Nº 74, terça-feira, 18 de abril de 2017
04) Instrumento Contratual: Contrato OTLM 4400001372. Contratada: Garra SC Comércio e Serviços Ltda. Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte. Objeto: Fornecimento de
moto ventilador. Modalidade: Pregão Eletrônico PE03060050. Valor
Total: R$ 31.405,00. Data de Assinatura: 12.04.2017. Signatários:
pela Eletronorte: Valdir Corrêa de Almeida/Respondendo pela
OTML. Pela empresa: Eric Oliveira.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 45/2017 - UASG 925145
Nº Processo: PE01070045 . Objeto: Pregão Eletrônico - Baterias
Automotivas Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 18/04/2017 de
08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Cpa Av. Perimetral
da Ciencia, 3.300 - Terra Firme Terra Firme - BELEM - PA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/925145-05-45-2017. Entrega das Propostas: a partir de 18/04/2017 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/05/2017 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
MARCELO DOS SANTOS SOUZA
Gerencia Administrativa da Otlps
(SIDEC - 17/04/2017) 925145-00001-2017NE458001

BOA VISTA ENERGIA S/A
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Henry Wall de Carvalho, 4282, Parque São João - CEP 64020-720 Teresina-PI - Fones: (86) 3087-2861/2808 - Fax: (86) 3087-2645.
Abertura das propostas às 09h30 horas do dia 05/05/2017(horários de
Brasília), no endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br.
JOSÉ ALFREDO JÚNIOR MENDES ROCHA
Gerente da Divisão Regional Administrativa Oeste.
PREGÃO N o- 1.01.1050/2017
A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do Comprasnet, a licitação PG1.01.2017.1050 para aquisição de tubos, curvas, tês, reduções e flanges, para a manutenção do sistema de resfriamento das usinas hidrelétricas de Paulo Afonso. Obtenção do Edital gratuitamente através
dos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br ou
www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R$ 5,00 (cinco reais)
para aquisição do Edital em Compact Disk - CD, ou R$ 15,00 (quinze
reais) para aquisição em papel, no endereço: CHESF, Av. Guararapes,
259 - Bairro Alves de Souza, Paulo Afonso-BA - CEP 48607-160 Fones: (75)3282.2799/2212 - Fax: (75)3282.2753/2729. Abertura das
propostas às 10h00 do dia 03/05/2017(horário de Brasília), no endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br.

EXTRATO DE CONTRATO
AC 039/2017. Contratada: SULMINAS FIOS & CABOS LTDA..
Contratante. Boa Vista Energia S/A. Objeto. Aquisição de cabos elétricos. Modalidade de licitação. Pregão Eletrônico 00014/2015
EDAL. Valor Total. R$ 256.830,00 (duzentos e cinquenta e seis mil
oitocentos e trinta reais). Data de assinatura. 05/04/2017. Signatários.
Pela Boa Vista Energia S/A. Marilene Costa Dorigon - Gerente do
Departamento de Logística e Suprimentos. Pela empresa: Ademir
Machado.

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2017 - UASG 925039
Nº Processo: 0112017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Solução de Armazenamento Distribuído de Dados Definida por Software, contemplando o fornecimento de licenças de Software de Virtualização
VMware, Hardwares de Comunicação, Armazenamento e Processamento, Serviços de instalação, operação, manutenção e gerência proativa dos serviços contratados, pelo período de 36 meses, para a
Amazonas Distribuidora de Energia S/A, conforme especificações
técnicas. Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 18/04/2017 de 08h00
às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Sete de Setembro,50
Predio Ceam MANAUS - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/925039-05-11-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 18/04/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 02/05/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
DIEGO SOUSA DA LUZ
Pregoeiro
(SIDEC - 17/04/2017) 925039-02017-2017NE002017

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA
DO SÃO FRANCISCO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 1.92.0880/2017
A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do Comprasnet, a licitação PG1.92.2017.0880 para contratação de reabilitação da mata atlântica de
Tamandaré em Pernambuco. Obtenção do Edital gratuitamente através
dos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br ou
www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R$ 5,00 (cinco reais)
para aquisição do Edital em Compact Disk - CD, no endereço CHESF
- Divisão de Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro Gouveia, nº
333, Sala B-310 - San Martin / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones:
(81)3229.2523/ 2537/3298/3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373.
Abertura das propostas às 10h00 do dia 04/05/2017, no endereço
eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br.
LILIAN ALVES CARNEIRO
Gerente da Divisão de Logística da Contratação de
Bens e Serviços
PREGÃO N o- 1.12.0140/2017
A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do Comprasnet, a licitação PG1.12.2017.0140, para Serviço de substituição das telhas da cobertura
do almoxarifado da CHESF, na Avenida Henry Wall de Carvalho,
4282, Parque São João, Teresina-PI, CEP: 64020-720, de acordo com
o Projeto Básico-PB-SOSB-001/2017. Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.chesf.gov.br ou, mediante o pagamento de R$
5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em Compact Disk - CD no
endereço: CHESF - Serviço de Transporte, Segurança Física, Infraestrutura Condominial e Gestão Documental Oeste - SOSG, Av

MARCELO ÁUREO SILVA MENEZES
Gerente da Divisão Regional de Suprimento de
Paulo Afonso.

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICONº 107/2017 - UASG 910847
Nº Processo: GCM.A-PE-107/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Sobressalentes para monitor de radiação Total de Itens Licitados: 00004.
Edital: 18/04/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Rua da Candelária, Nº 65, 12º Andar Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/910847-05-107-2017. Entrega das Propostas: a partir de
18/04/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 03/05/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital poderá ser retirado gratuitamente através
do site www.comprasgovernamentais.gov.br ou na Secretaria da Gerência de Contratação Nacional de Bens e Serviços, no 12º andar do
endereço acima mencionado, mediante apresentação de comprovante
de depósito identificado, por CPF ou CNPJ do depositante, da taxa de
R$ 6,00 a ser efetuado na conta corrente da ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A, número 77002-7, agência 3064-3, Banco do
Brasil
(SIDEC - 17/04/2017) 910847-91081-2017NE000001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 489/2016 - UASG 910847
Nº Processo: GCN.A-357/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços
de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para sistema de
armazenamento de dados Storage e seus componentes. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 18/04/2017 de 09h00 às 11h30 e de 14h00
às 16h30. Endereço: Rua Candelária, 65/2º Andar Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/910847-05-489-2016. Entrega das Propostas: a partir de
18/04/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 05/05/2017 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Favor observar o período de visita técnica facultativa.
ALFREDO LIMEIRA DE NIEMEYER NETO
Gerente de Contratação Nacional de Bens e Serviços
(SIDEC - 17/04/2017) 910847-09108-2017NE017691

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL
PROCESSO SELETIVO
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ ELETRONUCLEAR
A Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEARCNPJ nº 42.540.211/0001-67, representada pelo seu Diretor Jorge de
Bessa Pinto, com base na Lei n°10.097/2000 e no Decreto Federal n°
5.598/2005, torna pública a realização de processo seletivo para o
curso de Operador de Computador, por meio do SENAI - Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - CNPJ n° 33.564.543/0001-90,
visando ao preenchimento de 18 vagas para o Programa de Aprendizagem em curso profissionalizante no SENAI - Rio de Janeiro Unidade Laranjeiras.
1. Disposições preliminares
1.1. A seleção será regida por este Edital, seus Anexos e
eventuais retificações, caso existam, e sua execução caberá ao SENAI
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em cumprimento ao
Acordo de Cooperação Técnica nº02/2006, publicado no Diário Oficial da União n°66, Seção 3 de 05/04/2006, para atender ao cumprimento das cotas de aprendizagem da ELETROBRAS-ELETRONUCLEAR em conformidade com a CLT e o Decreto 5.98/2005.
1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência
o horário de Brasília/DF.
2. Conceitos
2.1. Aprendiz
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2.1.1. Descrição: Considera-se aprendiz o jovem contratado
diretamente pelo empregador ou por intermédio de entidades sem fins
lucrativos, em conformidade com o disposto no Decreto n°
5.598/2005, para efeito de cumprimento da cota a que se refere o
art.429 da CLT, e que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos:
a) ser maior de 14 (quatorze) anos e menor de 24 (vinte e
quatro) anos, de acordo com pré-requisito do Anexo II.
b) caso o aprendiz seja pessoa com deficiência, não haverá
limite máximo de idade para a condição, conforme art. 428, parágrafo
5º da Consolidação das Leis do Trabalho e deverá, sobretudo, considerar as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização.
c) estar frequentando a escola em cursos regulares do ensino
médio ou já ter concluído;
d) apresentar desenvolvimento físico, moral e psicológico
compatível com a formação técnico-profissional metódica objeto do
contrato de aprendizagem;
e) comprovar documentalmente a sua residência no município pertinente à vaga na qual estiver respectivamente inscrito para
seleção.
2.2. Jornada de Aprendizagem
2.2.1. Os candidatos habilitados em todas as etapas da seleção serão convocados, em função das vagas existentes para cumprimento da cota a que se refere o art. 429 da CLT e obedecendo à
ordem de classificação, a assinar contrato com a Eletrobras Termonuclear S.A. ELETRONUCLEAR, de aprendizagem com a empresa, regido pelos preceitos da CLT e amparado na Lei n°
10.097/2000 e no Decreto n° 5.598/2005, sujeitando-se às normas
internas vigentes na empresa.
3. Benefícios
3.1. Remuneração: salário mínimo-hora.
3.1.2. Além da remuneração especificada, a empresa oferece
como benefícios: Seguro de Vida e Acidente Pessoais, Vale transporte
e Vale Alimentação/Refeição.
3.1.3. A jornada de aprendizagem será de 4 (quatro) horas
diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais.
3.1.4. O contrato de aprendizagem terá duração determinada
de acordo com o curso escolhido, conforme Anexo II.
4. Requisitos para a contratação do Jovem Aprendiz
4.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
a) ter sido aprovado e classificado em todas as etapas desta
seleção, na forma estabelecida neste Edital, seus Anexos e em suas
retificações;
b) ter nacionalidade brasileira;
c) possuir os pré-requisitos exigidos para ocupar a vaga de
aprendizagem, conforme constante no Anexo II do presente Edital;
d) ser considerado APTO em todos os exames médicos préadmissionais a serem realizados pela empresa Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR, conforme rotina estabelecida pela
empresa, devendo o candidato se submeter aos exames clínicos e
laboratoriais relacionados no Anexo V deste Edital, os quais correrão
às expensas da ELETRONUCLEAR.
e) é vedada a participação neste processo seletivo de candidatos que tenham anteriormente contrato firmado com a Eletrobras
Termonuclear S.A - ELETRONUCLEAR, em atenção às bases legais
do Programa, pois o empregador não pode formalizar novo contrato
de aprendizagem com o mesmo aprendiz após o término do anterior.
Será desclassificado o candidato que não atentar para esta orientação.
f) Não poderá se inscrever neste processo seletivo, o candidato que já tenha cursado, concluído e certificado no mesmo curso
de aprendizagem e na mesma possibilidade na qual será operacionalizado o curso, objeto deste edital.
4.2. Exames médicos complementares, no caso de indicação
médica, além daqueles especificados no Anexo V deste Edital, poderão ser solicitados por ocasião dos exames médicos pré-admissionais e também correrão às expensas da ELETRONUCLEAR.
5. Seleção
5.1. A seleção será composta de:
a) Reunião de Informação Profissional (RIP), de caráter informativo, eliminatório e obrigatório.
b) Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório.
5.2. Apenas poderão participar da Reunião de Informação
Profissional (RIP), bem como realizar a Prova Escrita, aqueles candidatos que apresentem o comprovante de inscrição neste processo
seletivo.
5.3. A divulgação oficial dos resultados e demais comunicações referentes a este processo seletivo dar-se-á por meio de:
5.3.1. Publicação no Diário Oficial da União;
5.3.2. Divulgação eletrônica pelo endereço: www.eletronuclear.gov.br;
5.3.3. Divulgação no Mural de Informações do SENAI do
local de inscrição.
6. Inscrições
6.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma
descrita neste Edital e serão gratuitas.
6.2. As inscrições para o processo seletivo para o ingresso
nos cursos de aprendizagem estarão abertas no dia 02 de maio de
2017 no horário de 9h às 16h, considerando-se o horário oficial de
Brasília/DF, unicamente no Posto de Inscrição do SENAI -Laranjeiras, conforme Anexo I deste Edital.
6.3. A inscrição do candidato menor será efetuada pelo candidato e seu responsável legal devidamente identificado. A inscrição
será efetuada pessoalmente pelo interessado e no caso do candidato
menor deverá ser efetuada acompanhada pelo responsável legal munido de documentação comprobatória (documentação de identidade
que identifique o grau de parentesco com o menor e, se for o caso, o
termo de guarda)

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

