
Nº 155, quinta-feira, 14 de agosto de 201410 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032014081400010

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

Processo nº 21206.000058/2014-21 - Inexigibilidade de Licitação nº
001/2014; Favorecido: Walter César Schutze; Objeto: locação de imó-
vel residencial funcional; Valor Global: R$ 712,86; Amparo Legal:
Art. 25 da Lei nº 8.666/93; Declaração de Inexigibilidade em
31/07/2014; Ordenador da despesa: Flávia Luzia Basso - Chefe Ad-
junto de Administração; Data do ato de ratificação: 05/08/2014; Au-
toridade do ato de ratificação: Mauro Celso Zanus - Chefe-Geral da
Embrapa Uva e Vinho.

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM CAMPINAS

EXTRATO DE CONTRATO No- 27/2014 - UASG 130102

No- Processo: 21053000042201411.
PREGÃO SISPP No- 12/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
46677860000165. Contratado : RISEL COMBUSTIVEIS LTDA -
Objeto: Aquisição de Óleo Combustível tipo OCA1, Óleo Diesel S-10
e Querosene. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência:
16/07/2014 a 16/07/2015. Valor Total: R$341.010,00. Fonte:
100000000 - 2014NE800479. Data de Assinatura: 16/07/2014.

(SICON - 13/08/2014) 130102-00001-2014NE800222

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM GOIÂNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 18/2014 - UASG 130032

No- Processo: 21005000038201416 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de insumos para biologia molecular, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total
de Itens Licitados: 00026. Edital: 14/08/2014 de 08h00 às 11h30 e de
14h às 17h30. Endereço: Rua da Divisa S/nr Setor Jao GOIANIA -
GO. Entrega das Propostas: a partir de 14/08/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 26/08/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.

LORENA MOURA ESCHER
Pregoeira

(SIDEC - 13/08/2014) 130032-00001-2014NE800012

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM RECIFE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 32/2014 - UASG 130016

No- Processo: 21002000017201421 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto desta licitação é o registro de preços para contratação do
serviço de coleta, transporte e inutilização de residuos químicos, com
execução mediante o regime de execução indireta por preço global,
visando atender às necessidades do Laboratório Nacional Agrope-
cuário em Pernambuco - LANAGRO/PE, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e
seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 14/08/2014 de
14h00 às 17h00. Endereço: Rua Dom Manoel de Medeiros S/n - Dois
Irmaos Dois Irmãos - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir
de 14/08/2014 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 27/08/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br..
Informações Gerais: Esclarecimentos atraves F 81-34416311 r 215

VERA LUCIA RODRIGUES CHAVES
Pregoeira

(SIDEC - 13/08/2014) 130016-00001-2014NE800001

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3° Termo Aditivo do Contrato de Cessão de Uso de n°
32/2011, que entre si fazem a SFA-MT e a Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento/MT. Ceder o Veículo: Marca Nissan -
Modelo Frontier - Diesel - Ano 2005 - Placa KAM - 8607 - Vigência

03/08/2014 a 03/08/2017.

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO No- 3/2014 UASG 130062

No- Processo: 21026000198201417.
PREGÃO SISPP No- 3/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
05488891000190. Contratado : PLUS SERVICE EIRELI - EPP -
Objeto: Prestação de serviços terceirizados de telecomunicação, co-
peiragem, recepção e manutenção, na sede e Unidades da Supe-
rintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no
estado de Mato Grosso do Sul - SFA/MS. Fundamento Legal: Lei
10.520/2002. Vigência: 01/09/2014 a 31/08/2015. Valor Total:
R$249.322,68. Fonte: 100000000 - 2014NE800761 Fonte: 100000000
- 2014NE800762. Data de Assinatura: 12/08/2014.

(SICON - 13/08/2014) 130062-00001-2014NE800048

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO: 01200.005474/2013-87
ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnico-Científica que entre si
celebram a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação - MCTI, e a Universidade Estadual de Campinas
- UNICAMP.
OBJETO: Integração do Centro de Componentes Semicondutores -
CCS da UNICAMP ao Sistema Nacional de Laboratórios em Na-
notecnologias - SisNANO como Laboratório Associado nos termos da
Portaria nº 245, de 5 de abril de 2012 e da Instrução Normativa nº 2,
de 15 de junho de 2012.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente acordo vigorará pelo prazo de
24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, por iguais
e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses por meio da
assinatura de Termos Aditivos, salvo o estabelecido em outros con-
vênios, acordos de cooperação técnico-científica ou termos aditivos.
DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2014.
ASSINATURAS: Clelio Campolina Diniz, Ministro de Estado da
Ciência, Tecnologia e Inovação; José Tadeu Jorge, Reitor da UNI-
C A M P.

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

EXTRATO DE EDITAL NORMATIVO No- 1,
DE 13 DE AGOSTO DE 2014

CONCURSO PÚBLICO

O Presidente da Agência Espacial Brasileira - AEB, no uso
de suas atribuições legais, mediante a autorização do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Portaria nº 47 de 18
de fevereiro de 2014, torna público que realizará através da Cetro
Concursos Públicos Consultoria e Administração, em datas, locais e
horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público para
provimento de vagas do seu Quadro de Pessoal, de acordo com o
Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela
Lei Federal nº 8.691 de 28 de julho de 1993, mediante as condições
estabelecidas neste Extrato de Edital. - I - DAS DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES - 1.1. O Concurso Público de Provas e Títulos
destina-se ao provimento de 66 (sessenta e seis) vagas para os cargos
do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, dentro do
prazo de validade de 01 (um) ano, prorrogável uma única vez por
igual período, a contar da data da homologação do certame, a critério
da AEB. O período de validade estabelecido para este Concurso
Público não gera obrigatoriedade à nomeação daqueles que se clas-
sificarem além do número de vagas estipuladas neste Extrato. A
aprovação no Concurso Público não assegura ao candidato o direito
de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele
nomeado, seguindo rigorosa ordem classificatória, ficando a con-
cretização desse ato condicionada à oportunidade e conveniência da
Administração Pública. - 1.2. Os candidatos aprovados que vierem a
ingressar no quadro permanente de Pessoal da AEB pertencerão ao
Regime Estatutário regulamentado pela Lei nº 8.112/1990, obede-
cendo à legislação pertinente, bem como suas Alterações, Legislações
Complementares e/ou Regulamentadoras e pelas demais normas le-
gais. - 1.3. O nível de escolaridade, o valor da taxa de inscrição, o
código de cada cargo, o cargo, o número total de vagas, o vencimento
básico e os requisitos mínimos e complementares exigidos são os
estabelecidos a seguir: - Escolaridade: MÉDIO COMPLETO; Valor
da Taxa de Inscrição: R$ 45,00; Código: 201; Cargo/Classe/Padrão:
ASSISTENTE EM C&T / 3 / I; Área: APOIO ADMINISTRATIVO;
Total de Vagas: 12; Vencimento Básico: R$ 3.607,47; Requisitos
Mínimos Exigidos: Ensino médio (2º grau) completo, ter conheci-
mentos específicos ao cargo e ter, pelo menos, doze anos de ex-
periência na execução de tarefas inerentes à classe. - Escolaridade:
SUPERIOR COMPLETO; Valor da Taxa de Inscrição: R$ 70,00;
Código: 301; Cargo/Classe/Padrão: TECNOLOGISTA / PLENO 3 / I;
Área: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO; Total de Vagas: 05;
Vencimento Básico: R$ 6.308,88; Requisitos Mínimos Exigidos e
Requisitos Complementares à Lei Nº 8.691/1993: Superior Completo:
Ter diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, nas áreas de conhecimento de Engenharias, ou Ciências
Exatas e da Terra, ou áreas correlatas, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e
acrescido de título de Doutor e ter realizado durante, pelo menos, três
anos, após a obtenção de tal título, atividades de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico em Engenharia de Sistemas Espaciais, ou
Aplicações Espaciais, ou em engenharias correlatas; ou ter realizado
após a obtenção do grau de Mestre, atividades de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico em Engenharia de Sistemas Espaciais, ou
Aplicações Espaciais, ou em engenharias correlatas, durante, pelo
menos, oito anos, que lhe atribuam habilitação correspondente; ou ter
realizado, durante, pelo menos onze anos, atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico em Engenharia de Sistemas Espaciais,
ou Aplicações Espaciais, ou em engenharias correlatas, que lhe atri-
buam habilitação correspondente; e demonstrar capacidade de realizar
pesquisa e desenvolvimento tecnológico relevantes de forma inde-
pendente, contribuindo com resultados tecnológicos expressos em tra-
balhos documentados por publicações de circulação internacional,
patentes, normas, protótipos, contratos de transferência de tecnologia,

laudos e pareceres técnicos e outros meios aprovados pelo Conselho
referido no art. 16 da Lei Nº 8.691/1993. - Código: 302; Cargo/Clas-
se/Padrão: TECNOLOGISTA / PLENO 1 / I; Área: DESENVOL-
VIMENTO TECNOLÓGICO; Total de Vagas: 16; Vencimento Bá-
sico: R$ 4.897,58; Requisitos Mínimos Exigidos e Requisitos Com-
plementares à Lei Nº 8.691/1993: Superior Completo: Ter diploma,
devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, nas
áreas de conhecimento de Engenharias, ou Ciências Exatas e da Terra,
ou áreas correlatas, fornecido por instituição de ensino superior re-
conhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e acrescido de título
de Mestre ou de três anos de experiência, após a graduação, em
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em Engenharia
de Sistemas Espaciais, ou Aplicações Espaciais, ou em engenharias
correlatas, e ter participado de projetos de pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico. - Código: 303; Cargo/Classe/Padrão: TECNO-
LOGISTA / JÚNIOR / I; Área: DESENVOLVIMENTO TECNO-
LÓGICO; Total de Vagas: 03; Vencimento Básico: R$ 4.316,11; Re-
quisitos Mínimos Exigidos e Requisitos Complementares à Lei Nº
8.691/1993: Superior Completo: Diploma ou certificado, devidamente
registrado, de conclusão do curso de bacharelado em Engenharias, ou
Ciências Exatas e da Terra, ou áreas correlatas, reconhecido pelo
Ministério da Educação (MEC). - Código: 304; Cargo/Classe/Padrão:
ANALISTA EM C&T / PLENO 3 / I; Área: GESTÃO DA PO-
LÍTICA ESPACIAL; Total de Vagas: 01; Vencimento Básico: R$
6.308,88; Requisitos Mínimos Exigidos e Requisitos Complementares
à Lei Nº 8.691/1993: Superior completo: Ter diploma, devidamente
registrado, de curso de graduação de nível superior, nas áreas de
conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, ou Ciências Exatas e da
Terra, ou Engenharias, ou Ciências Humanas, ou áreas correlatas,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação (MEC); e acrescido de título de Doutor e ter
realizado, durante, pelo menos, três anos após a obtenção de tal título,
atividades de gestão, planejamento ou infraestrutura em Ciência e
Tecnologia; ou ter realizado após a obtenção do grau de Mestre,
atividades de gestão, planejamento ou infraestrutura em Ciência e
Tecnologia, durante, pelo menos, oito anos, que lhe atribuam ha-
bilitação correspondente; ou ter realizado, durante, pelo menos onze
anos, atividades de gestão, planejamento e infraestrutura em Ciência
e Tecnologia, que lhe atribuam habilitação correspondente; e ter rea-
lizado, adicionalmente, de forma independente, trabalhos interdis-
ciplinares ou sistemas de suporte relevantes para o apoio científico e
tecnológico, consubstanciados por desenvolvimento de sistemas de
infraestrutura, elaboração ou coordenação de planos, programas, pro-
jetos, estudos específicos de divulgação nacional e outros meios apro-
vados pelo Conselho referido no art. 16 da Lei Nº 8.691/1993. -
Código: 305; Cargo/Classe/Padrão: ANALISTA EM C&T / PLENO 1
/ I; Área: GESTÃO DA POLÍTICA ESPACIAL; Total de Vagas: 09;
Vencimento Básico: R$ 4.897,58; Requisitos Mínimos Exigidos e
Requisitos Complementares à Lei Nº 8.691/1993: Superior completo:
Ter diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, nas áreas de conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas,
ou Ciências Exatas e da Terra, ou Engenharias, ou Ciências Humanas,
ou áreas correlatas, fornecido por instituição de ensino superior re-
conhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e acrescido de título
de Mestre ou ter realizado, durante, pelo menos, três anos, atividade
de gestão, planejamento ou infraestrutura em Ciência e Tecnologia,
que lhe atribua habilitação correspondente; e ter participado de tra-
balhos interdisciplinares ou da elaboração de sistemas de suporte, de
relatórios técnicos e de projetos correlacionados com a área de Ciên-
cia e Tecnologia. - Código: 306; Cargo/Classe/Padrão: ANALISTA
EM C&T / PLENO 3 / I; Área: GESTÃO ADMINISTRATIVA; Total
de Vagas: 03; Vencimento Básico: R$ 6.308,88; Requisitos Mínimos
Exigidos e Requisitos Complementares à Lei Nº 8.691/1993: Superior
completo: Ter diploma, devidamente registrado, de curso de gra-
duação de nível superior, nas áreas de conhecimento de Ciências
Sociais Aplicadas, ou Ciências Exatas e da Terra, ou Engenharias, ou
Ciências Humanas, ou áreas correlatas, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e
acrescido de título de Doutor e ter realizado, durante, pelo menos, três
anos após a obtenção de tal título, atividades de gestão, planejamento
ou infraestrutura em Ciência e Tecnologia; ou ter realizado após a
obtenção do grau de Mestre, atividades de gestão, planejamento ou
infraestrutura em Ciência e Tecnologia, durante, pelo menos, oito
anos, que lhe atribuam habilitação correspondente; ou ter realizado,
durante, pelo menos onze anos, atividades de gestão, planejamento e
infraestrutura em Ciência e Tecnologia, que lhe atribuam habilitação
correspondente; e ter realizado, adicionalmente, de forma indepen-
dente, trabalhos interdisciplinares ou sistemas de suporte relevantes
para o apoio científico e tecnológico, consubstanciados por desen-
volvimento de sistemas de infraestrutura, elaboração ou coordenação
de planos, programas, projetos, estudos específicos de divulgação
nacional e outros meios aprovados pelo Conselho referido no art. 16
da Lei Nº 8.691/1993. - Código: 307; Cargo/Classe/Padrão: ANA-
LISTA EM C&T / PLENO 1 / I; Área: GESTÃO ADMINISTRA-
TIVA; Total de Vagas: 12; Vencimento Básico: R$ 4.897,58; Re-
quisitos Mínimos Exigidos e Requisitos Complementares à Lei Nº
8.691/1993: Superior completo: Ter diploma, devidamente registrado,
de curso de graduação de nível superior, nas áreas de conhecimento
de Ciências Sociais Aplicadas, ou Ciências Exatas e da Terra, ou
Engenharias, ou Ciências Humanas, ou áreas correlatas, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação (MEC); e acrescido de título de Mestre ou ter realizado, du-
rante, pelo menos, três anos, atividade de gestão, planejamento ou
infraestrutura em Ciência e Tecnologia, que lhe atribua habilitação
correspondente; e ter participado de trabalhos interdisciplinares ou da
elaboração de sistemas de suporte, de relatórios técnicos e de projetos
correlacionados com a área de Ciência e Tecnologia. - Código: 308;
Cargo/Classe/Padrão: ANALISTA EM C&T / JÚNIOR / I; Área:
GESTÃO ADMINISTRATIVA; Total de Vagas: 05; Vencimento Bá-
sico: R$ 4.316,11; Requisitos Mínimos Exigidos e Requisitos Com-
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plementares à Lei Nº 8.691/1993: Superior Completo: Diploma ou
certificado, devidamente registrado, de conclusão do curso de ba-
charelado em Ciências Sociais Aplicadas, ou Ciências Exatas e da
Terra, ou Engenharias, ou Ciências Humanas, ou áreas correlatas,
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). - II - DOS RE-
QUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA - 2.1. Os requisitos
básicos para a investidura do candidato no cargo são os especificados
a seguir: - 2.1.1. cumprir na íntegra as determinações previstas no
Edital de abertura do Concurso Público; - 2.1.2. ter sido aprovado e
classificado neste Concurso Público; - 2.1.3. ter nacionalidade bra-
sileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre
Brasileiros e Portugueses, conforme disposto nos termos do parágrafo
1º, artigo 12, da Constituição Federal, e do Decreto Federal nº
70.436/1972; - 2.1.4. ter, na data da investidura, idade igual ou su-
perior a 18 (dezoito) anos; - 2.1.5. estar em dia com o Serviço Militar,
para os candidatos do sexo masculino; - 2.1.6. estar quite com a
Justiça Eleitoral; - 2.1.7. estar em gozo dos direitos políticos; - 2.1.8.
ter aptidão física e mental, e não apresentar deficiência que o in-
capacite para o exercício das funções do cargo para o qual se ins-
creveu; - 2.1.9. possuir os requisitos de escolaridade, com validade
nacional, reconhecidos pelo Ministério da Educação, exigidos para o
cargo a que irá concorrer, conforme especificado na Tabela III, cons-
tante do Capítulo I - Das Disposições Preliminares, do Edital Nor-
mativo; - 2.1.10. não ter sofrido, no exercício da função pública,
penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal,
prevista no art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990; - 2.1.11.
submeter-se, no caso do candidato que se declarar pessoa com de-
ficiência (PCD), em datas e horários a serem divulgados em Edital de
Convocação, a Perícia Médica, que emitirá parecer conclusivo sobre
a sua condição de pessoa com deficiência e sobre a compatibilidade
das atribuições do cargo com a deficiência que alega ter; - 2.1.12.
apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da
posse. - 2.2. Anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos
dela decorrentes, se o candidato não comprovar, no ato da investidura
no cargo, os requisitos básicos exigidos neste Capítulo. - III - DAS
INSCRIÇÕES - 3.1. Somente será admitida inscrição via Internet, no
endereço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br),
no período de 22/08/2014 a 10/09/2014, iniciando-se às 10h do dia
22/08/2014 e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59 do dia
10/09/2014, observado o horário oficial de Brasília/DF. - 3.2. In-
formações complementares para a inscrição via Internet, inclusive a
divisão de vagas para ampla concorrência, para pessoas com de-
ficiência e para negros, estarão disponíveis na íntegra do Edital,
localizado no endereço eletrônico da Cetro Concursos Públicos. -
Atenção: O Edital normativo do concurso público nº 1/2014, em sua
íntegra, será divulgado no endereço eletrônico http://www.cetrocon-
cursos.org.br, a partir do dia 15/08/2014.

JOSÉ RAIMUNDO BRAGA COELHO

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 245209

Número do Contrato: 46/2012.
Nº Processo: 01213000543201236.
PREGÃO SISPP Nº 93/2012. Contratante: CENTRO NACIONAL
DE TECNOLOGIA -ELETRONICA AVANCADA S.A. CNPJ Con-
tratado: 09285766000134. Contratado : STAFF AUDITORES E
CONSULTORES S/S-- EPP. Objeto: Renovação, pelo período de 12
(doze) meses do contrato de serviços de auditoria externa. Funda-
mento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 07/08/2014 a 06/08/2015. Valor
Total: R$39.804,75. Fonte: 100000000 - 2014NE800611. Data de
Assinatura: 07/08/2014.

(SICON - 13/08/2014) 245209-24209-2014NE800042

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 98/2014 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000546201466 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para o fornecimento de sistema eletroquímico
completo constituído de sistema eletroquímico potenciostato / gal-
vanostato com espectroscopia de impedância eletroquímica acoplada,
software de análise, computador e impressora interligada, para a
CNEN-IPEN. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 14/08/2014 de
08h30 às 12h00 e de 12h às 16h30. Endereço: Av Prof. Lineu Prestes
2242 Cidade Universitaria Bjutantã - SAO PAULO - SP. Entrega das
Propostas: a partir de 14/08/2014 às 08h30 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 26/08/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital encontra-se a
disposição no site: www.comprasnet.gov.br

JOSÉ ANTONIO DIAZ DIEGUEZ
Coordenador de Área de Administração

(SIDEC - 13/08/2014) 113202-11501-2014NE800060

PREGÃO Nº 129/2014 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000742201431 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para promoção de Evento PIBIC/PROBIC 2014.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 14/08/2014 de 08h30 às
11h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Av Prof. Lineu Prestes 2242
Cidade Universitaria SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a
partir de 14/08/2014 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 26/08/2014 às 14h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r.

RODNEY BUENO DE OLIVEIRA
Analista em C&T

(SIDEC - 13/08/2014) 113202-11501-2014NE800060

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: RMS CODEP.F 2014/07/00020. Contratada: SERVIÇO DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. Objeto: Contratação de
instituição especializada para realização de Treinamento de Formação
e Reciclagem de Operador de Empilhadeira e Operador de Ponte
Rolante para empregados da INB. Fundamento Legal: Dispensa, de
acordo com art. 24, XIII, Lei 8.666/1993. Declaração do Ato: De-
nilson Delfino Francisco, Coordenador de Desenvolvimento de Pes-
soal, em exercício. Ratificação: José Claudio Rocha Guimarães, Su-
perintendente de Administração, em 11/08/2014.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F No- 1 . 11 7 / 2 0 1 4

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que,
com base na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555 de
08.08.2000 e Lei 8.666 de 21.06.93, com as redações atuais que lhes
foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão
pública na modalidade de Pregão Eletrônico, que será realizado, por
meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia
e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil
S.A. www.licitacoes-e.com.br, com a entrega de proposta até o dia 26
de agosto de 2014, às 09:00 horas e a sessão de disputa de preços no
mesmo dia às 10:00 horas, visando à aquisição de cabo telefônico
novo para uso na alimentação do almoxarifado na FCN 2, posto CIF
na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) das Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. - INB, situada na Rodovia Presidente Dutra, km 330 -
Engenheiro Passos - Resende - RJ, em conformidade com o Termo

de Referência.
Os documentos de licitação, o termo de referência e quais-

quer outras informações necessárias ao fornecimento, constam do
Edital afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos
interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

FELIPE GABRIEL DOS SANTOS CÔRTE
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F Nº 1.118/2014

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que,
com base na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555 de
08.08.2000 e Lei 8.666 de 21.06.93, com as redações atuais que lhes
foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão
pública na modalidade de Pregão Eletrônico, que será realizado, por
meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia
e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil
S.A. www.licitacoes-e.com.br, com a entrega de proposta até o dia 28
de agosto de 2014, às 08:30 horas e a sessão de disputa de preços no
mesmo dia às 09:00 horas, visando fornecimento de areia, brita, ferro
e cimento, para uso na construção civil, posto CIF, nas Indústrias
Nucleares do Brasil S/A - INB, localizada no município de Cae-
tité/BA, em conformidade com o Termo de Referência.

Os documentos de licitação, o termo de referência e quais-
quer outras informações necessárias ao fornecimento, constam do
Edital afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos
interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

MARIA CAROLINA DE SAMPAIO
Pregoeira

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS
E NUCLEARES

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 01342001409/2010-15; Espécie: Prestação de Serviços;
Objeto: Credenciamento no Convênio Médico/Hospitalar da
CNEN/IPEN. Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR (CNPJ nº 00.402.552/0005-50); Contratado nº: CM:
012/2014: Dib Cor Assistência Médica S/S Ltda (CNPJ
02.217.733/0001-08); Vigência: 11/08/2014 a 10/08/2019: Assinatura:
11/08/2014; Signatários: Dr. José Carlos Bressiani (Coordenador da
CNEN/IPEN) e Credenciado acima.

Processo nº 01342001409/2010-15; Espécie: Prestação de Serviços;
Objeto: Credenciamento no Convênio Médico/Hospitalar da
CNEN/IPEN. Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR (CNPJ nº 00.402.552/0005-50); Contratado nº: CM:
011/2014: Intermédica Sistema de Saúde S.A (CNPJ
44.649.812/0042-06); Vigência: 12/08/2014 a 11/08/2019: Assinatura:
12/08/2014; Signatários: Dr. José Carlos Bressiani (Coordenador da
CNEN/IPEN) e Credenciado acima.

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA

EXTRATO PRÉVIO No- 4.207/2014

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: 01200.004010/1996-19
Requerente: Bayer S.A.
CNPJ: 18.459.628/0043-74
Endereço: Rua Domingos Jorge, 1100, São Paulo, SP
Assunto: Extensão de CQB
Ementa: A requerente solicita à CTNBio incluir no CQB

005/96, duas Estufas Agrícolas no Centro de Pesquisa da requerente
em Paulínia/SP para desenvolver atividades de pesquisa em regime de
contenção, transporte, avaliação de produto, descarte e armazena-
mento de plantas da classe de risco 1. 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.

EDIVALDO DOMINGUES VELINI

EXTRATO PRÉVIO No- 4.208/2014

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: 01200.001354/1998-83
Requerente: Embrapa Trigo
CNPJ: 03.480.030/0015-16
Endereço: Rod. BR 285, k, 294, 99001-970, Passo Fundo,

RS
Assunto: Alteração de CIBio
Ementa: A requerente solicita à CTNBio, a alteração de sua

Comissão Interna de Biossegurança (CIBio). A CTNBio esclarece
que este extrato prévio não exime a requerente do cumprimento das
demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do reque-
rimento. 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.

EDIVALDO DOMINGUES VELINI

EXTRATO PRÉVIO No- 4.209/2014

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: 01200.005243/1996-01
Requerente: Embrapa Agrobiologia
CNPJ: 00.348.003/0108-50
Endereço: Rua Oswaldo Cruz,1143, 58107-720, Campina

Grande, PB
Assunto: Alteração de CIBio
Ementa: A requerente solicita à CTNBio, a alteração de sua

Comissão Interna de Biossegurança (CIBio). A CTNBio esclarece
que este extrato prévio não exime a requerente do cumprimento das
demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do reque-
rimento. 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.

EDIVALDO DOMINGUES VELINI

EXTRATO PRÉVIO No- 4.210/2014

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. 01200.003602/2014-39
Requerente: Du Pont do Brasil S. A. - Divisão Pioneer Se-

mentes.


