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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2014 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000683201409 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para a prestação do serviço de engenharia que
consiste na adequação do Laboratório de Caracterização Química e
Isotópica LCQ do Centro de Química e Meio Ambiente da
CNEN/IPEN Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 29/09/2014 de
08h00 às 12h00 e de 12h às 16h30. Endereço: Av Prof. Lineu Prestes
2242 Cidade Universitaria Butantã - SAO PAULO - SP. Entrega das
Propostas: a partir de 29/09/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 09/10/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital encontra-se
disponível no site www.comprasnet.gov.br

ANTONIO HELDER VIEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 26/09/2014) 113202-11501-2014NE800060

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2014 - UASG 113202

Nº Processo: 01342001069201456 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para a prestação do serviço de planejamento e
gestão da comunicação e relacionamento com a população lindeira e
futuros expropriados, conforme determinação do IBAMA, necessário
para o processo de obtenção das Licenças Prévias, instalação e ope-
ração para a implantação do Empreendimento Reator Multipropósito
Brasileiro RMB. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 29/09/2014
de 08h30 às 12h00 e de 12h às 16h30. Endereço: Av Prof. Lineu
Prestes 2242 Cidade Universitaria Butantã - SAO PAULO - SP. En-
trega das Propostas: a partir de 29/09/2014 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 16/10/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital en-
contra-se a disposição no site: www.comprasnet.gov.br. A visita téc-
nica obrigatória dar-se-á no dia 09.10.2014 às 10:00 horas.

WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Coordenador de Área de Administração

(SIDEC - 26/09/2014) 113202-11501-2014NE800060

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 01342000385201419. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa para realização de serviços de auditoria na área de qualidade
para certificação segundo a norma NBR ISO 9001-2008.

WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Coordenador de Área de Administração

(SIDEC - 26/09/2014) 113202-11501-2014NE800060

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F No- 1.142/2014

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que,
com base na Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555 de
08.08.2000, Decreto 5.450 de 31.05.2005 e Lei 8.666 de 21.06.93,
com as redações atuais que lhes foram dadas pelas legislações su-
pervenientes, promoverá uma sessão pública na modalidade Pregão
Eletrônico, que será realizada, 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 09 de outubro de 2014, às 9:00
horas e a sessão de disputa de preços no mesmo dia, às 10:00 horas,
visando aquisição de torniquete simples eletrônico bidirecional em
vidro temperado, incluindo instalação, posto CIF, na INB - Indústrias
Nucleares do Brasil, situada em Resende - RJ, de acordo com es-
pecificações do Termo de Referência.

Os documentos de licitação, o Termo de Referência e quais-
quer outras informações necessárias ao fornecimento constam do Edi-
tal afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos in-
teressados no endereço eletrônico www.licitaçoes-e.com.br.

POLLYANNA NUNES VALGAS
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 32/2014

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 o
resultado final de julgamento das propostas apresentadas ao Pregão
Eletrônico CADMT.M Nº 32/2014, cujo objeto é o fornecimento
parcelado de materiais de limpeza, posto CIF na Unidade de Con-
centrado de Urânio-URA da INB em Caetité/Ba. Empresas Vence-
doras: Lote 01 e 04 Cubo Ice Indústria e Comércio de Gelo Ltda;
Lote 02 e 03 Ello Atacadão de Produtos Ltda.

GIBERTH RAMON ARAÚJO SILVA
Pregoeiro

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS
E NUCLEARES

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

PROCESSO: 01342000102/2014-21. PARTES: Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CNEN), CNPJ nº 00.402.552/0001-26, por sua
Unidade Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), CNPJ
nº 00.402.552/0005-50, e Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (Unila), CNPJ nº 11.806.275/0001-33. OBJETO: Constitui
objeto do presente ACORDO a cooperação acadêmica e técnico-
científica entre a Ipen/CNEN e a Unila, incluindo: - a execução de
projetos de pesquisa científica em conjunto, financiadas por órgão de
fomento públicos [sic], ou com recursos orçamentários próprios, para
integração dos grupos de pesquisas em áreas afins; - a capacitação de
alunos egressos da Unila em nível de Pós-graduação strictu sensu, em
áreas ainda em formação na Unila; - a capacitação de servidores
docentes da Unila em nível de Pós-graduação strictu sensu, visando a
criação de novos grupos de pesquisa, buscando o desenvolvimento
conjunto de projetos de pesquisa e divulgação nas respectivas áreas
de atuação junto à sociedade; - o intercâmbio de alunos, em diversos
níveis, promovendo a internacionalização das pesquisas, principal-
mente na América Latina; - a concessão de vagas para estágio no
Ipen a pesquisadores, alunos e colaboradores da Unila. FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e suas alterações pos-
teriores; Lei nº 10.973, de 2/12/2004. DATA DA ASSINATURA:
19/9/2014. PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses contados a partir da
data da assinatura. SIGNATÁRIOS: José Carlos Bressiani, RG nº
4.418.207-7 SSP/SP e CPF nº 821.633.678-00, diretor do Ipen, e
Josué Modesto dos Passos Subrinho, RG nº 264398 SSP/SE e CPF nº
072.925.035-00, reitor pro tempore.

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA

EXTRATO PRÉVIO No- 4279/2014

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: 01200.001244/2013-49
Requerente: Universidade Estadual de Maringá - UEM
CQB: 147/01
Próton: 47247/14

Assunto: Solicitação de Parecer para Extensão de CQB / NB-1
Ementa: A Presidência da Comissão Interna de Biossegurança - CI-
Bio da instituição solicitou parecer técnico da CTNBio referente à
extensão do Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB para
incluir a área referente ao Laboratório de Virologia Vegetal e Pro-
dução Clonal de Mudas - Biotecnologia Vegetal, de NB-1, para fi-
nalidade de Pesquisa em regime de contenção com microrganismos e
vírus de plantas. O responsável pela unidade operativa declara que as
instalações contam com salas e equipamentos úteis em nível de bios-
segurança adequado às atividades propostas. O processo descreve as
condições de biossegurança das áreas a serem cadastradas, as medidas
de biossegurança propostas para as instalações e a qualificação da
equipe de pesquisadores envolvida no projeto, bem como a decla-
ração formal do responsável assegurando que as condições descritas
no processo são apropriadas à realização das atividades propostas.
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- 4280/2014

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: 01200.004073/1996-39
Requerente: Syngenta Seeds Ltda.
CNPJ: 49.156.326/0001-00
Endereço: Rodovia BR 452 km 142, CEP 38400-974, Uber-

lândia/ MG.
Assunto: Exclusão de Unidade Operativa do CQB
Ementa: Solicita à CTNBio a exclusão do CQB nº 001/96 da

Fazenda Água Limpa, localizada na Rodovia MG 190, km 72,4, em
Iraí de Minas/MG.

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.

EDIVALDO DOMINGUES VELINI

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Registro SICONV nº 794009/2013. Processo: 610011/2013-8
Partícipes: Concedente: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq, CNPJ nº
33.654.831/0001-36. Convenente: Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito Santo - FAPES, CNPJ 07.296.722/0001-84. In-
terveniente: Secretaria da Ciência, Tecnologia, Educação Profissional
e Trabalho - SECTTI, CNPJ 06.656.711/0001-03. Do OBJETO: Im-
plementar o Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - PRONEM,
no Estado do Espírito Santo. Será desenvolvido em conformidade
com a descrição contida no Plano de Trabalho registrado no Sistema
de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, ela-
borado com base no Art. 25 da Portaria Interministerial nº 507/2011,
que passa a fazer parte integrante do instrumento. Do Valor, da
Dotação Orçamentária e da Contrapartida: Importa o Convênio no
valor global de R$6.400.000,00. O Concedente disponibilizará a im-
portância de R$4.000.000,00, em conformidade com o Cronograma
de Desembolso que integra o Plano de Trabalho, em 2 parcelas. O
Convenente disponibilizará, a título de contrapartida financeira, a
importância de R$2.400.000,00 conforme Cronograma de Desem-
bolso previsto no Plano de Trabalho. Os recursos destinados à Con-
venente pelo Concedente, no âmbito do Convênio, são oriundos dos
Fundos Setoriais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação -
MCTI e/ou Tesouro Nacional, repassados ao Concedente conforme
Termo de Referência (TR), celebrado entre o MCTI e o CNPq em
21/08/2013. Esses recursos serão destinados à Convenente na forma
de R$2.000.000,00 na rubrica de capital e R$2.000.000,00 na rubrica
de custeio. Discriminação Orçamentária: Valor Custeio:
R$1.083.400,00; Nota de Empenho: 2013NE800889; FR:
0172024304; ND: 333220; PI: 20I4T132G13; PTRES: 064620;
UG:364102. Valor Capital: R$1.083.400,00; Nota de Empenho:
2013NE800810; FR: 0172024304; ND: 333220; PI: 20I4T132G13;
PTRES:064620; UG:364102. As despesas decorrentes da execução do
Objeto do presente convênio no exercício de 2014, por parte do
Concedente, dependerão da transferência orçamentária e financeira
dos recursos previstos no TR citado, repassados ao Concedente pelos
Fundos Setoriais e/ou Tesouro Nacional e correrão à conta das do-
tações orçamentárias do Concedente no respectivo exercício. A par-
cela a ser liberada pela Convenente no presente exercício será cus-
teada com recursos da Fonte, do orçamento da FAPES, correspon-
dente a R$1.440.000,00. As parcelas a serem liberadas pelo Con-
cedente e pela Convenente em exercícios futuros, estão previstas
conforme descritas abaixo e correrão à conta de sua dotação or-
çamentária do respectivo exercício sendo objeto de apostilamento, no
caso dos recursos do Concedente a indicação dos créditos e empenhos
ou nota de movimentação de crédito para cobertura. Para o ano de
2015: CNPq: R$1.883.200,00; FAP: R$960.000,00. Vigência: O Con-
vênio vigerá pelo prazo de 60 meses, a contar da data de sua as-
sinatura. Data de assinatura: 21/07/2014. Signatários: Concedente:
Glaucius Oliva - Presidente, CPF: 045.686.168-83; Convenente: Anil-
ton Salles Garcia, Diretor Presidente, CPF: 395.237.977-20 e Maria
Tereza Colnaghi Lima, Diretora Administrativo - Financeira, CPF:
557.527.137-49; Interveniente: Alberto Farias Gavini Filho - Secre-
tário, CPF: 578.263.747-15.

AV I S O S
CHAMADA PARA SELEÇÃO PROJETOS

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico - CNPq, em parceria com a Companhia Nacional de Abas-
tecimento - CONAB, torna pública a Chamada MCTI/CONAB/CNPq
Nº 18/2014 - Perdas Pós-Colheita de Grãos; de apoio a projetos de
pesquisa para estudo das perdas quantitativas no armazenamento e no
transporte de grãos (arroz, milho e trigo); cuja íntegra encontra-se
disponível na Página do CNPq na Internet, http://www.cnpq.br e
convidam os interessados a apresentarem propostas nos termos nela
estabelecidos em conformidade com o anexo Regulamento, parte in-
tegrante da Chamada. Objetivo: Selecionar propostas para apoio fi-
nanceiro a projetos que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País. O
objetivo geral da chamada é o financiamento de projetos de de-
senvolvimento científico e tecnológico e inovação, voltados para o
estudo de perdas quantitativas e qualitativas no armazenamento e no
transporte de grãos. As propostas devem observar as condições es-
pecíficas estabelecidas na parte II - REGULAMENTO, anexo a Cha-
mada, que determina os requisitos relativos ao proponente, crono-
grama, recursos financeiros a serem aplicados nas propostas apro-
vadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo de execução dos
projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de
julgamento e demais informações necessárias. Recursos Financeiros:
As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor glo-
bal estimado de R$ 4.000.000,00, oriundos da Companhia Nacional
de Abastecimento (CONAB), a serem liberados em três parcelas,
sendo R$ 1.720.000,00 em Custeio, R$ 560.000,00 em Capital e R$
1.720.000,00 em Bolsas, de acordo com a disponibilidade orçamen-
tária e financeira do CNPq. O valor máximo a ser financiado por
proposta será de R$ 800.000,00, com vigência de 36 meses. Cro-
nograma: Lançamento da Chamada Pública no Diário Oficial da
União e na página do CNPq: 29/09/2014; Data limite para submissão
das propostas: 13/11/2014; Divulgação dos resultados no Diário Ofi-
cial da União e na página do CNPq na internet: A partir de
01/12/2014; Início da contratação das propostas aprovadas: A partir
de 05/12/2014.


