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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 TO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 SE/TO

Torna público a realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 SE/TO, Objeto:
Aquisição de pneus para veículos leves e pesados, e pneus para motocicletas, para a frota
de veículos operacionais próprios da Superintendência Estadual de Operações do Tocantins
- SE/TO, por meio do Sistema de Registro de Preços. Recebimento das Propostas e
obtenção do Edital: http://www.correios.com.br até 13/07/20 às 9h e início da disputa às
10h. Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (61) 2141-6153, no
horário de 8h às 18h.

PABLO BASTISTA CARVALHO
Gerente Corporativo de Licitações CS

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 4405; Espécie: Contrato nº 20.18.0031.03; Partes: Financiadora de Estudos e
Projetos -Finep, CNPJ: 33.749.086/0001-09 e Pontocom Informática ltda-me, CNPJ nº
06.889.210/0001-69. Objeto: prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses, a
partir de 27/07/2020. Valor: R$ 3.688.113,51 (três milhões, seiscentos e oitenta e oito mil,
cento e treze reais e cinquenta e um centavos). Assinatura em 02/07/2020.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/INFRAESTRUTURA NB-3

OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro à execução de projetos institucionais
para adequação/implantação de infraestrutura física de Laboratórios e Biotérios de Nível
de Biossegurança 3 (NB-3) OMS destinados à PD&I, para o desenvolvimento de vacinas,
tratamentos e estudos da patogênese do vírus SARS-CoV2 e outras viroses emergentes e
reemergentes.
RECURSOS FINANCEIROS: No âmbito desta Chamada Pública, serão comprometidos da
Ação Orçamentária 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional Decorrente do Coronavírus - PO CV21, até o limite de R$ 25.000.000,00 (vinte
e cinco milhões de reais), a serem aplicados no presente exercício.
CRONOGRAMA: (i) Lançamento do Edital (03/07/2020); (ii) Disponibilização do Formulário
- FAP (06/07/2020); (iii) Data final para apresentação do FAP no sistema Finep (*)
(13/08/2020); (iv) Data final para envio dos Documentos por e-mail (*) (14/08/2020; (v)
Divulgação do Resultado Preliminar (a partir de 14/09/2020); e (vi) Divulgação do
Resultado Final (a partir de 09/10/2020).
(*) O horário de envio se encerra às 18h (horário de Brasília).

O edital da presente Chamada Pública está disponível na íntegra no sítio
eletrônico da FINEP (http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas).

WALDEMAR BARROSO MAGNO NETO
Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 8/2020 (CPTCE)

Presente Edital, a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, por intermédio da
Pelo Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial - CPTCE, localizada na Av.
República do Chile, 330 - 11º andar da Torre Oeste do Ventura Corporate Towers - Centro,
CEP 20.031-170, Rio de Janeiro - RJ, tel.: (21) 2555-0358, NOTIFICA o Senhor LUIZ CARLOS
CABRAL JUNIOR (CPF 645.674.866-68), que se encontra em local incerto e não sabido, da
instauração da Tomada de Contas Especial - TCE nº 006/2020. As razões de fato e de
direito que deram ensejo à deflagração deste processo administrativo foram em
decorrência das seguintes irregularidades, não suprimidas, na prestação de contas técnica
e financeira do Convênio 01.05.0157.00, quais sejam, Impugnação de despesas decorrente
da realização de despesas em rubrica não prevista no plano de trabalho, notadamente na
rubrica "Passagens e despesas com locomoção" e Impugnação de despesas decorrente da
realização de despesas na rubrica "Material de Consumo" acima do valor total autorizado,
tendo como base de fundamentação a Cláusula VIII.1, alíneas "c" e "j", Clausula IX.1 e a
Cláusula XIV.2, alínea "c", do Convênio, o Art. 7º, inciso XII, alínea "c", o Art. 29, o Art. 30,
o Art. 31, § 4º, e o Art. 38, inciso II, alínea "c", da IN-STN-01/1997. Com base na Súmula
286 do TCU, no art. 12 do Estatuto da FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no
Formulário de Dados Cadastrais e nas subscrições realizadas nas prestações de contas
financeiras, a CPTCE detectou evidências de que o Senhor ocupou o cargo de Diretor
Presidente/Ordenador de despesas, à época dos fatos ensejadores da TCE Nº 006/2020.
Por essas razões, a CPTCE concede o prazo de até 7 (sete) dias, a partir da publicação desta
notificação, para que os Senhor apresente seus argumentos de defesa ou comprove,
perante esta Concedente, a restituição aos cofres do FNDCT do débito no valor de R$
200.426,61 (Duzentos mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos),
atualizado monetariamente e com juros legais, com base no Sistema de Débito do Tribunal
de Contas da União, desde a data da ocorrência das irregularidades até o dia 01/07/2020.
O não atendimento desta notificação, no prazo supracitado, ensejará a continuidade do
processo de TCE, em conformidade com a legislação vigente.

DERMEVAL ALVES TENÓRIO
Coordenador da Comissão Permanente de Tomada de

Contas Especial - CPTCE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL Nº 9/2020 (CPTCE)

Pelo presente Edital, a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep,
por intermédio da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial -
CPTCE, localizada na Av. República do Chile, 330 - 11º andar da Torre Oeste
do Ventura Corporate Towers - Centro, CEP 20.031-170, Rio de Janeiro - RJ,
tel.: (21) 2555-0358, NOTIFICA a Senhora CATIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA
(CPF 103.226.518-32), que se encontra em local incerto e não sabido, da
instauração da Tomada de Contas Especial - TCE nº 007/2020. A razão de fato
e de direito que deu ensejo à deflagração deste processo administrativo foi em
decorrência de irregularidades na documentação exigida à prestação de contas
financeira do Convênio 01.06.1020.00, tendo como base de fundamentação Art.
70, parágrafo único, da Constituição Federal; Art. 84, Art. 90 e Art. 93 do
Decreto-Lei 200/1967; Art. 8º da Lei 8.443/1992; Art. 39, Art. 66 e Art. 145 do
Decreto 93.872/1986; Art. 28 e Art. 30 da IN-STN-01/1997; Cláusula VIII.1,
alíneas "c" e "j", e Cláusula XIII.1, alíneas "b" a "g", do Convênio. Com base
no Art. 90 do Decreto-Lei 200/1967, na Procuração datada de 08/10/2004 e no
Formulário de Dados Cadastrais, a CPTCE detectou evidências de que a Senhora
exerceu a função de ordenadora de despesas do Convênio, à época dos fatos
ensejadores da TCE Nº 007/2020. Por essas razões, a CPTCE concede o prazo
de até 7 (sete) dias, a partir da publicação desta notificação, para que a
Senhora apresente seus argumentos de defesa ou comprove, perante esta
Concedente, a restituição aos cofres do FNDCT do débito no valor de R$
1.642.243,11 (Um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e
quarenta e três reais e onze centavos), atualizado monetariamente e com juros
legais, com base no Sistema de Débito do Tribunal de Contas da União, desde
a data do repasse dos recursos até o dia 02/07/2020. O não atendimento
desta notificação, no prazo supracitado, ensejará a continuidade do processo
de TCE, em conformidade com a legislação vigente.

DERMEVAL ALVES TENÓRIO
Coordenador da Comissão Permanente de Tomada

de Contas Especial - CPTCE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

O Pregoeiro torna público que, em 02 de julho de 2020, o diretor
administrativo da Finep homologou os procedimentos da licitação cujo objeto é a "a
contratação de empresa especializada na administração, emissão e fornecimento de
cartões eletrônicos com tecnologia de chip ou superior, e realização de recargas mensais
para o benefício de auxílio alimentação nas modalidades refeição e alimentação para os
empregados e estagiários de nível superior que prestam serviços em todas as unidades da
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep"; rescindiu os atos de homologação e
adjudicação publicados no diário oficial da união de 27/03/2020, n°60, seção 3, página 11.
O objeto foi adjudicado em favor da empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio
S/A, pelo valor de até R$ 13.540.798,25. (treze milhões, quinhentos e quarenta mil,
setecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).

FELIPE MAZZA

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020 - UASG 925150

Nº Processo: TLB-PRO2020/03750. Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação
de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, para
atendimento a necessidade da Central de Relacionamento da TELEBRAS, observadas as
disposições técnicas constantes do Termo de Referência e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 9. Edital: 03/07/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço:
Quadra 04 Bloco a Salas 201 a 224 Ed.capital Financial Center, Sig - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/925150-5-00015-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 03/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/07/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JAQUELINE SOUTO MANGABEIRA BINICHESKI
Gerente de Compras e Contratos

(SIASGnet - 01/07/2020) 925150-02600-2020NE000211

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CHAMADAS PÚBLICAS

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna
público o resultado da Chamada Pública ENCOMENDAS TED FINEP CNPQ 10.16.0025.00
NUP SEI: 01300.001393/2019-75. As propostas aprovadas encontram-se no link:
http://resultado.cnpq.br/5878157324260288

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna
público o resultado da Chamada Pública CRÉDITO AOS LABORATÓRIOS BRASILEIROS
ENVOLVIDOS EM PACOTES DE TRABALHO DO PROJETO NANOREG. As propostas aprovadas
encontram-se no link: http://resultado.cnpq.br/4003726647435207

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna
público o resultado da Chamada Pública ENCOMENDA NASCER NO BRASIL II . As propostas
aprovadas encontram-se no link: http://resultado.cnpq.br/8856097132765249

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna
público o resultado da Chamada Pública GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS BRASIL -
AMR. As propostas aprovadas encontram-se no link:
http://resultado.cnpq.br/7010283212802518

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna
público o resultado da Chamada Pública Universal 01/2016. As propostas aprovadas
encontram-se no link:

Faixa A - até R$ 30.000,00 - http://resultado.cnpq.br/1911866978995212

EVALDO FERREIRA VILELA
Presidente do Conselho

DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 8942, DE 2 DE JULHO DE 2020

Pelo presente fica notificado (a) a Sr (a). Mariana Bernardi Bif CPF: 069.781.759-
86 por se encontrar em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias,
recolher aos cofres deste Conselho, através de GRU, disponível no endereço: www.cnpq.br,
o valor de R$ 806.072,68 (oitocentos e seis mil setenta e dois reais e sessenta e oito
centavos), atualizado até o último dia deste mês (após esta data contatar o CNPq para
nova atualização), tendo em vista a revogação do parcelamento. Enviar o comprovante do
recolhimento do débito ao SECOA por e-mail: secoa@cnpq.br.

LORENNY OLIVEIRA DE ARRUDA GUILHON
Chefe do Serviço de Cobrança e Acompanhamento (PO-

283/2016)

Ministério da Defesa

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2020 - UASG 112408

Número do Contrato: 2/2016.
Nº Processo: 60550000916201550.
PREGÃO SISPP Nº 61/2015. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS -.CNPJ
Contratado: 10865146000153. Contratado : BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS-
LTDA. Objeto: Prorrogar o Contrato nº 02/2016-HFA, celebrado entre a União, por
intermédio deste HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - HFA, e a empresa BELFORT
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA -EPP, por um período de 2 (dois) meses, contados
de 25 de junho de 2020 até 24 de agosto de 2020. Fundamento Legal: Lei 8666/93
. Vigência: 25/06/2020 a 24/08/2020. Valor Total: R$40.297,76. Fonte: 270120350 -
2020NE801878. Data de Assinatura: 24/06/2020.

(SICON - 02/07/2020) 112408-00001-2020NE800167

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 38/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
01/07/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de apoio ao
fornecimento de alimentação, compreendendo preparo, distribuição de alimentos,
refeições e dietas, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, destinada a
visando atender a coletividade ENFERMA e SADIA do HFA, com cessão de uso de

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

		paulo_cesar@in.gov.br
	2020-07-03T01:38:32-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




