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DIRETORIA
ASSESSORIA TÉCNICA

Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil
.

EDITAIS DE INTIMAÇÃO

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 28/2016
Tornamos público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 28/2016, destinado à contratação de serviços de fornecimento de café e bebidas quentes, por meio de máquinas automáticas, nas dependências da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) no Rio de Janeiro/RJ, compreendendo o emprego de todos
os equipamentos, materiais e insumos necessários à execução dos
serviços, cuja Empresa vencedora foi JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA. Valor total: R$
194.520,00 (cento e noventa e quatro mil quinhentos e vinte reais).
BRUNO SILVA FIORILLO
Pregoeiro

O CHEFE DA ASSESSORIA TÉCNICA SUBSTITUTO,
tendo em vista o disposto nos arts. 26, § 4º, e 59 da Lei nº 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e a decisão da Diretoria proferida na 1ª
Reunião Deliberativa da Diretoria, realizada em 10 de janeiro do ano
corrente, exarada nos autos do processo nº 00065.509631/2016-19,
que indeferiu o recurso interposto contra a Portaria nº 1.904/SIA, de
28 de julho de 2016, formulado pelo AEROCLUBE DE VOO A
VELA DO RIO DE JANEIRO - AVVRJ, concede o prazo de 10 (dez)
dias, contados da data de publicação deste Edital, para que o referido
Aeroclube, o qual se encontra com domicílio indefinido, apresente,
caso queira, pedido de reconsideração da decisão.
Os autos do processo estão franqueados para vistas na Assessoria Técnica, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote
C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 7º Andar, Brasília
(DF), CEP 70.308-200, em dias úteis, no horário das 9h às 12h e das
14h às 18h.
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O CHEFE DA ASSESSORIA TÉCNICA SUBSTITUTO,
tendo em vista o disposto no art. 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, e a decisão da Diretoria proferida na 20ª Reunião
Deliberativa da Diretoria, realizada em 6 de setembro de 2016, exarada nos autos do processo nº 00065.022728/2016-11, que declarou a
perda de objeto do pedido de isenção de cumprimento dos requisitos
de que tratam os parágrafos 119.71(b)(2)(ii) e 119.71(c)(2) do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 119 (RBAC nº 119), formulado pela BRASIL JATO TÁXI AÉREO S.A., concede o prazo de
30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste Edital, para que
a sociedade empresária, a qual se encontra com domicílio indefinido,
apresente, caso queira, pedido de reconsideração da decisão, nos
termos do parágrafo 11.31(g) do RBAC nº 11.
Os autos do processo estão franqueados para vistas na Assessoria Técnica, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote
C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 7º Andar, Brasília
(DF), CEP 70.308-200, em dias úteis, no horário das 9h às 12h e das
14h às 18h.
VÍTOR MATEUS SILVA RAMOS

SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÃO FISCAL
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA TÉCNICA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO FISCAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente Edital, nos termos do art. 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e do § 4º do art. 26 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as tentativas de intimação
por via postal, ficam os interessados, abaixo identificados, intimados a apresentarem sua defesa à Agência Nacional de Aviação Civil, Gerência Técnica de Execução da Ação Fiscal - GTFI/GEOP/SFI, situada no Setor
Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Torre A, 6º andar, Brasília-DF, CEP 70308-200, em relação aos Autos de Infração abaixo discriminados, expedidos com fundamento no art. 302 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986.
O interessado poderá solicitar informações, vista ou cópia dos autos, conforme o disposto no § 2º, art. 20, da Instrução Normativa ANAC nº 8, de 06 de junho de 2008, e suas alterações, e, ainda, o preconizado
na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37, e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
O prazo para apresentação de defesa é de 20 (vinte) dias, a contar da data da publicação do presente Edital. O processo administrativo prosseguirá independente do atendimento a esta intimação.
Informações adicionais podem ser solicitadas por e-mail, no endereço gtfi@anac.gov.br.
INTERESSADO
GAPLAN CAMINHÕES LTDA

CNPJ/CPF
56.028.251/0001-39

AUTO DE INFRAÇÃO
005882/2016, capitulado no Artigo 180 Caput, da Lei 7565 de 19/12/1986 c/c Alinea c do inciso do artigo 302 da Lei nº 7565 de 19/12/1986.
EDVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
SAF-ANTAQ/Nº 012/2017
INSTRUMENTO: CONT-SAF-ANTAQ/Nº 04/2017. CONTRATANTES: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ,
CNPJ/MF nº 04.903.587/0001-08, e ATIVA BRIGADISTA LTDAME, CNPJ/MF nº 10.869.440/0001-33. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de prevenção e combate
a incêndio por meio de brigada de bombeiro civil, constituída por 04
(quatro) postos de bombeiro civil e 01 (um) posto de bombeiro civil
líder, com o fornecimento dos respectivos equipamentos de proteção
individual e de material de primeiros socorros, para atuação nas
dependências da sede da ANTAQ, em Brasília. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 09.02.2017, podendo ser prorrogado até o
limite de 60 (sessenta) meses. VALOR TOTAL: R$ 1.089.999,97 (um
milhão, oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e sete centavos). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade: 26.122.2101.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional; Natureza de Despesa 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica. UNIDADE GESTORA: 682010. GESTÃO: 68201.
DATA
DA
ASSINATURA:
09.02.2017.
PROCESSO:
50300.010533/2016-69.

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
AVISOS DE ADIAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2017
PE N° 3606/2016
A COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA, pelo Pregoeiro, designado pela Resolução Nº 071/2016, observando o disposto no parágrafo quarto do artigo 17 do Decreto nº
5450/2005, de que o prazo fixado para apresentação das propostas,
contados a partir da publicação do Edital não poderá ser inferior a
oito dias úteis, torna público o adiamento da licitação para o dia
16/02/2017, mantidos os horários anteriores. Esse adiamento foi necessário uma vez que nos dias 06 até 10 de fevereiro de 2017 não
houve expediente administrativo na CODESA em tempo integral.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2017
PE N° 3207/2016
A COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA, pelo Pregoeiro, designado pela Resolução Nº 071/2016, observando o disposto no parágrafo quarto do artigo 17 do Decreto nº
5450/2005, de que o prazo fixado para apresentação das propostas,
contados a partir da publicação do Edital não poderá ser inferior a
oito dias úteis, torna público o adiamento da licitação para o dia
22/02/2017, mantidos os horários anteriores. Esse adiamento foi necessário uma vez que nos dias 06 até 10 de fevereiro de 2017 não
houve expediente administrativo na CODESA em tempo integral.

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO
DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 4/2017
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação mensal de 15 (quinze) veículos leves, sendo 09 (nove) veículos
com motorista e 06 (seis) sem motorista, para transporte de autoridades e empregados, e para realizar a entrega de documentos e/ou
encomendas, com mão de obra própria e exclusiva, em locais e
horários determinados, nos Portos Organizados de Salvador, Aratu Candeias e Ilhéus, localizados respectivamente nas cidades Salvador,
Candeias e Ilhéus. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL e ENTREGA
DAS PROPOSTAS: a partir de 15/02/2017, às 15h; ABERTURA
DAS PROPOSTAS: 06/03/2017, às 09h, INÍCIO DA SESSÃO DE
LANCES: 06/03/2017, às 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), no
site www.licitacoes-e.com.br. Informações pelos telefones (71) 33201217 ou 3320-1250, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou
pelo endereço eletrônico pregao@codeba.com.br.
ALEXANDRE ABREU TRANZILLO
Pregoeiro

Vitória, 13 de fevereiro de 2017.
LUIZ SCANDIAN

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EDITAL Nº 1, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CODESP, no uso de suas atribuições legais, torna público que realizará, em locais, data e horários a serem oportunamente divulgados,
CONCURSO PÚBLICO de Provas para preenchimento de vagas
existentes no Quadro de Pessoal da CODESP, conforme demonstrado
às folhas 2 e 3 deste Edital, bem como das vagas que surgirem ou que
venham a ser criadas no período de vigência do Concurso Público e
ainda, formação de Cadastro Reserva. O Concurso Público reger-se-á
de acordo com as instruções especiais estabelecidas neste Edital e
complementações a serem publicadas posteriormente.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017021400101

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade
técnica da CAIPIMES - COORDENADORIA DE APOIO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, órgão vinculado à Universidade Municipal
de São Caetano do Sul - USCS contratada conforme dispõe a legislação vigente.
2.O Concurso destina-se ao provimento de emprego público
descrito do Quadro de Pessoal da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP, dos cargos e das vagas que,
porventura, surgirem durante o prazo de vigência do Concurso Público previsto neste Edital e formação de Cadastro Reserva.
3.Os direitos e deveres decorrentes do ingresso no Quadro de
Pessoal da CODESP reger-se-ão pelas normas constitucionais aplicáveis, bem como pelo teor da legislação pertinente.
4.As vagas abertas, mencionadas no presente Edital, serão
preenchidas obedecendo rigorosamente a ordem de classificação do
cargo para o qual se inscreveu.
a) Os candidatos aprovados, participantes do cadastro Reserva poderão ser convocados e contratados, desde que haja disponibilidade de vagas.
5.Os candidatos aos cargos do presente concurso ficarão sujeitos à seguinte jornada de trabalho:
a) Assistente Social: 6 (seis) horas diárias;
b) Controlador de Tráfego Marítimo: 6 (seis) horas diárias;
c) Jornalista: 5 (cinco) horas diárias;
d) Médico do Trabalho: 4 (quatro) horas diárias;
e) Técnico Portuário (Administrativo): 6 (seis) ou 8 (oito)
horas diárias;
f) Técnico Portuário (Eletricista): 6 (seis) ou 8 (oito) horas
diárias;
g) Demais cargos: 8 (oito) horas diárias.
5.1 As jornadas de trabalho poderão ser cumpridas em turno
de revezamento e/ou turno fixo (diurno, vespertino ou noturno) e/ou
escala de revezamento, de acordo com as necessidades da CODESP,
com intervalos para refeição e/ou descanso definidos pela legislação
vigente.
II. DOS CARGOS
1.O Código de Opção, o Cargo, a Escolaridade/Pré-requisitos, o Salário base, o valor da Taxa de Inscrição, o Número de vagas
e o Número de vagas reservadas às pessoas deficientes e pessoas
negras, são os estabelecidos a seguir:

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

