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EDITAL DE INTIMAÇÃO

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, tendo em vista a instauração do processo nº
00058.089152/2014-91, referente à apuração de descumprimento de
obrigações elencadas nos Contratos de Cessão das aeronaves PP-FXE
e PT-YMC, em desfavor do Aeroclube Escola de Pilotagem de
Maricá, inscrito no CNPJ nº 30.601.421/0001-39, concede o prazo de
10 (dez) dias, contados da publicação deste edital, para que o referido
aeroclube, o qual se encontra com o domicilio indefinido, apresente
recurso administrativo no exercício do contraditório e da ampla
defesa, nos termos do art. 59 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, acerca da decisão de ressarcimento por falta de conservação e
de manutenção das aeronaves PP-FXE e PT-YMC.
Em caso de ausência de manifestação ou de apresentação do
recurso ou do recolhimento do valor de ressarcimento, que totaliza R$
33.129,01 (trinta e três mil, cento e vinte e nove reais e um centavo),
após o vencimento do prazo concedido, esse aeroclube incorrerá na
contagem do prazo de 75 (setenta e cinco) dias, a partir da data do
recebimento desta notificação, para inscrição no Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN,
regulado pela Lei nº 10.522/02, e respectivo encaminhamento à
Procuradoria desta Agência para inscrição em Dívida Ativa e
execução judicial do débito.
Os autos do processo se encontram franqueados para vistas, mediante
solicitação da parte interessada, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.784/99.
LÉLIO TRIDA SENE
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, tendo em vista a instauração do processo nº
00058.530304/2017-98, referente à apuração de descumprimento de
obrigações elencadas durante o Pregão nº 16/2017, em desfavor da
sociedade empresária PRIME SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS
LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 06.169.367/0001-10, concede o
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação deste edital, para
que a referida sociedade empresária, a qual se encontra com o
domicilio indefinido, apresente defesa prévia e alegações finais no
exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 87 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Os autos do processo se encontram franqueados para vistas,
mediante solicitação da parte interessada, nos termos do art. 46 da Lei
nº 9.784, de 1º de fevereiro de 1999.
LÉLIO TRIDA SENE
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, tendo em vista a instauração do processo nº
00058.535951/2017-96, referente à apuração de infração cometida no
decorrer da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 19/2017, em
desfavor da sociedade empresária TOP SERVICOS RHF LTDA ME., inscrita no CNPJ nº 14.938.533/0001-23, concede o prazo de 10
(dez) dias úteis, contados da publicação deste edital, para que a
referida sociedade empresária, a qual se encontra ausente de seu
domicilio, apresente alegações finais no exercício do contraditório e
da ampla defesa, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, acerca do não encaminhamento da documentação de
proposta referente ao valor do seu último lance ofertado, conforme o
modelo do anexo III do Edital.
Os autos do processo se encontram franqueados para vistas,
mediante solicitação da parte interessada, nos termos do art. 46 da Lei
nº 9.784, de 1º de fevereiro de 1999.
LÉLIO TRIDA SENE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2018
Tornamos público o resultado de julgamento do Pregão
Eletrônico nº 4/2018, destinado à escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de serviço de Agente de Integração, para atuar
como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes
regularmente matriculados e com frequência regular em cursos de
nível médio e superior, vinculados à estrutura de ensino público e
privado do País, para preenchimento do número de vagas de
oportunidades de estágio curricular supervisionado no âmbito das
unidades da Agência Nacional de Aviação Civil, cuja empresa
vencedora é o CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CIE E, CNPJ: 61.600.839/0001-55, com o valor total de R$ 17.916,12
(dezessete mil novecentos e dezesseis reais e doze centavos).
BRUNO SILVA FIORILLO
Pregoeiro

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2018
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ,
autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA, instituída com base na
Lei nº 10.233, de 2001, com sede e foro em Brasília/DF, em
conformidade com o disposto no art. 10, da Lei nº 12.815, de 2013,
e consoante as políticas públicas e diretrizes para o desenvolvimento
do setor portuário nacional, em vista do(s) requerimento(s)
protocolado(s), torna público que receberá até 13/06/2018, pedidos de
autorização para construção e exploração de instalação portuária
privada na região geográfica do município de São João da Barra/RJ.
O(s) requerimento(s) que ensejou(aram) a abertura do presente
Anúncio Público, bem como seu Instrumento Convocatório,
encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da ANTAQ http://www.portal.antaq.gov.br, podendo também ser obtidos em sua
Secretaria Geral - SGE, situada em Brasília/DF, no SEPN, Quadra
514, Conjunto "E" - Edifício ANTAQ .
MÁRIO POVIA
Diretor-Geral

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
N° Processo: 50500.191344/2018-93 - Contratante: Agência Nacional
de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado:
19.749.098/0001-02 - Contratado: DELEALPY INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA. Objeto: - Fornecimento de
portas. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002. Valor
Total: R$ 9.024,00 - 2018NE800686. Data do Empenho: 04/05/2018.

Nº 91, segunda-feira, 14 de maio de 2018
1 - Carreira-Especialidade, número de inscrição, nome do
candidato, nota final e classificação geral (dentre os candidatos
aprovados nas vagas reservadas aos negros):
TÉCNICO PORTUÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO /
654014182, Wagner Marinho Pinto da Silva, 42, 16°. (classificação
geral)
2 - Carreira-Especialidade, número de inscrição, nome do
candidato, nota final e classificação geral (dentre os candidatos
aprovados na concorrência ampla):
TÉCNICO PORTUÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO /
654010194, Pedro Henrique dos Santos Oliveira Amorim, 43, 9º.
3. Os candidatos ora convocados deverão comparecer
perante a Gerência Administrativa - GAD, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, na sede da CODEBA, situada na Avenida da França, nº
1551, Comércio, Cidade Baixa, Salvador - BA, munidos dos
documentos relacionados no item 15.5 dos Editais n° 01 e 02 de
27/11/2015, sob pena de serem considerados desistentes.
3.1. No ato de manifestação de interesse serão analisados se
os convocados preenchem os requisitos do emprego para o qual
foram chamados, agendados os exames pré-admissionais e data para
assinatura do contrato de trabalho na forma da CLT.
3.2. Será ainda considerado desistente o candidato
convocado que não comparecer nas datas agendadas para a realização
dos exames pré-admissionais ou assinatura do contrato de trabalho,
conforme disciplina o item 15.6 dos editais nº 01 e 02, de
27/11/2015.
3.3. Os convocados para as vagas reservadas para pessoa
com deficiência deverão ainda apresentar com a documentação
indicada no item 3 deste edital, laudo médico que ateste a espécie e
o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, na
forma do item 6.6 dos editais nº 01 e 02, de 27/11/2015, sob pena de
perda do direito ao quantitativo reservado aos candidatos em tais
condições.
4. Os casos omissos neste EDITAL serão resolvidos pela
Gerência Administrativa da CODEBA.
RONDON BRANDÃO DO VALE
Diretor Presidente

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 393001

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Número do Contrato: 5/2015. Nº Processo: 50500028176201558.
PREGÃO SISPP Nº 4/2015. Contratante: AGENCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES -TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado:
11108001000170. Contratado : EDITAL LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA.Objeto: A prorrogação do Contrato por mais 12(doze)
meses. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 08/05/2018 a
08/05/2019. Valor Total: R$43.922,88. Fonte: 174039282 2018NE800087. Data de Assinatura: 17/04/2018.

Processo: 3674/16-04 - Pregão Eletrônico 08/2016. Espécie: Segundo
Aditamento, datado de 09/05/2018, ao Contrato DIPRE/53.2016,
datado de 20/05/2016, celebrado entre a Companhia Docas do Estado
de São Paulo - CODESP e OLUAP - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS
ELÉTRICOS E RFEPRESENTAÇÕES LTDA. Objeto do Termo:
prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, a partir do dia
20/05/2018, no valor global de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa
mil reais). Fundamentação: autorização da Diretoria Executiva da
CODESP, nos termos do deliberado em sua 1865ª Reunião Ordinária,
realizada em 12/04/2018. Signatários: Srs. José Alex Botêlho de Oliva
e Carlos Henrique de Oliveira Poço, Diretor-Presidente e Diretor de
Operações Logísticas, respectivamente, da CODESP, e a Sra. Vera
Gomes Stefani Rodrigues, Diretora da Contratada.

(SICON - 11/05/2018) 393001-39250-2018NE800100
AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2018
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada,
publicada no D.O.U em 12/03/2018 . Objeto: Contratação de serviços
técnicos especializados de engenharia consultiva de apoio às
atividades de competência legal da ANTT, quanto à supervisão dos
trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa
privada, com vistas à aferição da execução adequada do serviço,
especificamente, do cumprimento, pelas concessionárias, dos
encargos contidos nas cláusulas dos Contratos de Concessão para
exploração da Infraestrutura Rodoviária, conforme especificações
constantes do Projeto Básico, Anexo I do Edital.
LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS
Presidente da Comissão Especial de Licitação
(SIDEC - 11/05/2018) 393001-39250-2018NE800100

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2017.
Contratante: CODEBA. Contratado: Mehlem Construções Ltda.
Objeto: Prorrogação da vigência e execução contratual por mais
04(quatro) meses a partir da data de assinatura. Valor:
R$517.240,00. Data da Assinatura: 27/04/2018. Signatários:
Rondon Brandão do Vale e Erianisio dos Anjos Borges. (Diretores
da CODEBA) e Ivan Guimarães. (Procurador da Contratada).
EDITAL Nº 40, DE 3 DE MAIO DE 2018
A Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA,
tendo em vista o constante nos Editais nº 06 e 07, publicados no
DOU de 16 de maio de 2016, e de acordo com a legislação que rege
a espécie, CONVOCA o candidato aprovado no concurso público
regido pelos Editais 01 e 02, de 27 de novembro de 2015, abaixo
relacionados, para manifestar interesse em assumir a função para a
qual concorreu, na seguinte ordem:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018051400112

Processo: 65559/14-35 - Pregão Eletrônico nº 08/2015. Espécie:
Terceiro Aditamento, datado de 10/05/2018, ao Contrato DP/27.2015,
datado de 11/05/2015, celebrado entre a Companhia Docas do Estado
de São Paulo - CODESP e LABORATÓRIO PASTEUR DE
ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Objeto do Termo: Prorrogar seu
prazo por mais 12 (doze) meses, com vigência a partir de 11/05/2018,
no valor global de R$ 194.900,00 (cento e noventa e quatro mil e
novecentos reais). Fundamentação: Art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93 e consoante autorização da Diretoria Executiva da CODESP,
nos termos do deliberado em sua 1864ª Reunião Ordinária, realizada
em 05/04/2018. Signatários: Srs. José Alex Botêlho de Oliva e
Francisco José Adriano, Diretor-Presidente e Diretor de
Administração e Finanças, respectivamente, da CODESP, e o Sr. João
Carlos Maluza Paes, Sócio Administrador da contratada.
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2017
Reabertura
PROCESSO: nº 31438/16-51. OBJETO: Prestação dos serviços de
operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações
da Usina Hidrelétrica de Itatinga e linha de transmissão ItatingaSantos do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses. A
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP torna público
que, devido a alterações na peça editalícia, ficam prorrogadas as datas
para visita e esclarecimentos para até o dia 18/06/2018, e o
recebimento dos invólucros contendo as propostas para o dia
27/06/2018, às 10h, na Sala de Reuniões localizada no 1º andar do
prédio da Gerência de Compras e Licitações - GECOL, na Av.
Conselheiro Rodrigues Alves, s/n.º (entrada pelo Portão/Gate n.º 23),
bairro do Macuco, Santos/SP. O Edital e Termo de Referência
completos e atualizados encontram-se à disposição dos interessados
para consulta em horário comercial (das 8h às 12h e das 14h às 18h),
na Gerência de Compras e Licitações - GECOL, e para download
exclusivamente no endereço eletrônico www.portodesantos.com.br, no
"link" Licitações e Contratos.
Santos, 11 de maio de 2018
LUIZ ORLANDO FERNANDES
Presidente da Comissão de Licitação

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 3/2018/ANTAQ

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, autarquia sob regime especial vinculada ao
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA, ins.tuída com base na Lei nº 10.233, de
2001, com sede e foro em Brasília/DF, em conformidade com o disposto no art. 10, da Lei nº 12.815,
de 2013, e consoante as polí.cas públicas e diretrizes para o desenvolvimento do setor portuário
nacional, em vista do(s) requerimento(s) protocolado(s), torna público que receberá até 13/06/2018,
pedidos de autorização para construção e exploração de instalação portuária privada na região
geográﬁca do município de São João da Barra/RJ.
O(s) requerimento(s) que ensejou(aram) a abertura do presente Anúncio Público, bem como seu
Instrumento Convocatório, encontram-se disponíveis no sí.o eletrônico da ANTAQ
hHp://www.portal.antaq.gov.br, podendo também ser ob.dos em sua Secretaria Geral - SGE, situada
em Brasília/DF, no SEPN, Quadra 514, Conjunto "E" - EdiMcio ANTAQ .

MÁRIO POVIA
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Mario Povia, Diretor-Geral, em 11/05/2018, às 14:37,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 1º da Portaria nº 210/2015-DG da
ANTAQ.

A auten.cidade deste documento pode ser conferida no site hHp://www.antaq.gov.br/,
informando o código veriﬁcador 0496195 e o código CRC 75DCD96D.
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