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e equipamentos eletrônicos (som, imagem áudio e vídeo e infor-
mática, incluindo os Trabalhadores (das oficinas) de material de cons-
trução, ferragens, louças e ferramentas manuais e produtos meta-
lúrgicos, vidros, cristais, espelhos e vitrais, tintas e vernizes no co-
mércio intermediário madeiras, de mercadorias de móveis e uten-
sílios, empresas de comercialização dos produtos mencionados de
móveis, artigos de iluminação e outros artigos para residência, de
produtos não classificados, material elétrico, hidráulico e louças, ar-
tigos de decoração residencial e comercial de fumos e produtos de
fumo, de produtos de padaria, de cereais e Beneficiados no atacado,
leguminosas, farinhas, amidos e féculas no atacado, de produtos quí-
micos produtos farmacêuticos, drogarias e medicamentos, (farmácias),
produtos de manipulação farmacológicos naturais e dietéticos, e de
ervas naturais, material médicos, hospitalar e cientifico, ortopédicos e
odontológicos, álcool e bebidas alcoólicas, sevadas, águas minerais
refrescos, refrigerantes, de gelo (em escamas, cubo e barras), de gás,
sacarias, de aparelhos elétricos, eletrodomésticos de lojas de depar-
tamentos e magazines, de perfumaria e produtos de estética e beleza,
de higiene pessoal, de tecidos e calçados, vestuários e armarinhos, de
confecção masculina, feminina e infantil, de produtos de plástico, de
descartáveis, de embalagens, de material, peças, periféricos e aces-
sórios para informática, produtos ópticos, óculos, jóias, relógios, bi-
juterias e material fotográfico e Cinematográfico, de pedras preciosas,
ornamentais de mármores e granitos de animais vivos, rações para
animais, de pet shop, artigos e materiais para escritórios, comu-
nicação, papelaria, livros, jornais, revistas e outras publicações, de
bebidas, frutas e verduras no atacado, de calçados, de computadores,
equipamentos de telefonia e comunicação, e informática partes e
peças, de fios têxteis, artefatos de tecidos, couros e peles, artigo de
viagem, e equipamentos para comércio e escritório, de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, de máquinas, apa-
relhos e equipamentos para uso industrial, técnico e profissional, e
outros usos, não classificados, de matérias primas agrícolas, produtos
semi- acabados e produtos alimentícios para animais e ração, de
pescados, de produtos alimentícios no atacado, de produtos extrativos
de origem mineral, vegetal de produtos intermediários não agrope-
cuários, de produtos químicos, de resíduos e sucatas de ferro e re-
ciclagem beneficiamento de resíduos sólidos, orgânicos, vegetais e
residuais, de material de construção e ferragens, ferramentas manuais
e elétricas, de máquinas, equipamentos industriais, e de segurança de
embarcações e aeronaves, de artigos de uso doméstico, de conces-
sionárias de veículos automotores automóveis caminhões caçambas
ônibus motos, motocicletas, motonetas, monociclos triciclos e qua-
driciclos, tratores e maquinas e equipamentos agrícolas e agrope-
cuária partes, peças e acessórios para veículos automotores, (incluin-
do os empregados das concessionárias de veículos automotores -
vendedores, mecânicos, almoxarifes, pessoal administrativo e demais
atividades Profissionais (na empresa) empregados em cooperativas,
revenda e recapagens de pneus e artefatos de borracha, de pneu-
máticos de postos de vendas das indústrias, incluindo todos os tra-
balhadores da área administrativa das empresas de comercialização
dos produtos mencionados inclusive trabalhadores na movimentação
de mercadorias (especializado), CD-Centro de Distribuição, e mo-
vimentação de mercadoria, armazenagem e armazém; empregados em
empresas de garagens, estacionamento e de limpeza e conservação de
veículos; e administradores de consórcios, artigos de iluminação e
outros artigos para residência, de hortifrutigranjeiros, verduras, frutas,
legumes, plantas e flores, papel, papelão e recicláveis plásticos e
resíduos, bicicletas e motos, peças e acessórios e no comercio de
equipamentos para refrigeração, industrial, comercial, residencial e
automotivo partes e peças, no comércio e empresas de material ele-
trônico e sonorização comercial residencial e automotivo, e no co-
mércio de secos e molhados. Em todos os locais onde se realize atos
de comércio Varejista, Atacadista e Intermediários dos Municípios de
Juazeiro do Norte, Abaiara, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo,
Caririaçu, Granjeiro, Jardim, Jati, Lavras da Mangabeira, Missão Ve-
lha, Milagres, Mauriti, Penaforte e Porteiras, localizadas no Estado do
Ceará para participarem da Assembléia Geral Extraordinária de Al-
teração do Estatuto do Sindicato dos Empregados no Comércio de
Juazeiro do Norte a se realizar no dia 24 de Junho de 2015, em
primeira convocação às 12:h00 e em segunda convocação, às 13;h00,
a ser realizada no Clube Campestre desta Entidade Sindical de Pri-
meiro Grau, sito à Av. Deputado Duarte Junior, 960, Aeroporto, CEP:
63.000-000, Juazeiro do Norte - Ceará, para discutirem e deliberarem
sobre a seguinte Pauta: 01) Aprovação de Alteração do Estatuto do
sindicato dos empregados no comércio de Juazeiro. 02) Extensão da
representação de base do Sindicato dos Empregados no Comércio
com abrangência nos Municípios de Juazeiro do Norte, Abaiara, Au-
rora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Caririaçu, Granjeiro, Jardim, Jati,
Lavras da Mangabeira, Missão Velha, Milagres, Mauriti, Penaforte e
Porteiras, Estado do Ceará.

Juazeiro do Norte-CE, 18 de maio de 2015.
ANTONIA GOMES

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS SERVIDORES DO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO

DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento
de Transito do Estado do Paraná, SR. Adão Gilberto da Rosa, CPF:
021.749.319-07, PIS/PASEP: 12553111489, Residente na Rua Ita-
petininga nº 506, Foz do Iguaçu - Paraná, Convoca todos os Ser-
vidores Públicos Estaduais, ativos e aposentados, do Departamento de
Transito do Estado do Paraná - DETRAN/PR, com base territorial no

Estado do Paraná, para Assembléia Geral de Ratificação de Fundação
da Entidade, a ser realizada no dia 20 de junho de 2015, tendo como
local de realização a Rua Rufino Vilhordo nº 155, Parque Presidente
II, no município de Foz do Iguaçu - Paraná, às 10:00 hs em primeira
convocação e às 10:30 hs em segunda convocação com qualquer
número de participantes. Ordem do Dia: 1) Ratificação de Fundação
do Sindicato dos Servidores do Departamento de Transito do Estado
do Paraná; 2) Leitura e Aprovação do Estatuto Social; 3) Mudança do
Município Sede; 4) Ratificação da Eleição, Apuração dos Votos e
Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e Deliberativo; 5)
Filiação a FETRAN- Federação Nacional dos Sindicatos de Ser-
vidores dos Detrans do Brasil: 6) Filiação a CUT - Central Única dos
Trabalhadores; 6) Assuntos Diversos.

Campo Magro, 20 de maio de 2015.
ADÃO GILBERTO DA ROSA

SHOPPING No- 3/2015 - CEL 01 - SEPLAN

Objeto: Aquisição de Cartucho e Tonner, visando atender as ati-
vidades previstas no Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento
Econômico Sustentável do Estado do Acre - PROACRE.
Fonte de Recursos: 500 (BIRD)
Retirada do Edital: 22/05/2015 à 26/06/2015
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou
www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta
de Compras e Licitações - Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário
- CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 17h.
Data da Abertura: 27/05/2015 às 10h30min. Conforme preâmbulo no
Edital.

Rio Branco-AC, 21 de maio de 2015.
THAÍSA BATISTA MONTEIRO

Presidente da Comisssão

TOMADA DE PREÇOS No- 11/2015 - CPL 01 - DEPASA

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos
Serviços Remanescentes da Construção do Sistema de Esgotamento
Sanitário dos Bairros Areal, Santa Inês e Mauri Sérgio, no Município
de Rio Branco - Acre
Fonte de Recursos: 500 - Operações de Crédito (BNDES III)
Retirada do Edital: 25/05/2015 à 08/06/2015
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou
www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta
de Compras e Licitações - Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário
- CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 17h.
Data da Abertura: 11/06/2015 às 09h00min, conforme preâmbulo no
Edital.

Rio Branco-AC, 21 de maio de 2015.
JOSÉ GUILHERME SILVA DE SOUZA

Presidente da Comissão

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SELEÇÃO DE CONSULTORES Nº 9/2015 - CEL 01

BRASIL
ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa
Secretaria Adjunta de Compras e Licitações
Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento Econômico Sus-
tentável do Estado do Acre.
Áreas de Intervenções: Educação, Saneamento, Saúde, Administração
Pública, Aspectos Agrícolas, pesca e silvicultura.
Serviços de Consultoria
Empréstimo no- 7625-BR
Projeto ID No. P107146

Aos Interessados em manifestar interesse,
O Estado do Acre formalizou um Acordo de Empréstimo

para implementação do Programa de Inclusão Social e Desenvol-
vimento Econômico Sustentável do Estado do Acre - PROACRE, e
pretende aplicar parte dos recursos do Acordo de Empréstimo nº 7625
- BR para contratação de consultores. Nesse escopo de serviços,
incluem-se a Contratação de Empresa de Consultoria para Prestação
de Serviços de Auditoria Técnica de Segurança da Informação nos
sistemas SINSIQ, e SINASC com o objetivo de confrontar os dados
dos dois sistemas para comprovar a consistência das informações e
ações realizadas no âmbito do PLANO VIDA no que se refere a
dados relacionados a gestantes puérperas e neonatos atendidos pelas
Unidades de Saúde do Estado no período de 2010 a 2013 e emitir
uma opinião profissional (i) a situação financeira no período auditado;
(ii) a adequação dos controles internos e (iii) sua conformidade com
o Acordo de Empréstimo nº 7625 e com as leis e regulamentos
aplicáveis.

Nesse sentido, o Estado do Acre através da Secretaria de
Estado de Planejamento - SEPLAN convida consultores elegíveis
para manifestar interesse na prestação dos serviços acima descritos.

Os Consultores interessados deverão fornecer informações
indicando que estão qualificados para executar os serviços (apre-
sentação das competências e qualificações requeridas, experiência em
condições similares, disponibilidade de competências adequadas entre
os funcionários, etc.). Consultores podem atuar em consórcio para
melhorar as suas qualificações.

O consultor será selecionado para prestação dos serviços de
acordo com os procedimentos estabelecidos no Guia do Banco Mun-
dial: Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco
Mundial (edição atual).

O método aplicado será a Seleção de Baseada nas Qua-
lificações do Consultor (SQC) os consultores que classificados para
comporem a Lista Curta, deverão apresentar proposta técnica-finan-
ceira de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Diretrizes do
Banco Mundial: Seleção e Contratação de Consultores pelos Mu-
tuários do Banco Mundial (edição atual).

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÕES

NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 - UASG (450432)
Publicado no DODF nº 97, de 21 de maio de 2015, página 62, ONDE
SE LÊ: "... procedimento administrativo 084.000.017/2013 ...", LEIA-
SE: "...procedimento administrativo 084.000379/2014..".

NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2014 - UASG (450432)
Publicado no DODF nº 97, de 21 de maio de 2015, página 62, ONDE
SE LÊ: "...contratação de empresa especializada em transporte de
pessoas para prestação de serviço de transporte escolar aos alunos da
Rede Pública de Ensino do DF, para atender a região de Gama...",
LEIA-SE: "...Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços e fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para a
realização do curso de formação no sistema Braile, conforme es-
pecificações e condições estabelecidas no termo de referência cons-
tante do Anexo I do Edital...".

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014

PROCESSO Nº 053.001.603/2014/CBMDF. TIPO: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de telefonia. Valor
máximo a ser pago pelo CBMDF: R$ 313.048,24. O DICOA informa
a NOVA ABERTURA do certame, publicada a abertura no DODF nº
66 de 06/04/2015, pág. 23, DOU nº 65 de 06/04/2015, pág. 184, para
o dia 03/06/2015 às 13:15h. LOCAL: www.comprasnet.gov.br. RE-
TIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e
www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

Brasília-DF, 21 de maio de 2015
JORGE MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015

PROCESSO Nº 053.000.365/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OB-
JETO: Aquisição de material para treinamento em operações aquá-
ticas, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRA-
TAÇÃO: R$ 175.596,70. O DICOA informa a ABERTURA da li-
citação, para o dia 03/06/2015 às 13:30h. LOCAL: site: www.com-
prasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites
www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.:
(61) 3901-3481.

Brasília-DF, 21 de maio de 2015
JORGE MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Diretor

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO

A D M I N I S T R AT I VA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÃO
SHOPPING No- 2/2015 - CEL 01 - SEPLAN

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza, visando atender
as necessidades da SEPLAN, no âmbito do PROACRE.
Fonte de Recursos: 500 (BIRD)
Retirada do Edital: 22/05/2015 à 26/05/2015
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou
www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta
de Compras e Licitações - Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário
- CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 17h.
Data da Abertura: 27/05/2015 às 09h00min. Conforme preâmbulo no
Edital.
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