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2.2 - A carga horária estabelecida neste Edital poderá ser
modificada, de acordo com as demandas dos Departamentos e Coordenações, e a critério da Administração, ocorrendo, neste caso,
modificação proporcional na remuneração.
2.3 - Além da remuneração, serão ainda concedidos ao contratado os seguintes benefícios: Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte e Auxílio Pré-Escolar, nos termos da legislação vigente.
3. DA INSCRIÇÃO:
3.1 - Período: de 21/01/2015 a 04/02/2015.
3.2 - Horário: Segundas-feiras das 12h às 18h e de terçasfeiras a sextas-feiras, das 08h30min às 13h45min.
3.3 - Local: as inscrições serão realizadas através de formulário próprio disponível no site da Instituição: www.farroupilha.ifrs.edu.br, ou diretamente na Coordenadoria de Gestão de Pes-

soas (CGP) do Câmpus Farroupilha localizado na Avenida São Vicente, n° 785, Bairro Cinquentenário- Farroupilha, RS - CEP: 95180000, Fone (54) 3260-2433/3260-2400 - E-mail: rh@farroupilha.ifrs.edu.br.
3.4. A inscrição poderá, ainda, ser efetivada por correspondência enviada via SEDEX A/C CGP/RH para o endereço informado
no item 3.3 acima, desde que postada até o último dia das inscrições.
A íntegra deste edital encontra-se disponível no sítio
<www.farroupilha.ifrs.edu.br> e nos murais da instituição.
ROGÉRIO XAVIER DE AZAMBUJA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Nº 15, quinta-feira, 22 de janeiro de 2015
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS N o- 123/2014
A Reitora do IF-SC, órgão gerenciador, torna público o Registro de Preço 123/2014, relativa ao Pregão Eletrônico 123/2014,
processo: 23292.011089/2014-19, para possível contratação entre o
IF-SC e as empresas vencedoras do certame licitatório, cujo objeto é
a possível aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS para atender as
necessidades do IFSC, o valor global da Ata é de R$ 114.442,59. A
relação dos fornecedores classificados em primeiro lugar é a seguinte:
1) AAAB Comércio de Alimentos LTDA-EPP; 2) ACT Comércio e
Serviços LTDA-ME; 3) HERCÍLIO Correa Rodrigues-ME; 4) Maria
Correa Medeiros - ME; 5) Osmar Luiz Bazotti & Cia LTDA-EPP; 6)
R & R Master Comercial LTDA - ME; , os respectivos quantitativos,
a identificação do objeto, os valores unitários e totais poderão ser
consultados no site www.comprasnet.gov.br e www.ifsc.edu.br,
UASG: 158516. Vigência da Ata: 12/01/2015 a 11/01/2016. Data da
assinatura da Ata: 12 de Janeiro de 2015.

EDITAL N o- 87, DE 16 DE JANEIRO DE 2015

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado relativo ao Campus Arraial do Cabo do IFRJ, destinado ao cadastramento para contratação de Professor Substituto, nos termos da Lei Nº 8.745, de 09/12/1993.
1.Das áreas e suas especificações.
PROFESSOR

CARÁTER DO CONPERFIL
CURSO
Ciências Sociais, Geo- Movimentos Sociais, Ética Ambiental,
40h
Bacharelado nas áreas das Ciências Sociais,
grafia e afins
Geomorfologia Costeira, Recursos EnergéGeografia e formações com Especialização ou
ticos
Aperfeiçoamento na temática ambiental.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2015 - UASG 158154

DISCIPLINAS

1.Dos requisitos para a validade de participação no processo seletivo
1.1.Ser brasileiro nato ou naturalizado;
1.2.Estar em dia com o Serviço Militar, quando se tratar de candidato do sexo masculino;
1.3.Estar em dia com as obrigações eleitorais.
2.Das inscrições
2.1.Período: 22/01/2015 até 03/02/2015, dias úteis;
2.2.Horário: 09h às 12h e 14h às 17h;
2.3.Local: IFRJ- Campus Arraial do Cabo, na Rua José Pinto de Macedo, s/nº - Bairro: Prainha - Arraial do Cabo - Rio de Janeiro CEP: 28930-000, na Secretaria Escolar ou na Administração do campus.
3.Das condições para inscrição
3.1.Apresentação de documento oficial de identidade, com a cópia dos documentos comprobatórios citados na seção 2 deste Edital.
3.2.A taxa de inscrição do concurso é de R$ 30,00 (trinta) reais, devendo ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil, através
da Guia do Recolhimento da União - GRU, disponível no endereço eletrônico: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, e
apresentada no ato da inscrição com todos os dados preenchidos (Unidade Gestora - UG nº 158157, Gestão nº 26433, código de recolhimento
n°28883-7, referência n°158157, competência - 01/2015, vencimento - dia, mês e ano do respectivo recolhimento, CPF do candidato e o valor
principal - taxa de inscrição no concurso) e comprovante de pagamento.
3.3.Uma fotografia 3x4 recente;
3.4.Curriculum Vitae acompanhado da cópia dos documentos comprobatórios, em envelope próprio do candidato, a ser lacrado no ato
da inscrição;
3.5.Cópia do diploma de graduação e pós-graduação correspondentes à exigência de sua área.
4.Do processo seletivo
4.1.O processo seletivo será constituído da análise do Curriculum Vitae, com os respectivos documentos comprobatórios, e da
entrevista técnica do candidato.
5.1.1.A análise do Curriculum Vitae será realizada no dia 04/02/2015.
5.1.2.O resultado da análise de currículo será comunicado à Direção de Ensino no dia 05/02/2015, que divulgará os resultados;
5.1.3.O candidato inabilitado através da análise de currículo não será chamado para entrevista técnica.
4.2.As entrevistas técnicas serão realizadas nos dias 06 e 09/02/2015, no Arraial do Cabo, conforme escala a ser divulgada com o
resultado da análise de currículo.
5.2.1.Os candidatos classificados para entrevista deverão apresentar os documentos originais comprobatórios do currículo no ato da
entrevista.
5.2.2.O Curriculum Vitae, acompanhado da cópia dos documentos comprobatórios entregues no ato da inscrição, estará disponível para
devolução, aos candidatos não habilitados, até 30 (trinta) após o resultado final deste processo seletivo simplificado, exceto sábados, domingos
e feriados, sendo incinerados a seguir.
5.Dos resultados e da contratação
5.1.Os resultados serão divulgados no local de inscrição, no dia 10/02/2015, a partir das 10 horas.
5.2.O candidato aprovado será contratado nos termos da Lei nº. 8.745/93, conforme as necessidades e a ocorrência de vaga, com a
remuneração de R$2.764,45 para o regime de trabalho de 40h, acrescida de R$ 253,13 correspondente à titulação de Pós-Graduação Latu Sensu,
sendo vedada qualquer alteração posterior, nos termos da Orientação Normativa nº. 05/2009/SRH/MP.
5.3.O candidato que vier a ser contratado cumprirá horários de atividades, de acordo com a necessidade da Instituição.
5.4.Aqueles que já foram contratados com fundamento na Lei Nº 8.745/93, somente poderão ser novamente contratados depois de
decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do contrato anterior.
5.5.Não poderá ser contratado o candidato que ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei Nº7.596,
de 10/04/1987, e Lei Nº 12.772, de 31/12/2012, o que abrange todas as Instituições Federais de Ensino.
Componentes das Bancas
Disciplina
Banca
Movimentos Sociais, Ética Ambiental, Prof. Dr. João Gilberto da Silva Carvalho (Prof. de Movimentos Sociais - IFRJ/CAC), Prof. MSc.
Geomorfologia Costeira, Recursos
Murilo Minello (Prof. de Biologia - IFRJ/CAC), Prof. MSc. Marcelo Japiassú Ramos (Prof. de
Energéticos
Geografia - IFRJ/CAC)
PAULO ROBERTO DE ASSIS PASSOS

Nº Processo: 23306001073201493 . Objeto: Concessão Onerosa de
Uso de espaço público a ser utilizado para a instalação de lanchonete
no Campus São Paulo, objetivando a comercialização de lanches,
salgados e bebidas, para atendimento de discentes, servidores e público em geral, no Campus São Paulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, em conformidade
com as especificações técnicas e condições constantes neste Edital e
seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 22/01/2015 de
10h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua Pedro Vicente,
625 a Caninde SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: 23/02/2015
às 10h00
NELSON LISBOA JUNIOR
Diretor de Desenvolvimento e Administração
(SIDEC - 21/01/2015) 158154-26439-2015NE800018

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Autos n. 23305.000458/2013-62
Interessado: QUALITY PRESS GRÁFICA EDITORA LTDA.
Em cumprimento ao disposto na Lei n. 6.830/80 e no Decreto n. 70.235, intimo a Empresa Quality Press Gráfica Editora
Ltda., CNPJ nº 10.482.914/0001-90 e de seus representantes legais Sr.
Carlos Eduardo Gomes do Santos, CPF nº 149.007.628-06 e a Sra.
Mayara Rosa Santana, CPF n. 370.323.358-37, através do Diário
Oficial da União em razão de encontrar-se em local incerto e não
sabido, para:
Efetuar amigavelmente, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento do débito apurado no processo administrativo em epígrafe,
no valor de R$ 6.672,00 (Seis mil e seiscentos e setenta e dois
centavos), que apurou a responsabilidade pelo descumprimento de
cláusulas do contrato nº 019/12.
Esclareço que a carta é expedida conforme o disposto nos
artigos 3º, inciso II, 26, "caput" e §§ 1º e 4º, todos da Lei n. 9.784/99,
valendo a data da publicação oficial, como comprovante de que esta
intimação se efetivou.
Os autos permanecerão à disposição do interessado ou de seu
representante legal constituído, no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, localizado na Rua Pedro
Vicente, 625, Canindé, São Paulo, Capital (Reitoria), no horário das
09:30h às 12:30h e das 15:00h às 17:30h, na sala da Coordenadoria
de Processos Administrativos Contratuais, devendo a visita ser agendada com antecedência, e será dada continuidade ao processo administrativo independentemente do comparecimento da notificada.
São Paulo, 27 de novembro de 2014.
PAULO FERNANDES JUNIOR
Pró-Reitor de Administração
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA
RESULTADO DE JULGAMENTO
RDC N o- 1/2014
O Instituto Federal de Rondônia, Câmpus Vilhena, torna
público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento das Propostas do RDC nº 01/2014, Processo:
23243.003264/2014-71, do Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica
para Execução da Construção do Centro de Convivência do Campus
Vilhena / IFRO. Sendo vencedora a licitante: URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ
08.665.786/0001-78-VALOR R$ 1.386.792,66.
CÉSAR LUCAS DOS SANTOS
Presidente Comissão-RDC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2015 - UASG 158516
Nº Processo: 23292016806201491 . Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de Insumos Alimentícios para o Câmpus FlorianópolisContinente do IFSC. Total de Itens Licitados: 00145. Edital:
22/01/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Rua 14
de Julho de Julho, 150 Coqueiros - FLORIANOPOLIS - SC. Entrega
das Propostas: a partir de 22/01/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 04/02/2015 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br.
MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
Reitora
(SIDEC - 21/01/2015) 158516-26438-2014NE000099

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032015012200042

Autos n. 23305.000184/2013-10
Interessado: GB8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
NOTIFICO a Empresa GB8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA., CNPJ n. 11.401.095/0001-71, através do Diário Oficial da
União em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, para
tomar ciência da decisão proferida à fl. 71 dos autos pelo Pró Reitor
de Administração, que, com fundamento no artigo 87, inciso III, da
Lei nº 8.666/93, acolheu a manifestação do Senhor Procurador Federal, e confirmou a aplicação da penalidade de impedimento de
licitar e contratar com o IFSP pelo prazo de 2 (dois) anos, haja vista
a inexecução total do objeto da cotação eletrônica nº 87/12.
NOTIFICO a Empresa GB8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. que o processo em epígrafe encerra-se com este ato, não
cabendo mais recursos na área administrativa.
A presente notificação é expedida conforme o disposto nos
artigos 3º, inciso II, 26, caput e §§ 1º e 4º, todos da Lei n. 9.784/99,
valendo a data da publicação oficial, como comprovante de que esta
notificação se efetivou.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

