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No Extrato de Contrato Nº 5/2016 publicado no D.O. de
20/01/2016 , Seção 3, Pág. 7. Onde se lê: Vigência: a partir de
15/01/2016 , com data final indeterminada, conforme Orientação Nor-
mativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Leia-se : Vigência: 15/01/2016 a
15/01/2017

(SICON - 28/01/2016)

No Extrato de Contrato Nº 6/2016 publicado no D.O. de
20/01/2016 , Seção 3, Pág. 8. Onde se lê: Vigência: a partir de
15/01/2016 , com data final indeterminada, conforme Orientação Nor-
mativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Leia-se : Vigência: 15/01/2016 a
15/01/2017

(SICON - 28/01/2016)

No Extrato de Contrato Nº 7/2016 publicado no D.O. de
20/01/2016 , Seção 3, Pág. 8. Onde se lê: Vigência: a partir de
15/01/2016 , com data final indeterminada, conforme Orientação Nor-
mativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Leia-se : Vigência: 15/01/2016 a
15/01/2017

(SICON - 28/01/2016)

No Extrato de Contrato Nº 8/2016 publicado no D.O. de
25/01/2016 , Seção 3, Pág. 16. Onde se lê: Vigência: a partir de
22/01/2016 , com data final indeterminada, conforme Orientação Nor-
mativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Leia-se : Vigência: 22/01/2016 a
22/01/2017

(SICON - 28/01/2016)

DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 1/2015 - UASG 130063

TO Número do Contrato: 6/2015.
No. Processo: 21044005281/201464.
PREGÃO SRP Nº 3/2014 (UG 153166). Contratante: MINISTERIO
DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ
Contratado: 42194191000110. Contratado: NUTRICASH SERVIÇOS
LTD. Objeto: Prorrogação do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 05/01/2016 a 04/01/2017.
Valor Total: R$ 36.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2015.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 2/2015 - UASG 130063

Número do Contrato: 7/2013.
No. Processo: 21044008139/201398.
PREGÃO SRP Nº 22/2013 (UG 786800). Contratante: MINISTERIO
DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ
Contratado: 05630085000105. Contratado: VICMA - COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. Objeto: Pror-
rogação do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2016. Valor Total:
R$ 96.918,42. Data de Assinatura: 31/12 /2015.

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DE SÃO PAULO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 12/2016 - UASG 130067

Nº Processo: 21052000664201617 . Objeto: Valor estimado de des-
pesas com telefonia fixa em proveito SFA-SP ,durante o exercício de
2016. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Único fornecedor
Declaração de Inexigibilidade em 28/01/2016. SONIA MARIA MAS-
CHIO PINHO. Chefe Dad Sfa - Sp. Ratificação em 28/01/2016.
FRANCISCO SERGIO FERREIRA JARDIM. Ordenador de Des-
pesas. Valor Global: R$ 400.000,00. CNPJ CONTRATADA :
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A..

(SIDEC - 28/01/2016) 130067-00001-2015NE800212

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2016 - UASG 130067

Número do Contrato: 1/2011.
Nº Processo: 21052001510201120.
PREGÃO SRP Nº 92109/2009. Contratante: MINISTERIO DA
AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Con-
tratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -
Objeto: Prorrogação por mais doze meses do contrato nº 001/2011,
nas mesmas condições comerciais e operacionais da contratação ini-
cial, para prestação de serviços de gerenciamento e controle de aqui-
sição de combustíveis, manutenção preventiva, corretiva e forneci-
mento de peças por meio de rede credenciada, através de software
integrado para captura eletrõnica de dados. Para atender as neces-
sidades da SFA-SP. Fundamento Legal: ÷ 4º do art. 57 da Lei Federal
8.666/93. Vigência: 03/02/2016 a 03/02/2017. Valor Total:
R$1.938.668,74. Fonte: 100000000 - 2015NE800006. Data de As-
sinatura: 28/01/2016.

(SICON - 28/01/2016) 130067-00001-2016NE800212

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO

DAS UNIDADES DE PESQUISA

E D I TA I S

Comitê de Especialistas procura candidatos à Direção do
Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
comunica a abertura de processo de seleção de um novo Diretor para
o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), a ser realizado por um
comitê de especialistas, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro, Celso Pansera, conforme a Portaria nº 72, de 21 de janeiro de
2016, e nos termos estabelecidos na Portaria nº 1.037, de 10 de
dezembro de 2009 e Art. 7º do Regimento Interno do CETEM.

Esse sistema de escolha de dirigentes vem sendo praticado
pelo MCTI para os cargos de Direção de todas as suas Unidades de
Pesquisa, com amplo sucesso. A seleção, que dará origem a uma lista
tríplice encaminhada ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação,
é sempre realizada por comitê de especialistas que busca identificar,
nas comunidades científica, tecnológica e empresarial, nomes que se
identifiquem com as diretrizes técnicas e político-administrativas es-
tabelecidas para cada instituição.

O Comitê para o CETEM é composto pelo Dr. ADOLPHO
JOSÉ MELFI, da Universidade de São Paulo - USP, que o presidirá,
e pelos Doutores ALCIDES NÓBREGA SIAL, da Universidade Fe-
deral de Pernambuco - UFPE, SANDOVAL CARNEIRO JUNIOR,
da VALE S.A., AROLDO MISI, da Universidade Federal da Bahia -
UFBA, e RENATO MACHADO COTTA, da Comissão Nacional de

Energia Nuclear - CNEN.
Poderão se candidatar para o cargo quaisquer cidadãos, bra-

sileiros ou naturalizados, portadores de diploma de doutorado e que
atendam aos seguintes requisitos básicos:

- notório conhecimento, competência e experiência profis-
sional nas áreas de atuação do CETEM;

- visibilidade junto à comunidade científica e tecnológica;
- experiência gerencial e administrativa envolvendo ativi-

dades de relacionamento com organizações de fomento, do Governo e
entidades da sociedade em geral, bem como capacidade de trabalhar
de forma articulada com as políticas públicas do MCTI e do Governo
Federal;

- capacidade de liderança para motivar o corpo técnico e
científico e os demais colaboradores da Unidade;

- capacidade de interagir com o setor produtivo para a con-
tratação de projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação;

- visão de futuro voltada para o crescimento científico e
tecnológico do CETEM e do País; e

- entendimento e comprometimento com a execução do Pla-
no Diretor do CETEM e com o Plano de Ação do MCTI.

O processo de seleção é composto por análise dos currículos,
documentos e propostas dos candidatos, exposição oral pública das
propostas e entrevista individual perante ao comitê de busca.

Para candidatura ao cargo, deverão ser enviados os seguintes
documentos, até a data de 04/03/2016, em papel e via eletrônica:

Carta solicitando inscrição da candidatura;
Currículo Lattes atualizado; e
Texto de até cinco páginas, descrevendo sua visão de futuro

para o CETEM e a aderência do seu projeto de gestão ao Plano
Diretor 2011-2015 do CETEM (disponível no endereço eletrônico
w w w. c e t e m . g o v. b r ) .

O endereço para envio é:
Dr. ADOLPHO JOSÉ MELFI
Presidente do Comitê de Busca para Diretor do CETEM
Universidade de São Paulo
Instituto de Energia e Ambiente
Avenida Professor Luciano Gualberto, 1289 - Cidade Uni-

versitária
05508-010 - São Paulo SP
ajmelfi@usp.br
Recebidos os currículos, será feita a análise dos documentos

e enquadramento dos candidatos aos pré-requisitos. A lista com as
inscrições homologadas será publicada no sítio do MCTI na internet
(www.mcti.gov.br), e também enviadas aos candidatos, assim como as
datas e local para a apresentação pública e entrevistas.

Maiores informações poderão ser solicitadas à Subsecretaria
de Coordenação das Unidades de Pesquisa do MCTI, por meio do
endereço eletrônico kayo.pereira@mcti.gov.br ou pelo telefone (61)
2033-7437.

Comitê de Especialistas procura candidatos à Direção do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
comunica a abertura de processo de seleção de um novo Diretor para
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a ser realizado
por um comitê de especialistas, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor
Ministro, Celso Pansera, conforme a Portaria nº 73, de 21 de janeiro
de 2016, e nos termos estabelecidos na Portaria nº 1.037, de 10 de
dezembro de 2009 e Art. 8º do Regimento Interno do INPE.

Esse sistema de escolha de dirigentes vem sendo praticado
pelo MCTI para os cargos de Direção de todas as suas Unidades de
Pesquisa, com amplo sucesso. A seleção, que dará origem a uma lista
tríplice encaminhada ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação,
é sempre realizada por comitê de especialistas que buscam identificar,
nas comunidades científica, tecnológica e empresarial, nomes que se
identifiquem com as diretrizes técnicas e político-administrativas es-
tabelecidas para cada instituição.

O Comitê para o INPE é composto pelo Dr. MARCO AN-
TONIO RAUPP, do Parque Tecnológico de São José dos Campos
(PqTec-SJC), que o presidirá, e pelos Doutores ROGÉRIO CÉZAR
DE CERQUEIRA LEITE, da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), LUIZ BEVILACQUA, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), HELENA BONCIANI NADER, da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), e REGINALDO DOS SANTOS,
da Empresa Binacional Alcântara Cyclone Space (ACS).

Poderão se candidatar para o cargo quaisquer cidadãos, bra-
sileiros ou naturalizados, portadores de diploma de doutorado e que
atendam aos seguintes requisitos básicos:

- notório conhecimento, competência e experiência profis-
sional nas áreas de atuação do INPE;

- visibilidade junto à comunidade científica e tecnológica;
- experiência gerencial e administrativa envolvendo ativi-

dades de relacionamento com organizações de fomento, do Governo e
entidades da sociedade em geral, bem como capacidade de trabalhar
de forma articulada com as políticas públicas do MCTI e do Governo
Federal;

- capacidade de liderança para motivar o corpo técnico e
científico e os demais colaboradores da Unidade;

- capacidade de interagir com o setor produtivo para a con-
tratação de projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação;

- visão de futuro voltada para o crescimento científico e
tecnológico do INPE e do País; e

- entendimento e comprometimento com a execução do Pla-
no Diretor do INPE e com o Plano de Ação do MCTI.

O processo de seleção é composto por análise dos currículos,
documentos e propostas dos candidatos, exposição oral pública das
propostas e entrevista individual perante ao comitê de busca.

Para candidatura ao cargo, deverão ser enviados os seguintes
documentos, até a data de 04/03/2016, em papel e via eletrônica:

Carta solicitando inscrição da candidatura;
Currículo Lattes atualizado; e
Texto de até cinco páginas, descrevendo sua visão de futuro

para o INPE e a aderência do seu projeto de gestão ao Plano Diretor
2011-2015 do INPE (disponível no endereço eletrônico www.in-
pe.br).

O endereço para envio é:
Dr. MARCO ANTONIO RAUPP
Presidente do Comitê de Busca para Diretor do INPE
Parque Tecnológico de São José dos Campos - PqTec-SJC
Av. Doutor Altino Bondensan, 500, Distrito de Eugênio de

Mello
12247-016
São José dos Campos-SP
m r a u p p @ p q t e c . o rg . b r
Recebidos os currículos, será feita a análise dos documentos

e enquadramento dos candidatos aos pré-requisitos. A lista com as
inscrições homologadas será publicada no sítio do MCTI na internet
(www.mcti.gov.br), e também enviadas aos candidatos, assim como as
datas e local para a apresentação pública e entrevistas.

Maiores informações poderão ser solicitadas à Coordenação-
Geral das Unidades de Pesquisa do MCTI, por meio do endereço
eletrônico kayo.pereira@mcti.gov.br ou pelo telefone (61) 2033-
7437.

KAYO JULIO CESAR PEREIRA
Coordenador-Geral das Unidades de Pesquisa

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2015 - UASG 240120

Nº Processo: 01206000111201567.
PREGÃO SISPP Nº 4/2015. Contratante: CENTRO BRASILEIRO
DE PESQUISAS -FISICAS/CBPF. CNPJ Contratado:
33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -
Objeto: Contratação de prestação de serviços telefônico fixo comu-
tado-STFC, na modalidade de ligação local. Fundamento Legal: De-
creto nº 5450/2005 . Vigência: 04/01/2016 a 04/01/2017. Valor Total:
R$107.998,13. Fonte: 100000000 - 2016NE800023. Data de Assi-
natura: 23/12/2015.

(SICON - 28/01/2016) 240120-00001-2016NE800020

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 3/2016

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 16

Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação

.

kayo.pereira
Realce

kayo.pereira
Realce
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