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AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA
<!ID1430116-0>

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No- 5/2008

A Agência Espacial Brasileira - AEB torna público para o
conhecimento dos interessados o resultado do certame conforme a se-
guir: Item 01, Portal Jurídico Comercial de Livros Ltda epp, CNPJ nº
06.182.788/0001-80; Itens 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16 e 26,
Livraria e Distribuidora Mente Sana Ltda, CNPJ nº 03.549.389/0001-
17; Itens 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 20, Superpedido Comercial S.A.,
CNPJ nº 03.914.408/0002-48; Itens 17, 21, 22, 23, 24 e 25, Acaiaca
Distribuidora de Livros Ltda, CNPJ nº 22.456.487/0002-35 e Iten 18 e
19, Zamboni Comercio de Livros Ltda, CNPJ nº 04.143.345/0001-55.

ROLMER DE OLIVEIRA BATISTA
Pregoeiro

(SIDEC - 08/10/2008) 203001-00001-2008NE000001

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
<!ID1429446-0>

E D I TA I S
RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS No s- 1 A 10

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NAS CARREIRAS DE PESQUISA EM CIÊNCIA

E TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

O Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas-
CBPF/MCT, no uso de suas atribuições, e considerando a edição do
Decreto No- 6593 de 02 de Outubro de 2008, publicado no Diário
Oficial da União-DOU de 03 de Outubro de 2008, Seção 1, página 3,
torna pública a RETIFICAÇÃO aos Editais No- s 01 a 10, publicados
no Diário Oficial da União-DOU de 12 de Setembro de 2008, Seção
3, páginas 7 e 8, conforme a seguir especificado:

O subitem 3.5-c) dos EDITAIS No- s 01 a 10/2008 passa a ter
a seguinte redação:

3.5-c) não será concedida devolução da Taxa de Inscrição.
Entretanto, estarão dispensados do pagamento da Taxa de Inscrição os
candidatos que comprovarem hipossuficiência financeira nos termos
do Decreto No- 6593 de 02 de Outubro de 2008, publicado no Diário
Oficial da União-DOU de 03 de Outubro de 2008, seção 1, página 3.
Neste caso, deverão observar o procedimento deste Edital, conforme
descrito a seguir:

I - apresentar no endereço e horário especificados no subitem
3.2, em envelope lacrado e no prazo de até 6 (seis) dias úteis do
término das inscrições (21 de Outubro de 2008), requerimento de
pedido de isenção de pagamento da Taxa de Inscrição, conforme
modelo disponibilizado no sítio http://www.cbpf.br/concurso ou no
endereço referido no subitem 3.2, anexando os documentos com-
probatórios;

II - após entrega da documentação referida no inciso anterior
não serão aceitos acréscimos e/ou alterações na documentação apre-
sentada; a veracidade das informações e documentação é de inteira
responsabilidade do candidato;

III - a falta, inconformidade ou inexatidão de alguma in-
formação ou documentação implicará no indeferimento do pedido de
isenção;

IV - a solicitação de isenção de pagamento da Taxa de
Inscrição será avaliada pela Comissão referida no Subitem 3.5-a). No
prazo máximo de três dias úteis após entrega da documentação a
Comissão decidirá favoravelmente ou não pela dispensa do paga-
mento da mencionada Taxa e dará ciência ao candidato da decisão.
Caso esta seja desfavorável caberá recurso imediato a ser encami-
nhado ao Diretor do CBPF.

Os demais itens, subitens, alíneas e incisos dos referidos
Editais permanecem inalterados.

RICARDO MAGNUS OSÓRIO GALVÃO

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER

<!ID1428550-0>

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato MCT/CTI no 112.00, firmado entre a União Fe-
deral, representada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, por in-
termédio do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer -
CTI e a empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda.
OBJETO: Fornecimento de Equipamentos
VIGÊNCIA: 36 (sessenta) meses, a partir da data de assinatura.
VALOR ESTIMADO NO EXERCÍCIO: R$ 150.440,00 (Cento e
Cinquenta Mil, quatrocentos e quarenta Reais).
DATA DE ASSINATURA: 19 de setembro de 2008.
<!ID1430191-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 25/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para
manutenção predial, laboratórios e ferramentas Total de Itens Li-
citados: 00306 . Edital: 09/10/2008 de 08h30 às 11h30 e de 13h às
16h30 . ENDEREÇO: Rodovia D.Pedro I, km 143,6 Amarais - CAM-
PINAS - SP . Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2008 às 08h30
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 23/10/2008
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br

SILVIA GONÇALVES CRUZ
Pregoeira

(SIDEC - 08/10/2008) 240129-00001-2008NE900015

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA

<!ID1431220-0>

EXTRATO PRÉVIO No- 1586/2008

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.003785/2008-44
Requerente: Bayer S.A
CNPJ: 18.459.628/0043-74
Endereço: Rua Verbo Divino, 1207, Bloco B, São Paulo-SP
Assunto: Plano de monitoramento do algodão LL Cotton 25
Ementa: Solicita à CTNBio Parecer Técnico para o plano de

monitoramento do algodão geneticamente modificado, Algodão Li-
bertyLink Evento LLCotton25. O algodão geneticamente modificado,
evento LLCotton25, foi aprovado através do processo
01200.001894/2004-01, e o seu parecer, 1521/2008 publicado no
DOU em 04/09/2008.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se
manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação.
Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por
escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

WALTER COLLI
<!ID1431221-0>

EXTRATO PRÉVIO No- 1587/2008

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.003783/2008-55
Requerente: Bayer S.A
CNPJ: 18.459.628/0043-74
Endereço: Rua Verbo Divino, 1207, Bloco B, São Paulo-SP
Assunto: Plano de monitoramento do milho T25
Ementa: Solicita à CTNBio Parecer Técnico para o plano de

monitoramento do milho geneticamente modificado, evento Milho
T25. O milho geneticamente modificado, evento Milho T25, foi apro-
vado através do processo 01200.005154/1998-36, e o seu parecer,
987/2007 publicado no DOU em 08/06/2007.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se
manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação.
Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por
escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

WALTER COLLI
<!ID1431222-0>

EXTRATO PRÉVIO No- 1588/2008

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.004199/1997-58.
Requerente: FIOCRUZ- Centro de Pesquisa Aggeu Maga-

lhães.
CNPJ: 33.781055/001-35.
Endereço: Av. Moraes Rego, s/nº, Cidade Universitária;

CEP: 50670-420; Recife - PE; Telefone: (081) 271-4000; Fax: (81)
4 5 3 - 1 9 11 .

Assunto: Solicitação de parecer para extensão do CQB
098/99.

Ementa: A presidente da CIBio da FIOCRUZ- Centro de
Pesquisa Aggeu Magalhães, Alzira Maria Paiva de Almeida, solicita
à CTNBio parecer técnico para extensão de CQB para credencia-
mento dos Laboratórios NB-1 e NB-3 do Departamento de Micro-
biologia que estão localizados no Centro de Pesquisa Aggeu Ma-
galhães - Av. Moraes Rego, s/nº, Cidade Universitária; CEP: 50670-
420; Recife - PE para atividades em regime de contenção com Mi-
crorganismo GM da classe 3 de risco biológico (Yersinia pestis,
bacilo da peste. O pesquisador responsável declara que os labo-
ratórios dispõem de infraestrutura adequada e pessoal técnico capaz
de gerir o risco associado à atividade proposta.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se
manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação.
Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por
escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

WALTER COLLI
<!ID1431223-0>

EXTRATO PRÉVIO No- 1589/2008

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.004199/1997-58.
Requerente: FIOCRUZ- Centro de Pesquisa Aggeu Maga-

lhães.
CNPJ: 33.781055/001-35.
Endereço: Av. Moraes Rego, s/nº, Cidade Universitária;

CEP: 50670-420; Recife - PE; Telefone: (081) 271-4000; Fax: (81)
4 5 3 - 1 9 11 .

Assunto: Solicitação de parecer para projeto NB-3 no CQB
098/99.

Ementa: A presidente da CIBio da FIOCRUZ- Centro de
Pesquisa Aggeu Magalhães, Dra. Alzira Maria Paiva de Almeida,
solicita à CTNBio parecer técnico para o projeto intitulado "Estudo
molecular de genes de virulência de Yersinia pestis" serão utilizadas
culturas de Y. pestis geneticamente modificadas como ferramenta para
estudo da expressão in vitro dos fatores de virulência deste patógeno.
Os conhecimentos adquiridos sobre os mecanismos moleculares de
virulência e patogenicidade podem vir a identificar alvos importantes
para o desenvolvimento de quimioterápicos específicos e vacinas se-
guras e efetivas contra este patógeno. A geração e manipulação das
culturas geneticamente modificadas e selvagem serão realizadas no
laboratório com Nível de Biossegurança 3 do CPqAM (NB3). A
produção dos DNAs transgênicos utilizará as ferramentas rotineiras
de biologia molecular e transformação de microorganismos. As rea-
ções de PCR (3S-PCR) serão realizadas em laboratório com Nível de
Biossegurança 1 (NB1) do departamento de Microbiologia do
CpqAM, ambos sob análise da CTNBio. A instituição classifica o
microrganismo como pertencente à classe 3 de risco biológico.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se
manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação.
Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por
escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

WALTER COLLI
<!ID1431224-0>

EXTRATO PRÉVIO No- 1590/2008

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.003776/2008-53
Requerente: Monsanto do Brasil Ltda.
CNPJ: 64.858.525/0001-45
Endereço: Av. Nações Unidas, 12901 - Torre Norte - 7º e 8º

andares - São Paulo - SP - CEP 04578-000
Assunto: Liberação planejada no meio ambiente
Ementa: A Monsanto do Brasil Ltda. solicita à CTNBio

autorização para conduzir liberação planejada no meio ambiente de
soja geneticamente modificada resistente a insetos e tolerante ao gli-
fosato MON 87701 x MON 89788. A proposta, intitulada "Liberação
planejada no meio ambiente e importação de sementes de soja re-
sistente a insetos e tolerante ao glifosato MON 87701 x MON
89788", tem como objetivo avaliar, selecionar e promover o avanço
de linhagens da soja MON 87701 x MON 89788 no Brasil para fins
de pesquisa em melhoramento genético. A liberação será conduzida
nas unidades operativas da Monsanto do Brasil Ltda., localizadas em
Sorriso (MT), Não-Me-Toque (RS) e Rolândia (PR) e ocupará uma
área total de aproximadamente 12,4 ha, sendo cerca de 8,7 ha cul-
tivados com o OGM.




