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RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA GESUP.F No- 3/2008

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 109
da Lei 8.666/93, a Comissão de Licitação torna público que a em-
presa Tehrmocenter Engenharia e Instalações Ltda. foi a vencedora
para a contratação de serviços técnicos especializados na forma de
execução indireta, sob regime de empreitada integral, incluindo ela-
boração do projeto executivo, execução de obras, fornecimento de
equipamentos e materiais e substituição recuperação de equipamentos
e componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, montagem eletro-
mecânicos e a realização de testes funcionais inerentes a execução
dos serviços para a reforma do Sistema de Ventilação do prédio
UFD01 nas instalações da Fábrica de Combustível Nuclear - FCN da
INB - Resende/RJ.

CONCORRÊNCIA GESUP.F No- 4/2008

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 109
da Lei 8.666/93, a Comissão de Licitação torna público que a em-
presa Sanevix Engenharia Ltda. foi a vencedora para a execução dos
serviços referente ao item 1 - contratação de serviços técnicos es-
pecializados na forma de execução indireta, sob regime de empreitada
integral, incluindo, execução de obras, fornecimento de equipamentos
e materiais e mão de obra inerente a execução dos serviços para a
construção de rede e sistema de tratamento de esgoto orgânico in-
dustrial, efluentes, despejos líquidos sanitários e águas residuais nas
instalações da Fábrica de Combustível Nuclear - FCN da INB -
Resende/RJ, a empresa R3 Construções Ltda. para a execução dos
serviços referente ao item 3 - contratação de serviços técnicos es-
pecializados na forma de execução indireta, sob regime de empreitada
integral, incluindo, projeto, execução, montagem, fornecimento de
equipamentos e materiais e mão de obra inerente a execução dos
serviços de montagem e instalação de 4 guaritas elevadas nas ins-
talações da Fábrica de Combustível Nuclear - FCN da INB - Resende
- RJ, e do item 4 - contratação de serviços técnicos especializados na
forma de execução indireta, sob regime de empreitada integral, in-
cluindo, instalação e montagem elétrica e de telecomunicações com
fornecimento de equipamentos e materiais e mão de obra inerente a
execução dos serviços de modernização da Central de Comunicação
nas instalações da Fábrica de Combustível Nuclear - FCN da INB -
Resende - RJ e a empresa Hidelma Hidráulica Elétrica e Manutenção
Ltda. referente a execução dos serviços do tem 5 - contratação de
serviços técnicos especializados na forma de execução indireta, sob
regime de empreitada integral, incluindo elaboração do projeto exe-
cutivo, execução de obras, fornecimento de equipamentos e materiais,
montagem eletro-mecânicas inerentes a execução dos serviços para a
reforma e ampliação dos vestiários masculino e feminino da Unidade
de Enriquecimento, Reconversão e Pastilhas - Unidade II nas ins-
talações da Fabrica de Combustível Nuclear - FCN da INB - Re-
sende/RJ.

PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F No- 102/2007

Em cumprimento ao disposto na Lei 10.520, de 17 de julho
de 2002 e em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 109 da Lei
8.666/93, Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que
a Brasil Telecon Celular S.A. foi considerada a vencedora para a
execução dos serviços referente ao item 4 e a Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A - EMBRATEL foi considerada a vencedora
para a execução dos serviços referente ao lote 7, no resultado final de
julgamento das propostas apresentadas ao Pregão Eletrônico em re-
ferência, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em
telecomunicações para prestação do Serviço de Telefonia Móvel Pes-
soal - SMP, compatível com o Serviço Móvel Celular - SMC, na
modalidade local (VC1), com fornecimento estimado de até 145 (cen-
to e quarenta e cinco) aparelhos móveis no sistema digital pós-pago,
em regime de comodato, com roaming nacional e internacional, e do
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) de Longa Distância Na-
cional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI, para aparelhos
do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, no âmbito das In-
dústrias Nucleares do Brasil S/A - INB, em suas respectivas Uni-
dades.

JOSÉ C. F. BELMONTE
Pregoeiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

01) Processo: RMS GERTI.F 2008/10/00034. Contratada: TOTVS
S.A. Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção de Licença em
uso e Suporte do Software CORPORE RM , Inexigível de acordo
com o artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93. Declaração do Ato: Julio
Cesar Pereira Magalhães, Coordenador de Tecnologia e Suporte. Ra-
tificação: Luis Antonio Domingues Correia, Superintendente de Ad-
ministração. Em 06.11.08.

02) Processo: RMS GERTI.F 2008/10/00035. Contratada: GEMCOM
do BRASIL Ltda. Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção de
Licença em uso e Suporte do Software GEMS, Inexigível de acordo
com o artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Declaração do Ato:Julio
Cesar Pereira Magalhães, Coordenador de Tecnologia e Suporte. Ra-
tificação: Luis Antonio Domingues Correia, Superintendente de Ad-
ministração. Em 11.11.08.

DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL No- 19, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2008
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS

A Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, torna pública a eliminação dos candidatos abaixo indicados, pelo não atendimento as
convocações através de telegramas, devidamente postados em duas oportunidades, para início do processo de admissão, munidos da do-
cumentação prevista no subitem 15.2 do Edital de Concurso Publico nº 1, de 17 de outubro de 2006, publicado na Seção 3 do Diário Oficial
da União, de 20 de outubro de 2006, no seguinte endereço :

Rodovia Presidente Dutra, Km 330 - Engenheiro Passos - Resende / RJ
C A N D I D AT 0 CARGO AT I V I D A D E CLASSIFICAÇÃO

Fernando César Gazola Assistente Executivo III Engenheiro Químico 7º
Paulo Henrique da Silva Furtado Assistente Executivo III Engenheiro de Produção 4º
Humberto Wilke Assistente Executivo II Engenheiro Eletricista 5º
Theodorico Nunes dos Santos Assistente Executivo II Analista Contábil 7º

Com a formalização da eliminação dos referidos candidatos, a INB poderá convocar novos candidatos, em conformidade com o
referido Edital de Concurso Público.

ATHAYDE PEREIRA MARTINS
Diretor

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ÓRGÃO
CONVENIADO

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 184/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 15 balanças
analíticas e semi-analiticas e 16 pHmetros, instalados em laboratórios
da Diretoria de Radiofarmácia da CNEN-IPEN. Total de Itens Li-
citados: 00001 . Edital: 13/11/2008 de 08h30 às 12h00 e de 12h às
16h30 . ENDEREÇO: Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 - Cidade Uni-
versitária Butantã - SAO PAULO - SP . Entrega das Propostas: a
partir de 13/11/2008 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 26/11/2008 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br
. Informações Gerais: O edital encontra-se a disposição no Setor de
Protocolo da CNEN-IPEN, e sehouver interesse em cópia esta poderá
ser adquirida na Central Reprográfica da CNEN-IPEN. O edital tam-
bém está disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e
w w w. i p e n . b r

(SIDEC - 12/11/2008) 113202-11501-2008NE900115

PREGÃO No- 185/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação
de serviços de calibração de equipamentos de laboratório, para aten-
der as normas da ANVISA na Diretoria de Radiofarmácia da CNEN-
IPEN. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 13/11/2008 de 08h30
às 12h00 e de 12h às 16h30 . ENDEREÇO: Av. Prof. Lineu Prestes,
2242 - Cidade Universitária Butantã - SAO PAULO - SP . Entrega
das Propostas: a partir de 13/11/2008 às 08h30 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 26/11/2008 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital encontra-se a
disposição no Setor de Protocolo da CNEN-IPEN, e sehouver in-
teresse em cópia, esta poderá ser adquirida na Central Reprográfica
da CNEN-IPEN. O edital também está disponível nos sites:
www.comrpasnet.gov.br e www.ipen.br

JOSÉ ANTONIO DIAZ DIEGUEZ
Coordenador

(SIDEC - 12/11/2008) 113202-11501-2008NE900115

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO No- 191/2008

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 03/11/2008 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia fixa
comutada convencional, serviços de telecomunicações por fio/cabo,
disponibilizando 08 (oito) linhas telefônicas para setores estratégicos
da CNEN-IPEN.

JOSÉ ANTONIO DIAZ DIEGUEZ
Coordenador

(SIDEC - 12/11/2008) 113202-11501-2008NE900115

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA

EXTRATO PRÉVIO No- 1656/2008

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
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: 01200.004303/2008-73
Requerente: Du Pont do Brasil S.A - Divisão Pioneer Sementes
CNPJ: 87.082.814/0001-09
Endereço: Rodovia DF 250, km 20, C.P. 08283, Planaltina-DF
Assunto: Liberação planejada de milho geneticamente modificado.
Ementa: Solicita à CTNBio Parecer Técnico para solicitação liberação
planejada de milho geneticamente modificado para tolerância a her-
bicida e resistência a insetos. O objetivo desta liberação é avaliar a
performance agronômica de híbridos oriundos do cruzamento con-
vencional entre linhagens contendo os genes gat, zmhra e cry1F Os
experimentos serão realizados nos Centros de Pesquisa de: Itumbiara-
GO, Santa Rosa-RS, Sorriso-MT, Toledo-PR e Formosa-GO. A área
total dos experimentos será de 15.300 m2 e a área contendo o OGM
será de 1.575 m2.
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. Soli-
citações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por es-
crito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

WALTER COLLI

EXTRATO PRÉVIO No- 1659/08

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: 01200.004087/2008-66
Requerente: Du Pont do Brasil S.A. Divisão Pioneer Se-

mentes
CNPJ: 01.727.475/0001-47
Endereço: SRTVS Qd 701, 110 Bloco O Entrada B, salas

766 à 771 -Ed. Centro MultiEmpresarial - CEP: 70340-000 -Brasília-
DF

Assunto: Importação de material para pesquisa
Ementa: A Du Pont do Brasil S.A. Divisão Pioneer Sementes

solicita à CTNBio parecer técnico para Importação de 3,4 Kg de
sementes de milho geneticamente modificado contendo o gene Bt
(cry1F) e pat. A instituição que está enviando o material é a Pioneer
Overseas Corporation, nos Estados Unidos e seu destino será o Cen-
tro de Pesquisa de Itumbiara -GO. O local de desembarque no Brasil
será em Campinas -SP.

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




