
Superintendência Regional do Sul, em Porto Alegre/RS. Data do
cancelamento: 23/08/2013.

IEDA GIONGO
Coordenadora Regional de Licitações

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/ADSU/SRSU/2013

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de te-
lefonia fixa comutada (stfc), local, através de feixes digitais, linhas
telefônicas analógicas não residenciais e linhas privativas de voz para
os Aeroportos da Superintendência Regional do Sul. DATA E LO-
CAL DA ABERTURA: dia 06 de setembro de 2013, às 09h00min, no
site de licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. O
Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Coordenação de Li-
citações, localizada na Avenida dos Estados, 747, Bairro São João,
em Porto Alegre/RS, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 12:00 e
das 13:00 às 17:00 horas, mediante apresentação do comprovante de
Depósito Identificado (CNPJ/CPF do depositante + 163 + 96893B),
no valor de R$ 20,00 (vinte) reais, junto ao Banco do Brasil S/A, Ag.
3307-3, c/c nº 420.968-0, ou retirado, sem ônus, no site da IN-
FRAERO, no endereço, http://www.infraero.gov.br, ou http://www.li-
citacoes-e.com.br. Informações: (51) 3358-2127.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 243/ADSU/SBNF/2013

OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de aten-
dimento médico de emergência a passageiros, tripulantes e usuários
do Aeroporto Internacional de Navegantes - Ministro Victor Konder.
DATA E LOCAL DA ABERTURA: dia 06 de setembro de 2013, às
09h00min, no Auditório da Superintendência Regional do Sul, na
Avenida dos Estados, 747, Bairro São João, em Porto Alegre/RS. O
Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Coordenação de Li-
citações, no endereço já mencionado, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, mediante apresentação do
comprovante de Depósito Identificado (CNPJ/CPF do depositante +
163 + 96893B), no valor de R$ 20,00 (vinte) reais, junto ao Banco do
Brasil S/A, Ag. 3307-3, c/c nº 420.968-0, ou retirado, sem ônus, no
site de licitações da INFRAERO, no endereço, http://www.infrae-
ro.gov.br. Informações: (51) 3358-2127.

IEDA GIONGO
Coordenadora Regional de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO CENTRO-OESTE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 103/ADCO/SBPP/2013

Objeto: Contratação de serviços de vigilância armada e desarmada e
de patrulhamento móvel, para atuação em áreas externas (pátio, área
perimetral e calçadas) e dependências internas do Aeroporto Inter-
nacional de Ponta Porã - MS. Data e Local de Abertura às 09:00
horas do dia 09 de setembro de 2013, no site http://www.licitacoes-
e.com.br. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste
aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: http://licitacao.infrae-
ro.gov.br/portal_licitacao/ ou http://www.licitacoes-e.com.br, sem
ônus. Informações pelo e-mail: licita.br@infraero.gov.br ou (61)
3312-1796.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 114/ADCO/SBCG/2013

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de ma-
nutenção e fornecimento de peças para caixa de transmissão de ca-
minhão de combate a incêndio - 00DOSA 075, do Aeroporto In-
ternacional de Campo Grande. Horário, Data e Local de Abertura: Às
09:00 horas do dia 10 de setembro de 2013 no site http://www.li-
citacoes-e.com.br. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação
deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: http://licitacao.in-
fraero.gov.br/portal_licitacao/ ou http://www.licitacoes-e.com.br, sem
ônus. Informações: Coordenação de Licitações tel.: (61) 3312.3712.

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de Licitações

Quarta do contrato, conforme disposto no Parágrafo 8º do Art. 65 da
Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como a Lei nº 10.192, de
14/02/2001. O valor global do contrato passará a ser de R$ 99.917,76
(noventa e nove mil, novecentos e dezessete reais e setenta e seis
centavos). Data da Assinatura: 22/08/2013.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS
GERAIS S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 22/2013

A CEASAMINAS, situada no km 688 da BR 040, Gua-
nabara, Contagem/MG, comunica, está promovendo a licitação acima,
a realizar-se no dia 25/09/2013, às 09h30min, no Entreposto da CEA-
SAMINAS em Contagem. A presente licitação tem por objeto a
concessão de uso de uma área com 45 m2, constituída pelo Box 06,
módulo 27, localizada no pavilhão P, no entreposto de Contagem/MG,
para a seguinte atividade: comércio atacadista de gêneros alimen-
tícios, hortifrutigranjeiros, cereais, industrializados, produtos de ori-
gem animal, higiene pessoal e limpeza. O edital encontra-se dis-
ponível no endereço eletrônico: www.ceasaminas.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 32/2013

A CEASAMINAS, comunica, por intermédio do seu Pre-
sidente abaixo assinado, que está promovendo licitação, na moda-
lidade Pregão Eletrônico, a ser realizada no dia 10/09/2013, às
09h30min, para contratação de empresa especializada para o for-
necimento de estrutura e vidro comum fumê, e instalação, para aten-
der as necessidades da CEASAMINAS, conforme as especificações
relacionadas no Anexo I do edital. O Edital estará disponível no
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

PREGÃO PRESENCIAL No- 44/2013

A CEASAMINAS, situada na BR 040, km 688, bairro Gua-
nabara, Contagem/MG, comunica, por intermédio da sua Comissão de
Licitações, que está promovendo a licitação acima, a realizar-se no
dia 10/09/2013, às 14h00min, no Prédio da Administração. A pre-
sente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada
para fornecimento de seguro para o caminhão baú, utilizado pelo
Banco de Alimentos, para atender às necessidades da CEASAMI-
NAS, conforme as quantidades relacionadas no Anexo I do edital.

PREGÃO PRESENCIAL No- 45/2013

A CEASAMINAS, situada na BR 040, km 688, bairro Gua-
nabara, Contagem/MG, comunica, por intermédio da sua Comissão de
Licitações, que está promovendo a licitação acima, a realizar-se no
dia 12/09/2013, às 14h00min, no Prédio da Administração. A pre-
sente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada
para locação de mini retroescavadeira com rompedor, para atender às
necessidades da CEASAMINAS no entreposto de Contagem/MG,
conforme as quantidades relacionadas no Anexo I do edital.

PREGÃO PRESENCIAL No- 49/2013

A CEASAMINAS, situada na BR 040, km 688, bairro Gua-
nabara, Contagem/MG, comunica, por intermédio da sua Comissão de
Licitações, que está promovendo a licitação acima, a realizar-se no
dia 11/09/2013, às 14h00min, no Prédio da Administração. A presente
licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
fornecimento de produtos gráficos, conforme especificações estabe-
lecidas no anexo I do edital. O instrumento convocatório está dis-
ponível no site www.ceasaminas.com.br, link licitação.

TOMADA DE PREÇOS No- 17/2013

A CEASAMINAS, comunica, por intermédio do seu Pre-
sidente abaixo assinado, que está promovendo licitação, na moda-
lidade Tomada de Preços, a ser realizada no dia 11/09/2013, às
09h30min, para a contratação de empresa especializada para execução
de muro de arrimo, no Entreposto da CEASAMINAS de Conta-
gem/MG, conforme especificações estabelecidas no anexo I do edital.
O instrumento convocatório está disponível no site www.ceasami-
n a s . c o m . b r.

Contagem-MG, 23 de agosto de 2013.
GAMALIEL HERVAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 50/2013

A CEASAMINAS comunica, por intermédio do seu Pre-
sidente abaixo assinado, às empresas interessadas no processo em
epígrafe, referente ao Aviso de Licitação publicado na página 05,
Seção 3 do Diário Oficial da União, na data de 22/08/2013, que no
item 7.1, onde se lê 20/08/2013, passa-se a ler 05/09/2013. Em razão
da alteração, a sessão pública de abertura foi adiada para o dia
09/09/2013, às 14h00min.

Contagem-MG, 23 de agosto de 2013.
GAMALIEL HERVAL

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 28/2013 - UASG 130005

Nº Processo: 21000004268201313 . Objeto: Contratação de empresa
especializada em realização de concurso público, a nível nacional,
para provimento de cargos do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento MAPA, no interesse da Coordenação-Geral de Ad-
ministração de Pessoas CGAP, no valor total estimado de R$
5.505.218,40 (cinco milhões, quinhentos e cinco mil, duzentos e de-
zoito reais e quarenta centavos). Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993. . Justificativa: Conforme relatado pelo Grupo de Tra-
balho e ratificado pelo Secretário-Executivo, não haveria tempo hábil
para licitação. Declaração de Dispensa em 23/08/2013 . ANTONINO
RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR . Coordenador-geral de Logistica
e Serviços Gerais - Cgsg . Ratificação em 23/08/2013 . MARCIO
LUIZ DA SILVA CUNHA . Subsecretário de Planejamento, Orça-
mento e Administração . Valor Global: R$ 5.505.218,40 . CNPJ
CONTRATADA : 04.236.076/0001-71 INSTITUTO DE DESEN-
VOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSSTENCIAL
NACIONAL.

(SIDEC - 23/08/2013) 130005-00001-2013NE800005

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
E SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO No- 9/2013

Pelo presente Termo de Apostilamento o Senhor ANTONINO RO-
DRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, Coordenador Geral de Logística e
Serviços Gerais, autoriza o apostilamento do Contrato nº
22101/026/2009, celebrado em 20/08/2009, entre Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e a empresa IKHON Gestão, Co-
nhecimento e Tecnologia Ltda, Cujo objetivo é reajustar os preços
dos serviços praticados no contrato em 7,16% (sete vírgula dezesseis
por cento) de acordo com o INPC Previsto na Cláusula Décima

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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