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EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2018 - UASG 170177

Processo: 11080726667201847. PREGÃO SRP Nº 13/2018.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -.CNPJ Contratado:
23049533000163. Contratado : CARE BUSINESS COMERCIAL
EIRELI -.Objeto: Aquisição de 40 Baterias VRLA 12V - 55 Ah -
Item 5. Fundamento Legal: Parágrafo único do art. 61 da Lei nº
8.666/93. Vigência: 09/10/2018 a 09/04/2019. Valor Total:
R$28.520,00. Fonte: 150251030 - 2018NE800922. Data de
Assinatura: 09/10/2018.

(SICON - 24/10/2018) 170010-00001-2018NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM NOVO HAMBURGO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2018 - UASG 170184

Processo: 11065722445201843. PREGÃO SISPP Nº 4/2018.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -.CNPJ Contratado:
92162080000108. Contratado : TLMATICA - TELEMATICA LTDA
-.Objeto: Contratação de serviço de locação de 3 (três) centrais
privadas de comutação telefônica com controle por programa de
armazenagem temporal, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Valor
Total: R$27.680,00. Fonte: 150251030 - 2018NE800197 Fonte:
150251030 - 2018NE800198. Data de Assinatura: 18/10/2018.

(SICON - 24/10/2018) 170010-00001-2018NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM PELOTAS

SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Tendo em vista o disposto no art. 87, da Lei 8.666/93, e
no subitem 12.1, do Edital LEPJ nº 1010200/0004/2017, e visando
garantir o contraditório e a ampla e prévia defesa ao interessado,
intimo a empresa BAZAR PRESIDENTE - COMÉRCIO EM
INFORMÁTICA, VESTUÁRIOS E SERVIÇOS EIRELI - ME,
CNPJ N° 22.777.132/0001-67, por não ter sido localizada em seu
endereço registado nos sistemas informatizados da Receita Federal,
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da publicação deste Edital de Intimação, a contrapor suas razões de
defesa com relação às irregularidades apontadas no Processo
Administrativo nº 11040.722077/2017-31. O envio de quaisquer
documentos que se relacionem com esta Intimação deverá ser feito
diretamente para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Pelotas, aos cuidados da Seção de Programação e Logística, no
endereço Rua Prof. Dr. Araújo, nº 216, Centro, Pelotas/RS, CEP
96.020-360. Fica, a partir desta data, franqueada a vista ao
processo que originou este procedimento através do Portal e-
CAC.

LAUBER ZORZOLLI DE FARIAS
Chefe da Seção de Programação e Logística

ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 1, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

O DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA
FEDERAL NO BRASIL EM PORTO ALEGRE-RS, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 340 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº
430, de 9 de outubro de 2017 e pela competência estabelecida na
Instrução Normativa RFB nº 1.800, de 21 de março de 2018, alterada
pela Instrução Normativa RFB nº 1.815, de 18 de julho de 2018,
torna pública a abertura de processo seletivo para credenciamento de
peritos autônomos, legalmente habilitados, para prestarem assistência
técnica à Alfândega da Receita Federal em Porto Alegre e à
Inspetoria da Receita Federal - Aeroporto Internacional Salgado
Filho, executando as tarefas descritas no presente Edital.

1. ORIENTAÇÕES GERAIS
1.1 - O credenciamento de peritos se dará a título precário e

sem vínculo empregatício com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).

1.2 - Os peritos somente poderão concorrer a uma única área
dentre as listadas no Item 8 e executarão as tarefas ali descritas.

1.3 - Os interessados deverão apresentar requerimento e
respectivos documentos, conforme Anexo I do presente edital, no
setor de Protocolo da Alfândega da Receita Federal em Porto Alegre,
situada na Av. Sepúlveda, 53, Prédio da Alfândega, Centro Histórico,
nos dias úteis do período compreendido entre os dias 29 de outubro
e 8 de novembro de 2018, no horário de expediente externo dessa
repartição (das 9h00min às 11h30min e das 13h30min às
17h00min).

1.4 - No requerimento supracitado, os interessados deverão
escolher a área de especialização que pretenderão atuar na qualidade
de peritos credenciados através do presente processo seletivo, sendo
indeferido de plano o requerimento do candidato que pretender
concorrer a mais de uma área.

1.5 - É vedada a participação no processo seletivo de perito
que houver sido punido, nos últimos 2 (dois) anos, com o
cancelamento de seu credenciamento para prestação de serviços de
perícia, nos termos do § 6º do art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.

1.6 - Os interessados deverão preencher as condições para
emissão de certidões negativa ou positiva com efeito de negativa de
débitos relativos a créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União

2. DOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO PARA O
CREDENCIAMENTO DE PERITOS AUTONÔMOS

A inscrição de peritos autônomos no presente processo
seletivo será instruída com a seguinte documentação:

2.1 - Requerimento a que se refere o item 1.3, seguindo
modelo exposto no Anexo I deste Edital, em duas vias, sendo que
uma será anexada à documentação, apresentada conforme determina o
item 2.7, e a outra será devolvida ao interessado, devidamente
protocolizada;

2.2 - Comprovante de vinculação ao órgão regulador do
respectivo exercício profissional, quando existente;Certidão de
regularidade relativamente ao pagamento:

a) das contribuições previdenciárias devidas na condição de
contribuinte individual, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS);

b) do Imposto Sobre Serviços (ISS); e
c) das contribuições exigidas para o exercício profissional;
2.3Cédula de identidade ;
2.4Curriculum Vitae instruído com os seguintes

documentos:
a) atestado do órgão regulador do exercício profissional,

comprobatório da habilitação ao exercício da profissão e da
especialização na área técnica pretendida, quando for o caso;

b)certificados dos cursos de especialização pertinentes à área
técnica pretendida com carga horária superior a 60 (sessenta)
horas/aula; e

c)comprovante de experiência profissional mínima de 2
(dois) anos na área técnica pretendida, com ou sem vínculo
empregatício;

2.6 - declaração, seguindo modelo exposto no Anexo II deste
Edital, de que não mantém e não manterá, enquanto credenciado pela
RFB, vínculo:

a) societário ou empregatício com empresa importadora ou
exportadora de qualquer natureza, com comissária de despacho
aduaneiro, despachante aduaneiro, empresa vistoriadora ou
supervisora de cargas, transportador ou depositário de mercadoria
sujeita a controle aduaneiro; e

b) empregatício com entidade representativa de classe
empresarial.

2.7 - A documentação a que se refere o item 2 deste Edital
deverá ter suas folhas numeradas e sua apresentação, para
protocolização, será feita por meio de lista dos documentos, a qual
mencionará as folhas em que cada um se encontra. Os documentos
mencionados nos itens 2.2, 2.4 e 2.5 poderão ser apresentados em
fotocópias, do que se fará menção na lista de protocolo de que trata
este item.

2.8 - Termo de adesão, no qual o perito se compromete a
cumprir todas as disposições estabelecidas na IN RFB nº 1.800/2018
e suas alterações, inclusive as relativas às tabelas de remuneração
constantes de seu Anexo Único.

2.9 - Para firmar a declaração a que se refere a alínea "b" do
Item 2.6, o interessado poderá formalizar consulta à autoridade que
autoriza o credenciamento sobre a existência de conflito de interesses
entre o objeto do contrato de prestação de serviço e o objeto deste
Edital.

3. DA REMUNERAÇÃO
A remuneração pela prestação dos serviços de perícia ficará

a cargo do importador, exportador, transportador ou depositário,
conforme o caso, e obedecerá às disposições constantes do capítulo
IX da Instrução Normativa RFB nº 1.800, de 21 de março de 2018,
alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.815, de 18 de julho de
2018, e suas possíveis alterações futuras.

4. DOS CRITÈRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
No processo de seleção para credenciamento de profissionais

por área de atuação, deverão ser observados os seguintes critérios
classificatórios de pontuação:

I - tempo de atuação como perito credenciado pela unidade
local, 1 (um) ponto a cada 2 (dois) anos, limitado a 5 (cinco)
pontos;

II - tempo de experiência como empregado ou autônomo na
área específica, 1 (um) ponto a cada 2 (dois) anos, limitado a 4
(quatro) pontos; e

III - participação em cursos diretamente relacionados com a
área de atuação:

a) curso de pós-graduação:
1. lato sensu , na área específica, 1 (um) ponto por curso,

limitado a 4 (quatro) pontos;
2. stricto sensu , na área específica, 2 (dois) pontos por

curso, limitado a 4 (quatro) pontos; e
b) curso de especialização na área específica com carga

horária superior a 60 (sessenta) horas/aula, 0,5 (meio) ponto por
curso, limitado a 1 (um) ponto.

§ 1º Observado o número de vagas, serão selecionados os
candidatos que obtiverem a maior pontuação, apurada na forma dos
incisos I a III.

§ 2º Como critério de desempate, serão selecionados os
candidatos que obtiverem maior pontuação atribuída no inciso I, no
inciso II e no inciso III, nessa ordem.

§ 3º Persistindo o empate, será selecionado o candidato com
maior idade, computando-se até o número de dias, caso seja
necessário.

§ 4º No caso de desistência ou cancelamento de profissional
credenciado, observada a ordem de classificação, a autoridade
credenciadora poderá convocar candidato da lista de excedentes
classificados no último processo seletivo, que serão credenciados pelo
prazo previsto nesta norma.

§ 5º A comprovação do tempo de atuação como perito
credenciado pela RFB, de experiência como empregado na área
específica e do tempo de serviço como autônomo será efetuada
mediante apresentação do(s) ato(s) administrativo(s) de
credenciamento, da carteira de trabalho que contenha o registro do
contrato de trabalho para o cargo específico e das Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART), emitidas pelo órgão regulador do
exercício profissional, respectivamente.

5. DO CREDENCIAMENTO
O credenciamento será outorgado pelo Delegado da

Alfândega da Receita Federal no Brasil em Porto Alegre, mediante
Ato declaratório Executivo (ADE), expedido de forma
individualizada, e publicados no Diário Oficial da União (DOU). que
será afixado na Alfândega da Receita Federal em Porto Alegre em 11
de dezembro de 2018, situada na Av. Sepúlveda, 53, Prédio da
Alfândega, Centro Histórico, estando disponíveis para consulta no
horário de atendimento ao público.

6. DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO
O credenciamento terá validade de 1º de janeiro de 2019 até

31 de dezembro de 2020, prorrogável uma única vez, por igual
período, por decisão da autoridade credenciadora.

7. DO RECURSO
Eventual Recurso poderá ser interposto no prazo de 02 (dois)

dias úteis, a contar da publicação do resultado deste processo seletivo
no DOU.

8. DAS ATRIBUIÇÕES
A prestação do serviço de perícia delimita-se na realização

das tarefas elencadas abaixo:
8.1 - Na área química - Laudos de análise e identificação de

produtos químicos, petroquímicos, derivados de petróleo, alimentos,
preservação de produtos de origem animal, vegetal e mineral, e seus
serviços afins e correlatos;

8.2 - Na área mecânica - Laudos de verificação, identificação
e caracterização de máquinas, motores, componentes, instrumentos,
partes e peças referentes a processo mecânico, máquinas em geral,
instalações industriais e mecânicas, equipamentos mecânicos e eletro-
mecânicos, veículos automotores, independentemente da forma de
propulsão, sistemas de produção de transmissão e de utilização de
calor, sistemas de refrigeração e de ar condicionado, e seus afins ou
correlatos;

8.3 - Na área elétrica - Laudos de verificação, identificação,
caracterização de máquinas, motores, componentes, instrumentos,
partes e peças referentes à geração, transmissão, distribuição e
utilização de energia elétrica, equipamentos, materiais e máquinas
elétricas, sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico,
equipamentos eletrônicos em geral, sistemas de comunicação e
telecomunicações, e seus serviços afins e correlatos;

8.4 - Na área de mensuração de graneis, quantificar o
produto mediante pesagem, arqueação de embarcação (draft survey),
pela medição do espaço dos tanques, cheios ou vazios, ou por meio
da utilização de equipamentos automatizados de medição, cabendo à
autoridade aduaneira a escolha do método que julgar mais
conveniente;

8.5 - Na área de geologia - Laudos de identificação, análise,
classificação e avaliação de gemas, jóias e outros materiais afins e
correlatos; e

8.6 - Na área aeronáutica - Laudos de identificação,
caracterização e quantificação de aeronaves, seus sistemas e
componentes; motores, equipamentos, instrumentos, e seus serviços
afins e correlatos.

9. DAS VAGAS
O quantitativo de vagas, por área de especialização e em

função da competência para a execução dos laudos e perícias
necessários, observadas as disposições contidas na Resolução nº 218,
de 29.06.73, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA e na Resolução Normativa nº 36, de 25.04.74
do Conselho Federal de Química e demais alterações posteriores,
será:

9.1 - Área Química - 04 vagas
Competência profissional: Engenheiro Químico; Engenheiro

Industrial, modalidade Química; Engenheiro de Produção, modalidade
Química, Bioquímico e Químico.

9.2 - Área Mecânica - 07 vagas
Competência profissional: Engenheiro Mecânico; Engenheiro

Mecânico e de Automóveis; Engenheiro Mecânico e de Armamentos,
Engenheiro Automotivo, Engenheiro Industrial, modalidade
Mecânica, Engenheiro de Produção, modalidade Mecânica.

9.3 - Área Elétrica - 06 vagas
Competência profissional: Engenheiro Eletrônico;

Engenheiro Eletricista, modalidade Eletrônico ou Eletrotécnico.
9.4 - Área de Mensuração - 10 vagas
Competência profissional: Engenheiro Civil; Engenheiro de

Fortificação e Construção; Engenheiro Naval; Engenheiro Mecânico;
Engenheiro Mecânico e de Automóveis; Engenheiro Mecânico e de
Armamentos, Engenheiros Industrial - modalidade Mecânica e
Engenheiro de Produção - modalidade Mecânica ou Civil; e
Engenheiro de Petróleo.

9.5 - Área de Geologia - 04 vagas Competência profissional:
Engenheiro Geólogo ou Geólogo e Engenheiros de Minas com
especialização em Gemologia.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


Nº 206, quinta-feira, 25 de outubro de 2018 97ISSN 1677-70693

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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 05302018102500097

10. ANEXOS
Fazem parte integrante deste Edital
Anexo I - Requerimento de inscrição no processo seletivo
Anexo II - declaração exigida para o credenciamento de peritos

GASTÃO FIGUEIRA TONDING

3_MFZ_25_001

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo nº 17944.106935/2018-89. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação.

PARTÍCIPES: Secretaria do Tesouro Nacional - STN, CNPJ

00.394.460/0289-09 e o Centro de Liderança Popular - CLP, CNPJ

09.512.143/0001-57. OBJETO: Instituir a cooperação dos partícipes com

vistas à produção de estudos, conteúdo virtual, pesquisas, divulgação e

formulação de indicadores, divulgação de plataformas para utilização

ampla do Ranking de Competitividade dos Estados, para incentivar a boa

gestão das administrações da União, Estados e Municípios, com vistas ao

atingimento da consolidação, transparência e responsabilidade fiscal dos

citados entes. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data de sua

assinatura. ASSINATURA:16/10/2018.SIGNATÁRIOS: Mansueto

Facundo de Almeida Júnior, Secretário do Tesouro Nacional, CPF:

423.667393-20 e Luana de Brito Tavares, Diretora Vice-Presidente da

CLP, CPF: 337.678.978-90.

SERVIÇO FEDERAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS

REGIONAL BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 63.920/2018 - UASG 803010

Número do Contrato: 57704/2016. Processo: 00670-2016.

CONCORRÊNCIA SISPP Nº 670/2016. Contratante: SERVICO

FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO).

CNPJ Contratado: 01011976000122. Contratado : ORION

TELECOMUNICACOES ENGENHARIA-S/A. Objeto: Prorrogar a

vigência do contrato. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II da Lei

8.666/93. Vigência: 01/12/2018 a 30/11/2019. Valor Total:

R$527.220,00. Fonte: 209017205 - 2018NE800127. Data de

Assinatura: 23/10/2018.

(SICON - 24/10/2018) 806030-17205-2018NE800019

REGIONAL RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 63.922/2018 - UASG 803040

Número do Contrato: 56873/2016. Processo: 00803-2016. PREGÃO
SISPP Nº 803/2016. Contratante: SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). CNPJ Contratado:
10547708000110. Contratado : TERCEIRIZE SERVICOS
ESPECIALIZADOSEIRELI. Objeto: Repactuar o valor do contrato.
Fundamento Legal: Art. 37, Inc. XXI da CF/88 c/c Art. 40, Inc. XI,
Art. 55, Inc. III e Art. 58, § 1º, da Lei 8.666/1993. Vigência:
22/10/2018 a 11/09/2019. Valor Total: R$1.809,37. Fonte: 209017205
- 2018NE800035. Data de Assinatura: 22/10/2018.

(SICON - 24/10/2018) 806030-17205-2018NE800019
REGIONAL SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63.919/2018 - UASG 803080

Processo: 01045-2018. PREGÃO SISPP Nº 1045/2018. Contratante:
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS
(SERPRO). CNPJ Contratado: 01707536000104. Contratado : ISH
TECNOLOGIA S/A -.Objeto: Aquisição da solução de
videoconferência. Fundamento Legal: Art. 32, inciso IV, da Lei
13.303/2016 c/c Lei n° 10.520/2002. Vigência: 22/10/2018 a
21/10/2019. Valor Total: R$2.260.275,38. Fonte: 209017205 -
2018NE806502 Fonte: 209017205 - 2018NE806510 Fonte:
209017205 - 2018NE806573 Fonte: 209017205 - 2018 806523 Fonte:
209017205 - 2018 806519 Fonte: 209017205 - 2018 806570 Fonte:
209017205 - 2018 806572 Fonte: 209017205 - 2018 806571 Fonte:
209017205 - 2018 806501 Fonte: 209017205 - 2018 806503 Fonte:
209017205 - 2018 806516. Data de Assinatura: 19/10/2018.

(SICON - 24/10/2018) 806030-17205-2018NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63.927/2018 - UASG 803080

Processo Nº: 01029-2017. Pregão Nº: 01029-2017. Contratante:
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO). CNPJ da Contratada: 72.381.189/0010-01 - DELL
COMPUTADORES DO BRASIL LTDA . Objeto: Aquisição de
servidores e racks. Fundamentação: Art 15, Inciso II da Lei 8.666/1993
c/c Art. 2º, Inciso III e Art. 15 do Decreto 7.892/2013. Vigência:
24/10/2018 a 23/10/2019. Valor: R$ 3.468.803,46. Data da Assinatura:
24/10/2018. Nota de Empenho: 2018NE001969, 001970 e 001972.

Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA

E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 13/2018 - UASG 183038

Nº Processo: 52402005471201812 . Objeto: Contratação emergencial
de empresa para realização de desmontagem e retirada de todo
conjunto superior de sustentação de tela fachadeira instalado na
fachada do 21º, 22º e na cobertura, o qual é constituído por treliças
metálicas, por perfis de interligação e de contraventamento e por
chapas e parafusos de fixação, no Edifício A Noite situado à Praça
Mauá, 07, Centro, Rio de Janeiro RJ, conforme Termo de Referência.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso
IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação
emergencial conforme Processo 52402.005471/2018-12 declaração de
Dispensa em 19/10/2018. JULIO CESAR CASTELO BRANCO
REIS MOREIRA. Diretor de Administração. Ratificação em
22/10/2018. LUIZ OTAVIO PIMENTEL. Presidente do Inpi. Valor
Global: R$ 320.250,00. CNPJ CONTRATADA : 49.989.239/0001-25
ENGENHARIA E CONSTRUCAO MECTAL LTDA.

(SIDEC - 24/10/2018) 183038-18801-2018NE800196

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

