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do dia 25/10/2017 no endereço eletrônico www.petronect.com.br. Pa-ra viabilizar sua participação no referido evento o interessado deveráatender à etapa eliminatória abaixo: Imediato contato com a PE-TRONECT através dos telefones: 4020-9876 (Capitais e regiões me-tropolitanas) e 0800-282-8484 (Demais regiões). ATENÇÃO: ASEMPRESAS OBRIGATORIAMENTE DEVEM ENTRAR EM CON-TATO COM A PETRONECT, ESTANDO OU NÃO REGISTRADONO PORTAL. SE SUA EMPRESA AINDA NÃO ESTIVER RE-GISTRADA, A PETRONECT IRÁ INFORMAR O SEU INTERES-SE A PETROBRAS E PROVIDENCIARÁ O SEU REGISTRO. CA-SO NÃO RECEBA SUA SENHA DE ACESSO EM ATÉ TRÊSDIAS, ENTRE EM CONTATO COM O ATENDIMENTO PETRO-NECT. A sua inclusão no presente leilão deverá ser feita até às 17hdo dia 18/10/2017. O não cumprimento desta etapa impedirá a par-ticipação da proponente na licitação. Atenção: O Registro de interessede participação do leilão através da empresa PETRONECT não ga-rante a participação no Evento. Para participar deste leilão é ne-cessário cumprir todas as exigências e prazos no Edital. É obrigatórialeitura da versão completa do edital, que contém as condições geraisde participação e demais informações do leilão. O Edital e seusanexos podem ser visualizados no sítio da PETROBRAS em:http://www.petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios, na opção leilõesde materiais. Os preços ofertados deverão ser elaborados isentos deimpostos, sendo que nos casos de incidência de ICMS, PIS, COFINS,o licitante vencedor será comunicado pela Comissão de Alienação dovalor final da venda acrescido dos impostos, portanto, o licitantevencedor deverá efetuar o pagamento do valor ofertado contemplandoos referidos impostos. Os lotes estarão disponíveis para visitação dosinteressados no endereço abaixo: Refinaria de Capuava - AvenidaAlberto Soares Sampaio, 2122, Mauá - SP. A visitação acontecerásomente entre os dias 27/09/2017 à 13/10/2017 (Segunda à Sexta),conforme agendamento prévio a ser realizado até o dia 10/10/2017,através do e-mail ricardo.fontes@petrobras.com.br ou telefone (11)37959488. Para maiores esclarecimentos sobre o presente Leilão,favor encaminhar consulta ao endereço eletrônico: ricardo.fontes@pe-t r o b r a s . c o m . b r.
RICARDO FONTES DE JESUS ALONSOp/Comissão de Alienação

Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisiçãocomo participante do Pregão nº 01/2017, ARP nº 02/2017, admi-nistrada pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE>.Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, Lei10.520/02 e Decretos 5.450/05, 6.204/07 e 7.892/13 e demais al-terações. Vigência: 28/08/2017 a 29/12/2017. Valor Total:R$2.732,00. Fonte: 250570202 - 2017NE800322. Data de Assinatura:28/08/2017.
(SICON - 21/09/2017) 512006-57202-2017NE800002GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM CARUARU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2017 - UASG 511199
Nº Processo: 35208000300201701.PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONALDO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 78126950001126. Con-tratado : MICROSENS S/A -.Objeto: Compra de 28 cartuchos p/impressora Sansunh 4510; 28 cartuchos p/ impressora Sansung 4020;28 cartuchos p/ impressora Samsung 4080; uni. fusora p/ impressoraSamsung 4510. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Lei 10.520/02 . Vi-gência: 29/08/2017 a 31/12/2017. Valor Total: R$47.478,00. Fonte:250570202 - 2017NE800212. Data de Assinatura: 29/08/2017.
(SICON - 21/09/2017) 512006-57202-2017NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2017 - UASG 511199
Nº Processo: 35208000300201701.PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONALDO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03988378000133. Con-tratado : DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA -.Objeto: Comprade 2.000 resmas de papel A4. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;Lei 10.520/02. Vigência: 29/08/2017 a 31/12/2017. Valor Total:R$28.000,00. Fonte: 250570202 - 2017NE800214. Data de Assina-tura: 29/08/2017.
(SICON - 21/09/2017) 512006-57202-2017NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2017 - UASG 511199
Nº Processo: 35208000300201701.PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONALDO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07065674000113. Con-tratado : SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI -EPP. Objeto: Compra de 103 cx c/ 72 unid.de colchetenº 08. Fun-damento Legal: Lei nº 10.520/02 Lei 8.666/93 .Vigência: 02/09/2017a 31/12/2017. Valor Total: R$293,55. Fonte: 250570202 -2017NE800215. Data de Assinatura: 02/09/2017.
(SICON - 21/09/2017) 512006-57202-2017NE800002GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM ITABUNA

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO Nº 5/2017 - UASG 511674
Nº Processo: 35027000802201752 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-tratação de empresa de engenharia especializada para executar osserviços de manutenção predial de caráter corretivo e preventivo, comcobertura de risco, e serviço eventual, nos 22 (vinte e dois) imóveisde uso do INSS, administrados pela Gerência Executiva do INSS emItabuna/BA, de acordo com as condições e especificações constantesneste Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00002. Edital:22/09/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Av.Ilheus,45 - Centro Centro - ITABUNA - BA ou www.comprasgo-vernamentais.gov.br/edital/511674-05-5-2017. Entrega das Propostas:a partir de 22/09/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.Abertura das Propostas: 04/10/2017 às 09h00 no site www.compras-net.gov.br. Informações Gerais: Em caso de discordância existenteentre as especificações deste objeto descritas no portal Comprasnet eas especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas

JADSON SIRQUEIRA SILVAPregoeiro
(SIDEC - 21/09/2017) 512006-57202-2017NE800002GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM JOÃO PESSOA

EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Ref.: Proc. nº 35172.000839/2017-15. referente a Acordo de Co-operação Técnica que entre si celebram a Gerência Executiva doINSS em João Pessoa-PB e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais deSobrado para requerimento de serviços previdenciários na modalidadede atendimento à distância. Objeto: Viabilizar a operacionalização derequerimentos de serviços do INSS, sendo: salário-maternidade, apo-sentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pen-são por morte, auxílio-reclusão, certidão de tempo de contribuição,extrato CNIS, extrato para imposto de renda, histórico de consig-nações, histórico de crédito do benefício - HISCRE, declaração debenefício/nada consta, revisão, recurso, cópia de processo, atualizaçãode cadastro e benefício, na modalidade atendimento a distância, pe-lo(a). Acordante, de seus representados, bem como a preparação einstrução de requerimentos para posterior análise do INSS, a quemincumbe reconhecer ou não o direito à percepção de benefícios. DaVigência: este Acordo vigorará até 31.12.2017, a contar da sua pu-

blicação no Diário Oficial da União. Data da Assinatura: 21 desetembro de 2017. Dos Signatários: Rogério da Silva Oliveira, Ge-rente Executivo do INSS em João Pessoa-PB e José Hailton deOliveira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de So-brado-PB.Ref.: Proc. nº 35172.000813/2017-69. referente a Acordo de Co-operação Técnica que entre si celebram a Gerência Executiva doINSS em João Pessoa-PB e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais deSossego para requerimento de serviços previdenciários na modalidadede atendimento à distância. Objeto: Viabilizar a operacionalização derequerimentos de serviços do INSS, sendo: salário-maternidade, apo-sentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pen-são por morte, auxílio-reclusão, certidão de tempo de contribuição,extrato CNIS, extrato para imposto de renda, histórico de consig-nações, histórico de crédito do benefício - HISCRE, declaração debenefício/nada consta, revisão, recurso, cópia de processo, atualizaçãode cadastro e benefício, na modalidade atendimento a distância, pe-lo(a). Acordante, de seus representados, bem como a preparação einstrução de requerimentos para posterior análise do INSS, a quemincumbe reconhecer ou não o direito à percepção de benefícios. DaVigência: este Acordo vigorará até 31.12.2017, a contar da sua pu-blicação no Diário Oficial da União. Data da Assinatura: 21 desetembro de 2017. Dos Signatários: Rogério da Silva Oliveira, Ge-rente Executivo do INSS em João Pessoa-PB e Pedro Ferreira dosSantos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sossego-PB.Ref.: Proc. nº 35172.000806/2017-67. referente a Acordo de Co-operação Técnica que entre si celebram a Gerência Executiva doINSS em João Pessoa-PB e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais deNova Palmeira para requerimento de serviços previdenciários na mo-dalidade de atendimento à distância. Objeto: Viabilizar a operacio-nalização de requerimentos de serviços do INSS, sendo: salário-ma-ternidade, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de con-tribuição, pensão por morte, auxílio-reclusão, certidão de tempo decontribuição, extrato CNIS, extrato para imposto de renda, históricode consignações, histórico de crédito do benefício - HISCRE, de-claração de benefício/nada consta, revisão, recurso, cópia de processo,atualização de cadastro e benefício, na modalidade atendimento adistância, pelo(a). Acordante, de seus representados, bem como apreparação e instrução de requerimentos para posterior análise doINSS, a quem incumbe reconhecer ou não o direito à percepção debenefícios. Da Vigência: este Acordo vigorará até 31.12.2017, a con-tar da sua publicação no Diário Oficial da União. Data da Assinatura:21 de setembro de 2017. Dos Signatários: Rogério da Silva Oliveira,Gerente Executivo do INSS em João Pessoa-PB e Antônio PereiraDantas, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de NovaPalmeira-PB.Ref.: Proc. nº 35172.000811/2017-70. referente a Acordo de Co-operação Técnica que entre si celebram a Gerência Executiva doINSS em João Pessoa-PB e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais deRiachão do Poço para requerimento de serviços previdenciários namodalidade de atendimento à distância. Objeto: Viabilizar a ope-racionalização de requerimentos de serviços do INSS, sendo: salário-maternidade, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo decontribuição, pensão por morte, auxílio-reclusão, certidão de tempode contribuição, extrato CNIS, extrato para imposto de renda, his-tórico de consignações, histórico de crédito do benefício - HISCRE,declaração de benefício/nada consta, revisão, recurso, cópia de pro-cesso, atualização de cadastro e benefício, na modalidade atendimentoa distância, pelo(a). Acordante, de seus representados, bem como apreparação e instrução de requerimentos para posterior análise doINSS, a quem incumbe reconhecer ou não o direito à percepção debenefícios. Da Vigência: este Acordo vigorará até 31.12.2017, a con-tar da sua publicação no Diário Oficial da União. Data da Assinatura:21 de setembro de 2017. Dos Signatários: Rogério da Silva Oliveira,Gerente Executivo do INSS em João Pessoa-PB e Josildo Irineu daSilva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riachãodo Poço-PB.Ref.: Proc. nº 35172.000804/2017-78. referente a Acordo de Co-operação Técnica que entre si celebram a Gerência Executiva doINSS em João Pessoa-PB e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais deCuité para requerimento de serviços previdenciários na modalidade deatendimento à distância. Objeto: Viabilizar a operacionalização derequerimentos de serviços do INSS, sendo: salário-maternidade, apo-sentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pen-são por morte, auxílio-reclusão, certidão de tempo de contribuição,extrato CNIS, extrato para imposto de renda, histórico de consig-nações, histórico de crédito do benefício - HISCRE, declaração debenefício/nada consta, revisão, recurso, cópia de processo, atualizaçãode cadastro e benefício, na modalidade atendimento a distância, pe-lo(a). Acordante, de seus representados, bem como a preparação einstrução de requerimentos para posterior análise do INSS, a quemincumbe reconhecer ou não o direito à percepção de benefícios. DaVigência: este Acordo vigorará até 31.12.2017, a contar da sua pu-blicação no Diário Oficial da União. Data da Assinatura: 21 desetembro de 2017. Dos Signatários: Rogério da Silva Oliveira, Ge-rente Executivo do INSS em João Pessoa-PB e Alexandre Fonseca deOliveira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cuité-PB.Ref.: Proc. nº 35172.000807/2017-10. referente a Acordo de Co-operação Técnica que entre si celebram a Gerência Executiva doINSS em João Pessoa-PB e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais dePicuí para requerimento de serviços previdenciários na modalidade deatendimento à distância. Objeto: Viabilizar a operacionalização derequerimentos de serviços do INSS, sendo: salário-maternidade, apo-sentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pen-são por morte, auxílio-reclusão, certidão de tempo de contribuição,extrato CNIS, extrato para imposto de renda, histórico de consig-nações, histórico de crédito do benefício - HISCRE, declaração debenefício/nada consta, revisão, recurso, cópia de processo, atualização

SECRETARIA EXECUTIVASUBSECRETARIA DE ASSUNTOSA D M I N I S T R AT I V O S
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2017 - UASG 550005

Nº Processo: 71000019259201729.PREGÃO SISPP Nº 23/2017. Contratante: SUBSECRETARIA DEASSUNTOS -ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO. CNPJ Con-tratado: 14860358000107. Contratado : SAMIO BANDEIRA - ME -.Objeto: Fornecimento e entrega diária, inclusive nos fins de semanae feriados, de jornais e revistas, versões impressa e eletrônica, se-manais ou de periodicidade maior, no Ministério do DesenvolvimentoSocial e nas residências Oficiais, com fornecimento de senhas deacesso online de todos os periódicos que contemplam tal funcio-nalidade, conforme condições, quantidades e exigências previstas noTermo de Referência, Anexo I do Edital. Fundamento Legal: Leis nº8666/93 e 10520/02, Decreto 2271/97 e IN SLTI/MP nº 02/08. Vi-gência: 21/09/2017 a 21/09/2018. Valor Total: R$152.677,08. Fonte:151000000 - 2017NE800609. Data de Assinatura: 21/09/2017.
(SICON - 21/09/2017) 550005-00001-2017NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTOPREGÃO Nº 24/2017
Torno Público o resultado do certame supracitado que tevecomo vencedora a empresa Equipe Channel Produções e EventosNacionais e Internacionais Ltda - EPP, pelo valor total de R$85.200,00.A Ata de Realização do Pregão está disponível no sitiow w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r

CRISTIANE DOS SANTOS NERY DE OLIVEIRACoordenadora Geral de Licitações e Contratos
(SIDEC - 21/09/2017) 550005-00001-2017NE000001INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTEEM RECIFEGERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM ARACAJU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2017 - UASG 510080
Nº Processo: 35448000388201721.PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONALDO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 70066840000132. Con-tratado : VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE -MATERIALDE CONSUMO LTD. Objeto: Aquisição de mateial de consumo(lençol descartável), para suprir estoque interno, atendendo todas as

Ministério do Desenvolvimento Social.


