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COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Procedimento Licitatório nº 20/2018
Processo: nº 059/2017.

Esta Licitação é regida pela Lei nº 13.303, de 30/06/2016. Objeto: Atribuição de
áreas vagas no Entreposto de Franca, conforme descrição constante no ANEXO I - TERMO
DE REFERÊNCIA. Data, hora e local: 24/05/2019, às 09h30, na sede social da CEAGESP -
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, realizou-se a sessão pública para I) regularização das pendências
documentais dos licitantes Ana Claudia Bertoni, Fransergio Bagnareli e Luciano Alves
Borges II) declarar a inabilitação e desclassificação do licitante Leandro de Freitas Lizo e
Outra, por não ter saneado a sua pendencia documental no prazo estabelecido, III) Em
virtude da inabilitação e desclassificação do licitante do item II, a licitação da área GC
Módulos 39 restou fracassada, e IV) Apresentação da classificação final das propostas dos
licitantes classificados e habilitados. A presente Ata de Sessão encontra-se disponibilizada
no Portal CEAGESP. Decorrido o prazo de recurso, os autos serão encaminhados à
Autoridade competente para adjudicação e homologação. Os autos do processo estão com
vista franqueada aos interessados.

SONIA A. DA SILVA APOSTOLICO
Presidente da Comissão Julgadora

SECRETARIA EXECUTIVA
EDITAL Nº 8/2019

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL UNESCO 914BRZ3048
CONTRATA NA MODALIDAE CONSULTORIA INDIVIDUAL
OBJETIVO/VAGA Contratação de consultor individual para realização de

levantamento sobre duração e custos dos processos administrativos de cobrança de
ressarcimento de benefícios no âmbito da Fiscalização do Programa Bolsa Família (PBF).

01 (uma) VAGA.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Mestrado nas áreas de Ciências Humanas,

Ciências Sociais Aplicadas ou Engenharia de Produção, preferencialmente em Direito,
Administração, Gestão Pública ou Ciências Sociais (conforme tabela de classificação da
Capes) e Experiência mínima de 2 (dois) anos em pesquisas empíricas de processos
administrativos, fiscais ou judiciais, preferencialmente envolvendo experiência em fluxo
processual.

O termo de referência está disponível no sítio: http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica. Os interessados deverão enviar
o currículo a partir do dia 26/05/2019 até o dia 01/06/2019 para o endereço:
sedct.914brz3048@cidadania.gov.br (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado em
formato PDF, no modelo disponível no sítio (http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), bem como o número do edital
deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais requisitos
serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de julho
de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise
de currículo), sendo exigida dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e
da capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem executados. "É
vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de
empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".

EDWARD LÚCIO VIEIRA BORBA
Diretor de Cooperação Técnica

EDITAL Nº 9/2019

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL UNESCO 914BRZ3048
CONTRATA NA MODALIDAE CONSULTORIA INDIVIDUAL
OBJETIVO/VAGA Contratação de consultor individual para implementar as

propostas indicadas em estudo realizado em 2018 com o objetivo de construir metodologia
de consolidação da Rede Colaborativa de Gestão do PBF e do Cadastro Único e de
fortalecimento dos mecanismos de articulação interfederativa e intersetorial. Serão
utilizadas as entregas da Mesa Técnica Ampliada 2018, para propor (i) 1º Encontro da Rede
Colaborativa de Gestão do PBF e oficinas intersetoriais e interfederativas de construção
coletiva de um material que permita aos cidadãos e a suas famílias conhecer e acessar
direitos por meio de diferentes ações, projetos, serviços oferecidos pelo Estado, (ii)
Estruturação, Relatório descritivo e avaliação do evento e (iii) modelo do material
resultante do Encontro. 01 (uma) VAGA.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou
Ciências Sociais Aplicadas, segundo classificação da CAPES (preferencialmente graduação
em Administração/Gestão Pública); Pós-Graduação na área de ciências humanas ou ciências
sociais aplicadas (preferencialmente em inovação, design estratégico e/ou gestão pública)
e Experiência profissional mínima de 3 (três) anos em aplicação do design thinking ou
inovação no serviço público.

O termo de referência está disponível no sítio: http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica. Os interessados deverão enviar
o currículo a partir do dia 26/05/2019 até o dia 01/06/2019 para o endereço:
sedct.914brz3048@cidadania.gov.br (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado em
formato PDF, no modelo disponível no sítio (http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), bem como o número do edital
deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais requisitos
serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de julho
de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise
de currículo), sendo exigida dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e
da capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem executados. "É
vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de
empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".

EDWARD LÚCIO VIEIRA BORBA
Diretor de Cooperação Técnica

EDITAL Nº 10/2019

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL UNESCO 914BRZ3048
CONTRATA NA MODALIDAE CONSULTORIA INDIVIDUAL
OBJETIVO/VAGA: Contratação de consultor individual para acompanhar,

analisar e fortalecer a implementação do Programa Criança Feliz, com estratégias de
acompanhamento técnico e recomendações para seu aprimoramento e monitoramento
das suas ações, levando em consideração o tamanho do município (pequeno, médio e
grande).10 (dez) VAGAS - Consultor 1 - Região Norte - Acre, Amazonas e Roraima;
Consultor 2: Região Norte - Pará, Amapá, Tocantins e Rondônia; Consultor 3 - Região
Nordeste - Bahia; Consultor 4: Região Nordeste - Sergipe, Alagoas e Piauí; Consultor 5
- Região Nordeste - Maranhão e Ceará; Consultor 6: Região Nordeste - Paraíba,
Pernambuco e Rio Grande do Norte; Consultor 7: Região Sudeste - São Paulo, Rio de
Janeiro e Espírito Santo; Consultor 8: Região Sudeste - Minas Gerais; Consultor 9:
Região Centro-Oeste - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal e Consultor
10: Região Sul - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Nível superior completo na área de Ciências
Sociais Aplicadas ou Humanas ou da Saúde devidamente registrada pelo MEC e com
Pós-graduação lato sensu ou Mestrado ou Doutorado em qualquer área de formação

e Experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos na gestão, assessoramento,
consultoria, atendimento ou supervisão na área de políticas públicas sociais.

O termo de referência está disponível no sítio: http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica. Os interessados deverão
enviar o currículo a partir do dia 26/05/2019 até o dia 01/06/2019 para o endereço:
sedct.914brz3048@cidadania.gov.br (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado
em formato PDF, no modelo disponível no sítio (http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), bem como o número do
edital deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais
requisitos serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151
de 22 de julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo seletivo
simplificado (análise de currículo), sendo exigida dos profissionais a comprovação da
habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatível com os
trabalhos a serem executados. "É vedada a contratação, a qualquer título, de
servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e
controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica internacional".

EDWARD LÚCIO VIEIRA BORBA
Diretor de Cooperação Técnica

EDITAL Nº 11/2019

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL UNESCO 914BRZ3048
CONTRATA NA MODALIDAE CONSULTORIA INDIVIDUAL
OBJETIVO/VAGA: Contratação de consultor individual acompanhar, analisar e

fortalecer a implementação do Programa Criança Feliz, com estratégias de apoio técnico e
recomendações para seu aprimoramento e monitoramento e avaliação quantitativas do
Programa Criança Feliz. 01 (uma) VAGA.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Graduação na área de Ciências Sociais Aplicadas,
Exatas, Humanas ou da Saúde, devidamente reconhecida pelo MEC e com Pós Graduação
lato sensu ou Mestrado ou Doutorado em Matemática, Estatística, Epidemiologia, Políticas
Públicas, Economia, Administração, Política Social, Engenharia ou Processamento de Dados
e Experiência profissional mínima de 3 (três) anos na análise e avaliação quantitativa de
Políticas Públicas, Programas ou Projetos de Pesquisa.

O termo de referência está disponível no sítio: http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica. Os interessados deverão enviar
o currículo a partir do dia 26/05/2019 até o dia 01/06/2019 para o endereço:
sedct.914brz3048@cidadania.gov.br (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado em
formato PDF, no modelo disponível no sítio (http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), bem como o número do edital
deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais requisitos
serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de julho
de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise
de currículo), sendo exigida dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e
da capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem executados. "É
vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de
empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".

EDWARD LÚCIO VIEIRA BORBA
Diretor de Cooperação Técnica

EDITAL Nº 12/2019

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL UNESCO 914BRZ3048
CONTRATA NA MODALIDAE CONSULTORIA INDIVIDUAL
OBJETIVO/VAGA: Contratação de consultor individual para elaboração de

documentos destinados a apoiar a implementação de políticas nacionais de promoção
do desenvolvimento humano relacionadas à população idosa. Como resultado da
execução dos trabalhos, os produtos fornecerão subsídios à implementação da
Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, auxiliando principalmente os municípios na
execução das ações obrigatórias previstas no escopo da Estratégia. 01 (uma) VAGA.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Mestrado ou doutorado em qualquer área de
formação e experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos, nos últimos 10 (dez)
anos, nas áreas de direitos humanos, saúde, assistência social ou educação, no setor
público, na formulação, implementação e/ou avaliação de políticas públicas sociais.

O termo de referência está disponível no sítio: http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica. Os interessados deverão
enviar o currículo a partir do dia 26/05/2019 até o dia 01/06/2019 para o endereço:
sedct.914brz3048@cidadania.gov.br (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado
em formato PDF, no modelo disponível no sítio (http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), bem como o número do
edital deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais
requisitos serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151
de 22 de julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo seletivo
simplificado (análise de currículo), sendo exigida dos profissionais a comprovação da
habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatível com os
trabalhos a serem executados. "É vedada a contratação, a qualquer título, de
servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e
controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica internacional".

EDWARD LÚCIO VIEIRA BORBA
Diretor de Cooperação Técnica

EDITAL Nº 13/2019

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL UNESCO 914BRZ3048
CONTRATA NA MODALIDAE CONSULTORIA INDIVIDUAL
OBJETIVO/VAGA: Contratação de consultor individual elaboração de

documentos para apoiar o aprimoramento e a implementação de políticas nacionais de
promoção do desenvolvimento humano relacionadas à população idosa. Como
resultado da execução dos trabalhos, os produtos fornecerão subsídios técnicos para
aperfeiçoar a implementação, execução, avaliação e monitoramento da Estratégia Brasil
Amigo da Pessoa Idosa, particularmente no que se refere ao papel que os estados
desempenham nesta política. 01 (uma) VAGA.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Mestrado ou doutorado em qualquer área de
formação e experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos, nos últimos 10 (dez)
anos, de atuação em órgãos ou entidades da administração pública, na formulação,
implementação e/ou avaliação de programas governamentais.

O termo de referência está disponível no sítio: http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica. Os interessados deverão
enviar o currículo a partir do dia 26/05/2019 até o dia 01/06/2019 para o endereço:
sedct.914brz3048@cidadania.gov.br (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado
em formato PDF, no modelo disponível no sítio (http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), bem como o número do
edital deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais
requisitos serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151
de 22 de julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo seletivo
simplificado (análise de currículo), sendo exigida dos profissionais a comprovação da
habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatível com os
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