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Termo de Encerramento do Contrato nº. 81260120. Fornecedor: Pro-
cable Energia e Telecomunicações Ltda. Objeto do Contrato: For-
necimento de cabos CAA 636kcmil e cabos CAA 101,8 kcmil para
implantação das Linhas de Transmissão Atlântida 2 - Gravataí 3,
Atlântida 2 - Osório 2 e ramais de LTs 230 kV para SE Gravataí 3,
no Rio Grande do Sul. Objeto do Termo de Encerramento: encer-
ramento do contrato, por livre vontade das partes, como forma de
equacionar pendências relativas a sua gestão, bem como estabele-
cendo condição de liberação de pagamento relativo a retenção de-
corrente de eventos contratuais concluídos com atraso. Data da As-
sinatura: 24/01/2008. Signatários: Ronaldo dos Santos Custódio, Di-
retor Presidente interino, e Antonio Waldir Vituri, Diretor de Gestão
Administrativa e Financeira, pela ELETROSUL, e Caubi Cláudio da
Silva, Procurador, pelo Fornecedor.
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AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO - N° 90580020

A ELETROSUL torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade pregão eletrônico, nº 90580020, objeto:Ser-
viços de Elaboração do Projeto Básico Ambiental - PBA de forma a
atender a todos os programas e planos previstos no EIA, listados na
Licença Prévia IMASUL nº. 150/2007 (Anexo 6) e, também, aqueles
decorrentes dos estudos complementares elaborados para atender o
Ofício GLA/IMASUL nº 242/2007 (Anexo 5), de forma a viabilizar a
obtenção da Licença de Instalação; e Coordenação e Acompanha-
mento do processo de licenciamento ambiental junto ao órgão am-
biental competente - Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do
Sul - IMASUL - para a obtenção da LI (Licença de Instalação) e das
Licenças necessárias à liberação do corte da vegetação, inerentes à
implantação dos acessos, canteiro de obras e reservatório da Usina
Hidrelétrica São Domingos, conforme disposto no Anexo 1 do edital..
O edital contendo as instruções, especificações técnicas e condições
para participação estará a disposição dos interessados a partir das
14:00 horas do dia 30/01/2008. Data recebimento das propostas até às
10:00 horas do dia 14/02/2008, data da abertura das propostas: às
10:00 horas do dia 14/02/2008, início da sessão de disputa de preços:
às 14:00 horas do dia 14/02/2008. O presente aviso de licitação, bem
como o edital completo estarão disponíveis, no site da Eletrosul
http://www.eletrosul.gov.br, no link pregão eletrônico, e no site
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S.A.

Contato: Departamento de Suprimentos e Infra-estrutura-
DSI, Rua Deputado Antônio Edú Vieira 999 - Pantanal - CEP: 88040-
901 - Florianópolis/SC - Fax: 48-3234-4422. - Telefone: 48-3231-
7580 - sediclei.souza@eletrosul.gov.br - Sediclei C. de Souza
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PREGÃO ELETRÕNICO N° 90580027

A ELETROSUL torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade pregão eletrônico, nº 90580027, objeto:Aqui-
sição de Consumíveis para Impressoras, conforme Anexo 1 - Lista de
Preços, parte integrante do edital. O edital contendo as instruções,
especificações técnicas e condições para participação estará a dis-
posição dos interessados a partir das 14:00 horas do dia 30/01/2008.
Data recebimento das propostas até às 09:00 horas do dia 18/02/2008,
data da abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 18/02/2008,
início da sessão de disputa de preços: às 14:00 horas do dia
18/02/2008. O presente aviso de licitação, bem como o edital com-
pleto estarão disponíveis, no site da Eletrosul http://www.eletro-
sul.gov.br, no link pregão eletrônico, e no site www.licitacoes-
e.com.br do Banco do Brasil S.A.

Contato: Departamento de Suprimentos e Infra-estrutura-
DSI, Rua Deputado Antônio Edú Vieira 999 - Pantanal - CEP: 88040-
901 - Florianópolis/SC - Fax: 48-3234-4422. - Telefone: 48-
3231.7033 - Joel Rhenius - pregoeiro@eletrosul.gov.br

SADI LUIS SCHOELER
Gerente do Departamento de Suprimentos

e Infra-estrutura
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RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO

A ELETROSUL torna público o Resultado do Julgamento do
Pregão Eletrônico nº 90570415. Objeto: Serviços de manutenção e
revisão hidráulica de 36 pólos de disjuntores Merlin Gerin e de 12
chaves seccionadoras semipantográficas 230 kV na oficina de ma-
nutenção centralizada do Paraná. Empresa Vencedora: JC Manutenção
Elétrica e Industrial Ltda. Valor total R$ 252.000,00.

VALMIR SAVOLDI WRUBLAK
Pregoeiro

<!ID883001-0>

PREGÃO PRESENCIAL

A ELETROSUL torna público o Resultado do Julgamento do
Pregão Presencial nº 90570425. Objeto: Contratação de Seguradora
para cobertura de Seguro de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais.
Empresa Vencedora: Sul América Seguros Vida e Previdência S.A.
Valor da taxa: 0,0268%.Valor estimado do prêmio: R$ 456.329,40

ALBERTINA BARBOSA DIAS
Pregoeira

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
<!ID882910-0>

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1. Licitação Nº PE.DSUC.G.0062.2007. 2. Instrumento Contratual:
Contrato-Encomenda Nº 73-000129. 3. Nome da Empresa: Isoladores
Santana S.A. 4. Objeto: Aquisição de isolador coluna. 5. Prazo Con-
tratual: 28.01.2008 a 30.04.2010. 6. Valor da Contratação: R$
12.190,00. 7. Data de Assinatura: 28.01.2008.

1. Licitação Nº PE.DCT.C.0086.2007. 2. Instrumento Contratual: EO-
127-0556. 3. Nome da Empresa: Whatys Produtos para Laboratórios
Ltda. 4. Objeto: Agitador magnético e agitador de peneiras. 5. Prazo
Contratual: 90 dias. 6. Valor da Contratação: R$ 12.390,00. 7. Data
de Assinatura: 25.01.2008.
<!ID882909-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO

1. PE.DSUC.G.0002.2008. 2. FURNAS torna público que realizará
Pregão Eletrônico para aquisição de materiais para obras civis. 3. O
Edital poderá ser consultado e obtido a partir desta data no sítio do
Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), e também poderá ser aces-
sado pelo sítio de FURNAS (www.furnas.com.br - opção "fornece-
dores/editais/pregão eletrônico"). 4. As propostas deverão ser apre-
sentadas até as 9h do dia 22.02.2008, no mesmo endereço acima.

JAIME REZENDE DE SOUZA
Chefe da Divisão de Suprimento Campinas

1. Licitação Nº PE.DAQ.G.0411.2007. 2. FURNAS torna público que
realizará Pregão Eletrônico para contratação do fornecimento de óleo
mineral isolante em tambor de 200 litros. 3. O Edital poderá ser
consultado e obtido, no sítio do Banco do Brasil (http://www.li-
citacoes-e.com.br - Nº Licitação 163366), e também poderá ser aces-
sado pelo endereço: www.furnas.com.br - opção "Fornecedores/Edi-
tais". 4. As propostas deverão ser apresentadas até as 10h do dia
15.02.2008, no mesmo endereço acima.

MARCELO BRANDÃO CARNEIRO
Chefe do Departamento de Aquisição
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RESULTADOS DE JULGAMENTOS

1. Licitação Nº PE.DRG.O.014.2007. 2. Nome da Empresa: Cloro
Mato Grosso Ltda. - ME - Várzea Grande/ MT. 3. Objeto: For-
necimento de 60.000 kg de hipoclorito de sódio líquido, teor cloro
ativo 12%, para entregas parceladas na Usina Hidrelétrica de Manso
- Município de Chapada dos Guimarães/MT. 4. Valor Global: R$
58.920,00. 5. Critério de julgamento: Menor preço.

GUILHERME MENDES MELONI
Chefe do Departamento de Produção Goiás

1. Licitação Nº PE.USFL.O.0003.2007. 2. Nome da Empresa: Em-
presa Iguaçu de Manutenção e Serviços Ltda. 3. Objeto: Serviços de
limpeza, conservação predial e copa nas dependências da Usina de
Funil e na Subestação de Cachoeira Paulista. 4. Valor Global: R$
695.794,80. 5. Critério de Julgamento: Menor preço.

JOSÉ RAIMUNDO TELES
Chefe da Usina de Funil

UNIÃO DOS PALMARES - AL
Ag. Quilombo dos Palmares - Av. Monsenhor Clovis, 160 -

Centro
SANTANA DO IPANEMA - AL
Ag. Santana do Ipanema - Rua Arsenio Moreira, 70 - Mo-

numento
ITEM 4
4. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar

o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br conforme os pro-
cedimentos estabelecidos abaixo:

Capítulo VI. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
ITEM 1
A aplicação das Provas Objetivas está prevista para o dia

20/04/2008, para todos os cargos, e serão realizadas na Cidade de
Maceió - AL.

Capítulo VII. DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJE-
T I VA S

ITEM 4
4. Esta padronização das notas de cada prova tem por fi-

nalidade avaliar o desempenho do candidato em relação aos demais,
permitindo que a posição relativa de cada candidato reflita sua clas-
sificação em cada prova. Na avaliação das provas do Concurso,

a) é contado o total de acertos de cada candidato em cada
prova;

b) é calculada a média e o desvio padrão dos acertos de
todos os candidatos em cada prova;

c) é transformado o total de acertos de cada candidato em
nota padronizada (NP); para isso calcula-se a diferença entre o total
de acertos do candidato na prova (A) e a média de acertos do grupo
na prova (inserir fig. 2), divide-se essa diferença pelo desvio padrão
do grupo na prova (s), multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-
se 50 (cinqüenta), de acordo com a fórmula:

Fórmula utilizada:
<!ID884455-2>

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS
<!ID884455-1>

E D I TA L
RETIFICAÇÃO

A Companhia Energética de Alagoas - CEAL tendo em vista
o Concurso Público destinado à Formação de Cadastro de Reserva,
resolve retificar o Edital de Abertura de Inscrição Publicado no Diá-
rio Oficial da União Seção 3, de 23/01/2008, conforme segue:

Leia-se como segue e não como constou:
A Companhia Energética de Alagoas - CEAL, tendo em

vista o contrato celebrado com a Fundação Carlos Chagas, faz saber
que fará realizar, em locais, data e horários a serem oportunamente
divulgados, Concurso Público destinado à Formação de Cadastro Re-
serva, visando o preenchimento de vagas dentro do prazo de validade
do concurso, o qual reger-se-á de acordo com as Instruções Especiais,
que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

Capítulo III. DAS INSCRIÇÕES
ITEM 2
2. As inscrições ficarão abertas, através da Internet, de acor-

do com o item 4 deste Capítulo, no período de 25/02 a 06/03/2008,
até às 20h30 min (horário de Brasília), e nas agências credenciadas da
CAIXA - Caixa Econômica Federal, a seguir relacionadas, no período
de 25/02 a 07/03/2008, no horário de expediente:

MACEIÓ - AL
Ag. Rosa da Fonseca - Praça Marechal Floriano Peixoto, 76

- Centro
Ag. Farol - Av. Fernandes Lima, 651 - Farol
Ag. Pajuçara - Rua Jangadeiros Alagoanos, 1403 - Pajuçara
Ag. Gruta de Lourdes - Av. Fernandes Lima, 2631 - Farol
ARAPIRACA - AL
Ag. Arapiraca - Av. Rio Branco, 13 - Centro
DELMIRO GOUVEIA - AL
Ag. Delmiro Gouveia - Av. Presidente Castelo Branco, 209 -

Centro
PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL
Ag. Palmeira dos Índios - Rua Major Cícero de Góis Mon-

teiro, 63 - Centro

NP = Nota Padronizada

A = Número de acertos dos candidatos
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s = Desvio padrão
d) é multiplicada a nota padronizada do candidato em cada

prova pelo respectivo peso;
e) são somadas as notas padronizadas (já multiplicadas pelos

pesos respectivos) de cada prova, obtendo-se, assim, o total de pontos
de cada candidato.

Capítulo VIII. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
ITEM 4
4. Na hipótese de igualdade de nota final aos cargos de

Assistente de Comunicação Social; Assistente Social; Engenheiro Ci-
vil, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Técnico em Enfermagem
do Trabalho, terá preferência, após a observância do Parágrafo Único
do art. 27 da Lei 10.471/03 (Lei do Idoso), sucessivamente, o can-
didato que:

- obtiver maior nota na prova objetiva de Conhecimentos
Específicos

- obtiver maior número de acertos em Português
- tiver maior idade.
Capítulo XI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ITEM 10
10. A Fundação Carlos Chagas disponibilizará o boletim de

desempenho nas provas para consulta por meio do CPF e do número
de inscrição do candidato, no endereço eletrônico www.concur-
sosfcc.com.br após a publicação do Edital de Resultado, no Diário
Oficial da União, conforme itens 7 e 8 deste Capítulo.

JOAQUIM ANTÔNIO DE CARVALHO BRITO
Diretor/Presidente/Ceal

ANEXO I
DESCRIÇÃO SUMÁRIA E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, dirige e executa serviços técnicos de Comunicação

Social no âmbito da Companhia, pesquisando, editando e publicando
informações de circulação interna e externa; redige notas e repor-
tagens, confecciona a sinopse das notícias, providencia publicação de
avisos, contratos, atas, editais de licitação etc., atende a imprensa,
coleta dados e encaminha informações para os diversos veículos de
comunicação do Estado.

AT R I B U I Ç Õ E S
Distribuir texto e fatos de notícias da CEAL junto aos órgãos

de divulgação; Confeccionar a sinopse das notícias e cuidar da co-
letânea de recortes para as Diretorias; Receber, conferir e encaminhar
faturas relacionadas às divulgações e publicações autorizadas pela
CEAL; Atender a imprensa nas reportagens pautadas junto aos setores
da Companhia; Coletar dados e encaminhar informações solicitadas
pelos jornais, rádios e emissoras de TV; Editar material informativo




