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Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 2,
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2013

A SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMEN-
TO E ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMEN-
TO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em conformidade com o disposto
no art. 28 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na forma
determinada no art. 26, §3º e §4º, do mesmo diploma legal, com base
na decisão proferida no âmbito do Processo Administrativo nº
03110.025700/2011-19, depois de esgotadas as tentativas de ciência
por meio de notificação via entrega documental no domicílio da
empresa HWC EMPREENDIMENTOS LTDA, situado à Rua De-
sembargador Jorge Fontana, nº 428, 8º andar, Belvedere, Belo Ho-
rizonte - MG, CEP nº 30320-670, notifica a empresa HWC EM-
PREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.228.323/0001-49, para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação desta, promova a devolução aos cofres
públicos do montante de R$ 3.093.945,82 (três milhões, noventa e
três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois cen-
tavos), atualizado em 07/10/2013, com base na legislação vigente, em
razão da apresentação de notas fiscais e recebimento dos respectivos
valores sem a efetiva prestação dos serviços e sem que houvesse
qualquer solicitação por parte deste Ministério, mediante Guia de
Recolhimento da União - Unidade Gestora 201013, Gestão 00001,
Código de Recolhimento 18806-9, Número de Referência
03110.025700/2011-19. A empresa HWC EMPREENDIMENTOS
LTDA está sujeita à inscrição no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, no prazo de 75
(setenta e cinco) dias, consoante o disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº
10.522/2002, no caso de não recolhimento do respectivo débito. Fica
concedido, portanto, o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
publicação desta, para apresentação de recurso administrativo, em
observância ao previsto no art. 59 da Lei nº 9.784/99.

ANA CLÉCIA SILVA GONÇALVES DE FRANÇA

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 - UASG 201004

Número do Contrato: 00021/2013, subrogado pelaUASG: 201004 -
MP-COORDENACAO GERAL DE
RECURSOS LOGISTICOS.
Nº Processo: 04300000125201339.
DISPENSA Nº 4/2013. Contratante: MINISTERIO DO PLANEJA-
MENTO, -ORCAMENTO E GESTAO - MP. CNPJ Contratado:
04313403000141. Contratado : FUNDACAO APOIO A PESQUISA
ENSINO EASSISTENCIA A ESCOLA. Objeto: O presente Termo
Aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula NONA - DO VALOR
DO CONTRATO, correspondente ao acréscimo de 1,6% (um vírgula
seis por cento) ao valor total inicial do Contrato. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/11/2013 a 18/04/2014. Valor Total:
R$6.728,00. Data de Assinatura: 01/11/2013.

(SICON - 05/11/2013) 201004-00001-2013NE900780

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2013 - UASG 201004

Número do Contrato: 00033/2011, subrogado pelaUASG: 201004 -
MP-COORDENACAO GERAL DE
RECURSOS LOGISTICOS.
Nº Processo: 03110006699201123.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2011. Contratante: MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, -ORCAMENTO E GESTAO - MP. CNPJ Con-
tratado: 07522669000192. Contratado : CEB DISTRIBUICAO S.A. -
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetoa prorrogação do
prazo constante da CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA do Con-
trato ora aditado, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 03
de outubro de 2013. Fundamento Legal: 8.666/93 . Vigência:
03/10/2013 a 02/10/2014. Valor Total: R$507.503,28. Data de As-
sinatura: 03/10/2013.

(SICON - 05/11/2013) 201004-00001-2013NE900780

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2013 - UASG 201004

Número do Contrato: 58/2012.
Nº Processo: 03110010553201263.
PREGÃO SISPP Nº 36/2012. Contratante: MINISTERIO DO PLA-
NEJAMENTO, -ORCAMENTO E GESTAO - MP. CNPJ Contratado:
00404317000193. Contratado : BSBSYSTEM ENGENHARIA LTDA
- EPP -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a pror-
rogação do prazo constante da Cláusula DÉCIMA OITAVA (DA

VIGÊNCIA) do Contrato ora aditado, por mais 12 (doze) meses,
contados a partir de 19 de novembro de 2013, com fundamento legal
no inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 . Vigência: 19/11/2013 a 18/11/2014. Valor Total:
R$416.086,32. Data de Assinatura: 04/11/2013.

(SICON - 05/11/2013) 201004-00001-2013NE900780

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

EDITAL DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 5/2013

CONCURSO PÚBLICO

O Presidente em exercício da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) torna pública a retificação do Edital
Nº 05/2013 do Concurso Público, publicado no DOU Nº 199, do dia
14 de outubro de 2013, que passa a ter a redação a seguir es-
pecificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do
referido Edital.

Onde se lê:
4.11 As condições listadas no subitem 4.10 deverão ser de-

claradas por meio do preenchimento do "Requerimento de isenção de
pagamento de taxa de inscrição", de acordo com o modelo que será
disponibilizado no período entre 00h00min do dia 29 de outubro de
2013 e 23h59min do dia 5 de novembro de 2013, no endereço
eletrônico http://www.ence.ibge.gov.br/concurso2013.

ATENÇÃO: No requerimento deverão constar, obrigatoria-
mente, o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Ca-
dÚnico e a declaração de que atende à condição de membro de
família de baixa renda, conforme estabelecido no subitem 4.10.

Leia-se:
4.11 As condições listadas no subitem 4.10 deverão ser de-

claradas por meio do preenchimento do "Requerimento de isenção de
pagamento de taxa de inscrição", de acordo com o modelo que será
disponibilizado a partir de 6 de novembro de 2013, no endereço
eletrônico http://www.ence.ibge.gov.br/concurso2013.

ATENÇÃO: No requerimento deverão constar, obrigatoria-
mente, o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Ca-
dÚnico e a declaração de que atende à condição de membro de
família de baixa renda, conforme estabelecido no subitem 4.10.

Onde se lê:
4.11.1 O interessado que desejar a isenção da taxa de ins-

crição deverá, inicialmente, preencher o requerimento de inscrição
disponibilizado na forma do item 4.4 (contudo não efetuando o pa-
gamento da Guia de Recolhimento), anexá-lo ao "Requerimento de
isenção de pagamento de taxa de inscrição" mencionado no subitem
anterior, e enviar todos os documentos pelo Correio, impreterivel-
mente até 6 de novembro de 2013, via SEDEX, com Aviso de Re-
cebimento (AR), à ENCE (situada à Rua André Cavalcanti, 106 -
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20231-050), mencionando "So-
licitação de Isenção - Concurso Público - Pesquisador 2013 IBGE".

Leia-se:
4.11.1 O interessado que desejar a isenção da taxa de ins-

crição deverá, inicialmente, preencher o requerimento de inscrição
disponibilizado na forma do item 4.4 (contudo não efetuando o pa-
gamento da Guia de Recolhimento), anexá-lo ao "Requerimento de
isenção de pagamento de taxa de inscrição" mencionado no subitem
anterior, e enviar todos os documentos pelo Correio, impreterivel-
mente até 13 de novembro de 2013, via SEDEX, com Aviso de
Recebimento (AR), à ENCE (situada à Rua André Cavalcanti, 106 -

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20231-050), mencionando
"Solicitação de Isenção - Concurso Público - Pesquisador 2013 IB-
GE".

Onde se lê:
4.11.1.2 Para efeito de verificação da validade do reque-

rimento de isenção será considerada a data de postagem do envelope
contendo os documentos enviados, que deverá, obrigatoriamente, ser
até o dia 6 de novembro de 2013.

4.11.1.3 Aqueles que desejarem, poderão entregar a docu-
mentação solicitada, na forma acima definida, diretamente na Ge-
rência de Registro e Controle, sala 105, no endereço citado, entre os
dias 29 de outubro e 5 de novembro de 2013, de segunda a sexta-
feira, no período de 13:30h às 17:30h.

Leia-se:
4.11.1.2 Para efeito de verificação da validade do reque-

rimento de isenção será considerada a data de postagem do envelope
contendo os documentos enviados,que deverá, obrigatoriamente, ser
até o dia 13 de novembro de 2013.

4.11.1.3 Aqueles que desejarem, poderão entregar a docu-
mentação solicitada, na forma acima definida, diretamente na Ge-
rência de Registro e Controle, sala 105, no endereço citado, até o dia
12 de novembro de 2013, de segunda a sexta-feira, no período de
13:30h às 17:30h.

Onde se lê:
4.11.6 O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa

de inscrição será divulgado no dia 13 de novembro de 2013, pela
Internet, no endereço eletrônico

h t t p : / / w w w. e n c e . i b g e . g o v. b r / c o n c u r s o 2 0 1 3 .
Leia-se:
4.11.6 O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa

de inscrição será divulgado no dia 22 de novembro de 2013, pela
Internet, no endereço eletrônico

h t t p : / / w w w. e n c e . i b g e . g o v. b r / c o n c u r s o 2 0 1 3 .

Onde se lê:
ANEXO VI
Cronograma Previsto
Solicitação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

29/10/2013 a 5/11/2013
Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de ins-

crição 13/11/2013
Leia-se:
ANEXO VI
Cronograma Previsto
Solicitação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição a

partir 6/11/2013 a 12/11/2013
Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de ins-

crição 22/11/2013

FERNANDO JOSÉ DE ARAÚJO ABRANTES

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 8/2013 - UASG 114601

Nº Processo: 03603002341201341 . Objeto: Contratação de serviços
de manutenção de equipamentos Storage IBM (atualização de
firmware, manutenção corretiva e preventiva de hardware e teles-
suporte de software). Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento
Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Contratação com amparo no Artigo supracitado. Declaração de Ine-
xigibilidade em 31/10/2013. PAULO CESAR MORAES SIMOES.
Diretor de Informática. Ratificação em 01/11/2013. WASMALIA SO-
CORRO BARATA BIVAR. Presidenta. Valor Global: R$ 535.009,32.
CNPJ CONTRATADA : 33.372.251/0001-56 IBM BRASIL-INDUS-
TRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA.

(SIDEC - 05/11/2013) 114629-11301-2013NE800001

UNIDADE ESTADUAL NO CEARÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2013 - UASG 114610

Nº Processo: 03623002499201383 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material permanente : bebedouros e centrais split's Total
de Itens Licitados: 00003. Edital: 06/11/2013 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00. Endereço: Av. 13 de Maio, 2901 - Benfica - Fortaleza
- Ce Benfica - FORTALEZA - CE. Entrega das Propostas: a partir de
06/11/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 26/11/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Infor-
mações Gerais: O Edital se encontra disponivel no portal do Com-
prasnet

(SIDEC - 05/11/2013) 114629-11301-2013NE800001

PREGÃO Nº 12/2013 - UASG 114610

Nº Processo: 03623002435201382 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ser-
viços de vigilância eletrônica com monitoramento e CFTV, com-
preendendo a instalação de todo o equipamento necessário, alem da
manutenção e patrulhamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, in-
clusive sábados, domingos e feriados. Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 06/11/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço:
Av. 13 de Maio, 2901 - Benfica - Fortaleza - Ce Benfica - FOR-
TALEZA - CE. Entrega das Propostas: a partir de 06/11/2013 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
21/11/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: O Edital se encontra disponivel no portal do Comprasnet

MARIO CESAR MUNIZ FONSECA
Pregoeiro

(SIDEC - 05/11/2013) 114629-11301-2013NE800001

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2013

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 03623002435201382. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de
serviços de vigilancia eletrônica com monitoramento e CFTV, com-
preendendo instalação de todo o equipamento necessário, alem da
manutenção e patrulhamento vinte e quatro horas por dia, inclusive
sábados, domingos e feriados, para os imóveis do IBGE/CE, lo-
calizados em Fortaleza/CE, em conformidade com as especificações
técnicas do Edital e seus anexos

MARIO CESAR MUNIZ FONSECA
Pregoeiro

(SIDEC - 05/11/2013) 114629-11301-2013NE800001


