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41, Adriana Queiroz de Carvalho, Procuradora-Geral da Fazenda Na-
cional, pela RFB, CNJ nº 00.394.460/0058-87, Carlos Alberto Freitas
Barreto, Secretário da Receita Federal do Brasil.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 865/PGFN/CAF

ESPÉCIE: Contrato de Cessão Onerosa de Créditos. PARTES: a
UNIÃO e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES. PROCESSO Nº: 17944.000410/2013-26. VALOR: R$
1.455.317.797,25 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mi-
lhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e noventa e sete reais e
vinte e cinco centavos), posicionado em 7 de junho de 2013. DATA
DA CELEBRAÇÃO: 7 de junho de 2013. REPRESENTANTES: pela
União, CLÁUDIO TEIXEIRA DA SILVA, Procurador da Fazenda Na-
cional; pelo BNDES, ANDRÉ CARVALHO TEIXEIRA, Procurador.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2013 - UASG 170008

Nº Processo: 10951000164201374 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Constituição de Registro de Preços para aquisição de 66 (sessenta e
seis) aparelhos de ar condicionado. Total de Itens Licitados: 00003 .
Edital: 10/06/2013 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 17h30 . Endereço:
Sas Quadra 01 Lote 1/5 7º Andar Sala 704/6 BRASILIA - DF .
Entrega das Propostas: a partir de 10/06/2013 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 20/06/2013 às
09h30 site www.comprasnet.gov.br.

ICARO LIEBERT CORREIA BARROS
Pregoeiro

(SIDEC - 07/06/2013) 170531-00001-2013NE000001

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 2012/006; Nº DO CONTRA-
TO: 2013/210; CONTRATADA: KPMG AUDITORES INDEPEN-
DENTES; CNPJ: 57.755.217/0001-29; OBJETO: Prestação e exe-
cução de serviços de auditoria independentes; MODALIDADE DE
LICITAÇÃO: Concorrência; FUNDAMENTO LEGAL: Leis
8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios
disponíveis em orçamento; VALOR GLOBAL: R$ 1.457.253,91; VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura,
podendo ser prorrogado por até 60 meses; DATA DA ASSINATURA:
03/06/2013; DECISÃO: Diretoria do Banco em 28/5/2013; Lisete
Maria Hortêncio Batista Gerente Executiva da GESUP.

Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 2013/012; Nº DO CONTRA-
TO: 2013/166; CONTRATADA: GLOBAL MIX EMPREENDIMEN-
TOS LTDA-ME.; CNPJ: 11.634.366/0001-39; OBJETO: Prestação de
Serviços de Limpeza e Conservação; MODALIDADE DE LICITA-
ÇÃO: Pregão Eletrônico; FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93,
10.520/2002 e Decreto 5.450/2005; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Cré-
dito com recursos próprios disponíveis em orçamento; VALOR MEN-
SAL: R$ 3.969,96; VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir da data
da assinatura; DATA DA ASSINATURA: 22/05/2013; DECISÃO:
Gerência Executiva de Suprimento e patrimônio em 24/04/2013; Li-
sete Maria Hortêncio Batista Gerente Executiva da GESUP.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Quarto Aditivo; Nº do PROCESSO: 2010/006; Contrato:
2010/115; CONTRATANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A; CNPJ:
04.902.979/0001-44; CONTRATADO: TELEMAR NORTE LESTE
S.A.; CNPJ: 33.000.118/0001-79; OBJETO: Prorrogação da vigência
do contrato pelo período de 10/05/2013 a 09/05/2014; MODALI-
DADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico; FUNDAMENTO LE-
GAL: art.57, inciso II da Lei 8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO:
Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; AUTO-
RIZAÇÃO: Diretoria de Gestão de Recursos - DIREC em
10/05/2013; Data da Assinatura: 10/05/2013. Lisete Maria Hortêncio
Batista Gerente Executiva da GESUP.

DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS

EDITAL Nº 2, DE 5 DE JUNHO DE 2013
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2013

O Banco da Amazônia S.A. torna pública a retificação do
Edital nº 01/2013 do concurso Público, publicado no DOU do dia 21
de maio de 2013, Seção 3, páginas 82 a 85 que passa a ter a redação
a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e
subitens do referido Edital.

No subitem 2.4.1. Onde se lê: 2.4.1 - ESPECÍFICAS: exe-
cutar atividades relacionadas ao serviço bancário, tais como: em-
préstimos, captação de recursos, atendimento ao público, redação de
correspondências, lançamentos contábeis, conferência de documentos
e de relatórios, controles estatísticos, participação em planos, em
programas e em projetos e elaboração de estudos na respectiva área
de atuação. Leia-se: 2.4.1 - ESPECÍFICAS: executar atividades re-
lacionadas ao serviço bancário, tais como: Comercialização de pro-
dutos e serviços do Banco, empréstimos, captação de recursos, aten-
dimento ao público, atuação no caixa (quando necessário), contatos
com clientes (inclusive visitas), prestação de informações aos clientes
e usuários; redação de correspondências, lançamentos contábeis, con-
ferência de documentos e de relatórios, controles estatísticos, atua-
lização/manutenção de dados em sistemas operacionais informatiza-

dos, participação em planos, em programas e em projetos e ela-
boração de estudos na respectiva área de atuação.

No subitem 2.6. Onde se lê: 2.6 - VANTAGENS: e) pro-
grama de promoções; g) possibilidade de participação em Plano de
Previdência Complementar. Leia-se: 2.6 - VANTAGENS: e) possi-
bilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; g) possibilidade
de participação Plano de Previdência Complementar do Banco da
Amazônia - PrevAmazônia.

No Item 3 - DA CLASSIFICAÇÃO E DO APROVEITA-
MENTO. Incluir o subitem 3.5: 3.5 - O provimento das vagas está
sujeito ao planejamento estratégico e às necessidades do BANCO DA
AMAZÔNIA.

No Item 11 - DA ADMISSÃO. No subitem 11.3 da alínea
"n.3". Onde se lê: n.3) de que não tem conduta incompatível com a
atividade bancária; Leia-se: n.3) de que não tem conduta incompatível
com a atividade bancária; assim considerada a comprovada prática,
nos dois anos anteriores à data prevista para a posse, dos atos de-
finidos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, como crime de
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; e outros
atos legalmente definidos como crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional ou a Ordem Econômica Nacional; n.4) de ter ou não o nome
inscrito em cadastros restritivos (SPC, CCF, SERASA, CADIN etc.).
A admissão só ocorrerá depois que o candidato excluir o seu nome
dos referidos cadastros dentro do prazo estipulado pelo Banco para a
qualificação; n.5 - autorização irrestrita e irrevogável para que o Ban-
co possa solicitar a terceiros e para que estes possam prestar es-
clarecimentos sobre todos os fatos relacionados às informações pres-
tadas, especialmente quanto às certidões e declarações anteriores;

No subitem 11.4. Onde se lê: 11.4 - Observada a necessidade
de provimento, do BANCO DA AMAZÔNIA procederá, dentro do
prazo de validade do Concurso Público, à contratação mediante as-
sinatura de Contrato Individual de Trabalho que se regerá pelos pre-
ceitos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e pelas normas do
Regulamento de Pessoal e do Plano de Cargos e Salários vigentes no
BANCO DA AMAZÔNIA, na ocasião do aproveitamento no cargo,
devendo o período inicial de 90 dias ser considerado contrato a título
de experiência. Leia-se: 11.4 - Observada a necessidade de provi-
mento, do BANCO DA AMAZÔNIA procederá, dentro do prazo de
validade do Concurso Público, à contratação mediante assinatura de
Contrato Individual de Trabalho que se regerá pelos preceitos da Con-
solidação das Leis do Trabalho - CLT e pelas normas do Regulamento
de Pessoal e do Plano de Cargos e Salários vigentes no BANCO DA
AMAZÔNIA, na ocasião do aproveitamento no cargo, devendo o pe-
ríodo inicial de 90 dias ser considerado contrato a título de experiência.
Nesse período, os admitidos serão avaliados sob o aspecto da ca-
pacidade e da adaptação ao trabalho sob o ponto de vista disciplinar.

Incluir os subitens 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 11.9 e renumerar os
demais subitens. 11.5 - Serão desclassificados os candidatos cujas
informações demonstrarem a existência de conflitos de interesses do
candidato com os do BANCO DA AMAZÔNIA, não solucionados ou
conciliados, bem como conduta incompatível com a atividade ban-
cária ou com o trabalho em sociedade de economia mista assim
considerada, por exemplo, a ilícita acumulação remunerada de cargos
públicos e empregos vedada pelos incisos XVI e XVII do artigo 37
da Constituição Federal, e quaisquer outras incompatibilidades le-
galmente previstas. 11.6 - O candidato classificado que estiver man-
tendo em situação de anormalidade dívidas contra ele exigíveis ou
respondendo por dívidas em situação anormal, inclusive as conta-
bilizadas como prejuízo, no BANCO DA AMAZÕNIA terá sua con-
tratação condicionada até que as dívidas sejam regularizadas, no pra-
zo de trinta dias contados da data em que for cientificado, pelo
Banco, desse impedimento. 11.7 - Não serão aceitos protocolos de
documentos exigidos. Cópias não autenticadas deverão estar acom-
panhadas dos originais, para efeito de autenticação. 11.8 - A falta de
comprovação, até a data da admissão, de qualquer dos requisitos para
contratação ou a prática de falsidade ideológica em prova documental
acarretará cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação do
respectivo Certame e a anulação de todos os atos com respeito a ele
praticados pelo BANCO DA AMAZÔNIA, ainda que já tenha sido
publicado o Edital de Homologação do resultado final, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis. 11.9 - A classificação final gera, para o
candidato, apenas a expectativa de direito à contratação. Durante o
período de validade do Concurso, o BANCO DA AMAZÔNIA. re-
serva-se o direito de proceder às contratações em número que atenda
ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a dis-
ponibilidade orçamentária e até o número de vagas existentes nos
polos.

RENUMERAR os subitens 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9,
11.9.1, 11.10, 11.11, 11.12 e 11.13 que passam a ser numerados,
respectivamente, como, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.14.1,
11.15, 11.16, 11.17 e 11.18.

No item 12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Incluir os su-
bitens 12.2, 12.3, 12.17 e 12.18 e renumerar os demais subitens. 12.2
- A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar
sem efeito a contratação do candidato, em todos os atos relacionados
à Seleção Externa, quando constatada a omissão, declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito
ou criar obrigação. 12.3 - Comprovadas a inexatidão ou irregula-
ridades descritas no subitem 12.2, o candidato estará sujeito a res-
ponder por Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do
Código Penal. 12.17 - Durante o prazo de validade deste certame, as
contratações nos diversos polos ocorrerão exclusivamente por meio
do aproveitamento de candidatos classificados nos respectivos polos.
Na inexistência de candidato aprovado no polo será utilizada a clas-
sificação geral. 12.18 - A contratação dar-se-á obedecendo rigoro-
samente a classificação obtida pelo candidato no polo e/ou clas-
sificação geral, conforme o caso, em unidade a ser definida pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A, que seja ou venha a ser vinculada ao
polo, observadas, ainda, as disposições normativas internas vigentes
na data da contratação e às necessidades do BANCO DA AMA-
ZÔNIA.

RENUMERAR os subitens 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7,
12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17 e
12.18 que passam a ser numerados, respectivamente, como, 12.4,
12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15,
12.16, 12.19, 12.20, 12.21 e 12.22.

No Anexo I - Polos de Opção. Polo de opção 4 - Excluir a
cidade de abrangência Guajajaras/MA.

No Anexo III - Cronograma. Onde se lê:

Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação dos candidatos
aprovados que se declararam com deficiência para perícia médica

08/08/2013

Leia-se:

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e convocação dos
candidatos aprovados que se declararam com deficiência para perícia mé-
dica

0808/2013

WILSON EVARISTO
Diretor

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2013

O Banco da Amazônia S. A. torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, nº 2013/025, do tipo
"menor preço", objetivando a contratação de empresa para prestação
Serviços Técnicos de Manutenção Corretiva e Preventiva "on site",
incluindo o fornecimento de peças de reposição, em 84 Terminais de
autoatendimento, da marca DIEBOLD, modelos CD-4000, ATM-
4000, TCH-4000 e ATM-4500, e 55 Terminais de Caixa da mesma
fornecedora, modelo TC-6000. Sessão de abertura em 25.06.2013, às
08:30 horas.O edital completo pode ser obtido no COMLIC, no ho-
rário de 8h30 às 13h00, em dias úteis, fone (91)4008-3308 ou 4008-
3311 / fax (91)4008-4251 e na internet, nos endereços:
http://www.bancoamazonia.com.br e www.licitacoes-e.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2013

O Banco da Amazônia S. A. torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, nº 2013/029, do tipo "me-
nor preço", objetivando a contratação de empresa para o fornecimento
e instalação de 33 máquinas contadoras de cédulas. Sessão de abertura
em 27.06.2013, às 08:30 horas.O edital completo pode ser obtido no
COMLIC, no horário de 8h30 às 13h00, em dias úteis, fone (91)4008-
3308 ou 4008-3311 / fax (91)4008-4251 e na internet, nos endereços:
http://www.bancoamazonia.com.br e www.licitacoes-e.com.br.

ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO
Pregoeira

BANCO DO BRASIL S/A
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Concorrência 2012/10513(7419); CONTRATOS:
201374191051, valor de R$ 19.796,88, vigência: 35 dias, assinatura:
27.05.13; 201374191052, valor de R$ 21.808,77, vigência: 35 dias,
assinatura: 27.05.13; 201374191053, valor de R$ 21.925,64, vigência:
35 dias, assinatura: 27.05.13; 201374191054, valor de R$ 20.789,49,
vigência: 35 dias, assinatura: 27.05.13. CONTRATADA: CONSTRU-
TORA PLANESPAÇO LTDA; OBJETO: Registro de preços para
futuras contratações referente a execução de obras e serviços de
engenharia, incluindo instalação, construção, relocalização e reforma
com ou sem ampliação de área, com fornecimento de materiais e
mão-de-obra, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
em cada uma das solicitações de serviços, com valor limitado a R$
350.000,00 por EVENTO, em dependências do Banco do Brasil, no
Estado do Paraná, divididas em 7(sete) lotes. ITEM ORÇAMEN-
TÁRIO: Reforma em Imóveis

Concorrência 2011/26383(7420) Centro de Serviços de Lo-
gística Recife(PE) Contrato 201374201363 CONTRATADA: CP -
Construtora Padilha Ltda; OBJETO: Adequação civil, infraestrutura
de alarme e instalação de ar condicionado para modernização de sala
TC em diversas dependências do Rio Grande do Norte(RN); ITEM
ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - Rede de atendimento;
VALOR TOTAL: R$ 64.812,78; VIGÊNCIA: 07 dias; ASSINATURA
em: 10.05.2013

Pregão Eletrônico 2012/10298-7421 - Ata de Registro de
Preços 2012.7421.5976 - Cenop Logística São Paulo(SP). CONTRA-
TADA: Stell Comércio e Soluções de Telecomunicações Ltda. Me;
OBJETO: Prestação de Serviços de Despachante; ITEM ORÇAMEN-
TÁRIO: 75899099 - Diversas; VALOR TOTAL:R$ 18.700,00(dezoito
mil e setecentos reais); VIGÊNCIA: 60 meses; ASSINATURA em
04.06.2013

Pregão Eletrônico 2013/06426(7421) CENOP Logística São
Paulo(SP). CONTRATADA: Tecnotoner Cartuchos para Impressoras
Ltda; OBJETO: Aquisição de kits de cartuchos com cilindro para
impressora Samsung SCX 6555NX; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ma-
teriais; VALOR TOTAL: R$1.953.600,00; VIGÊNCIA: 06 meses,
prorrogável até 12 meses; ASSINATURA em 05.06.2013

INEXIGIBILIDADE 2011/00382(7421) SL - CENOP Lo-
gística São Paulo(SP); CONTRATADA: MACEDO PAZ CONSTRU-
TORA E INCORPORADORA LTDA; OBJETO: Credenciamento de
pessoa jurídica, inclusive Empresa Individual, devidamente registrada
no CREA ou CAU, cujo objeto social contemple atividades técnicas
de engenharia e ou/arquitetura, para a prestação dos serviços técnicos
profissionais especializados na área imobiliária, em caráter eventual,
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