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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de registro de Preços no. 016/2017. Licitação: Pregão E027/2017. Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de
óleo lubrificante, óleo para barramento e óleo hidráulico e graxa para
cabos. Empresa vencedora: Axxon Oil Lubrificantes Ltda - EPP CNPJ: 09.622.294/0001-68. Valor total Registrado: R$ 58.121,00.
Vigência do registro de Preços: 12 meses a partir de 30/11/2017.
Signatários: pela NUCLEP: Fernando de Jesus Coutinho - Gerente
Geral de Compras e Serviços e Rogério Corrêa Borges - Diretor
Industrial. Contratada: Wellington Silva de Oliveira.
Ata de registro de Preços no. 020/2017. Licitação: Pregão E009/2017. Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de
EPI dos lotes 05, 06,07,08 e 09 (luvas) do Pregão. Empresa vencedora: Mateprot Equipamentos de Segurança e Serviços Ltda CNPJ: 13.743.336/0001-96. Valor total Registrado: R$ 80.295,00.
Vigência do registro de Preços: 12 meses a partir de 27/11/2017.
Signatários: pela NUCLEP: Fernando de Jesus Coutinho - Gerente
Geral de Compras e Serviços e Rogério Corrêa Borges - Diretor
Industrial. Contratada: Paulo Correa Ferreira - Sócio.
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 100/2017
Informamos que o PREGÃO ELETRÔNICO 100/2017, cujo
objeto é a contratação de serviços de despacho e desembaraço aduaneiro de equipamentos, materiais e produtos adquiridos através de
importação, exportação; registro de bens intangíveis e demais atividades que envolvam operações cambiais; agenciamento de cargas
internacionais e fretamento de transporte no exterior e em território
nacional, teve o seu Edital revisado.
As novas datas desta licitação passam a ser as seguintes:
limite de recebimento das propostas: 06/12/2017 às 08:00 horas no
site www.licitacoes-e.com.br, início da disputa de preços: 15/12/2017
às 10:00 horas. O edital (Revisão 2) encontra-se disponível na íntegra
no site www.licitacoes-e.com.br.
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS
Pregoeiro

OBSERVATÓRIO NACIONAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 103/2017 - UASG 240126
Nº Processo: 01210000218201716 . Objeto: Baterias SIR-300. Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: As Baterias são fornecidas
exclusivamente pelo fabricante do equipamento, não havendo similar
Nacional. Declaração de Dispensa em 05/12/2017. VINICIUS BORDALO SCHMIDT MARQUES. Coordenador de Administração. Ratificação em 05/12/2017. JOAO CARLOS COSTA DOS ANJOS.
Diretor. Valor Global: R$ 15.499,20. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro GSSI - GEOPHYSICAL.
(SIDEC - 05/12/2017) 240126-00001-2017NE800034
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 104/2017 - UASG 240126
Nº Processo: 01210000219201752 . Objeto: Acessórios(Cabos para
bobina de indução e antenas GPS)do sistema Magnetotelúrico. Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Os equipamentos a serem
adquiridos são fabricados e comercializados pela Metronix e não
possuem similar Nacional. Declaração de Dispensa em 05/12/2017.
VINICIUS BORDALO SCHMIDT MARQUES. Coordenador de Administração. Ratificação em 05/12/2017. JOAO CARLOS COSTA
DOS ANJOS. Diretor. Valor Global: R$ 48.000,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro METRONIXMESSGERAETE UND ELEKTRONIK GMBH.
(SIDEC - 05/12/2017) 240126-00001-2017NE800034
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 105/2017 - UASG 240126
Nº Processo: 01210000220201787 . Objeto: Despesas com Taxas de
Exportação Temporária. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Exportação Temporária para manutenção pelo o fabricante.
Declaração de Dispensa em 05/12/2017. VINICIUS BORDALO
SCHMIDT MARQUES. Coordenador de Administração. Ratificação
em 05/12/2017. JOAO CARLOS COSTA DOS ANJOS. Diretor. Valor Global: R$ 13.000,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro KINEMETRICS.
(SIDEC - 05/12/2017) 240126-00001-2017NE800034
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 106/2017 - UASG 240126
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Ministério da Cultura
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO N o- 21/2017

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no
D.O.U de 24/11/2017, .Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2017, às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/12/2017,
às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia civil e elétrica devidamente registrada no CREA ou no CAU, mediante o regime empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, para executar serviços de:
Execução da Entrada de Energia Padrão CEB para disjuntor de 350A da
Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, localizada na
Entrequadra Sul 506/507 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70350-580.
VICTOR HUGO MARTINS DOS SANTOS
Coordenador de Licitação e Gestão de Contratos
(SIDEC - 05/12/2017) 420009-00001-2017NE800161

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 4/2017 - UASG 203003
Número do Contrato: 1/2014. Nº Processo: 01580025078201349.
PREGÃO SISPP Nº 36/2013. Contratante: AGENCIA NACIONAL
DO CINEMA -.CNPJ Contratado: 10653264000106. Contratado : J
MACEDO PEREIRA - ME -.Objeto: Prorrogação de vigência por
mais 12 meses , de 13/01/2018 a 12/01/2019. Fundamento Legal: Lei
8666/93 e atualizações posteriores. Vigência: 13/01/2018 a
12/01/2019. Valor Total: R$43.685,64. Fonte: 100000000 2017NE800047. Data de Assinatura: 05/10/2017.
(SICON - 05/12/2017) 203003-20203-2017NE800012

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Superintendente de Fiscalização da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, no uso de suas atribuições e para os fins previstos no art.
86 da IN 109, de 19 de dezembro de 2012, INTIMA a empresa TCS TAMBORIN COMUNICAÇÕES SIGMA LTDA, CNPJ nº 22.190.257/0001-96,
que se encontra em local incerto e não sabido, para ciência da DECISÃO
proferida do Processo Administrativo Sancionador nº 01416.008472/201630, que concluiu pela ANULAÇÃO do auto de infração nº 68-E/2017/CEP e
pelo arquivamento do referido processo, com base na legislação em vigor.
Informamos que o referido processo encontra-se disponível
para consulta na Superintendência de Fiscalização da ANCINE. Telefone para contato: (21) 3037.6160.
Rio de Janeiro, 1 o- de dezembro de 2017.
TULIO FARACO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO N o- 23/2017
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 21/11/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços
continuados de transporte, com locação de veículo, incluindo motoristas, destinados ao transporte de materiais, documentos e pequenas
cargas e, aqueles serviços que não estejam contemplados em serviços
de passageiros, para o Escritório Central no Rio de Janeiro, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA
Pregoeiro
(SIDEC - 05/12/2017) 203003-20203-2017NE800012

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 48/2017 - UASG 403201

Nº Processo: 01210000221201721 . Objeto: Aquisição do Gamaespectrometro RS_ 230 BGO Spectrometro. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: O equipamento não possui similar Nacional. Declaração de Dispensa em 05/12/2017. VINICIUS BORDALO
SCHMIDT MARQUES. Coordenador de Administração. Ratificação
em 05/12/2017. JOAO CARLOS COSTA DOS ANJOS. Diretor. Valor Global: R$ 52.000,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro TERRAPLUS INC.

Número do Contrato: 80/2012. Nº Processo: 01530001195/11-41.
PREGÃO SRP Nº 2/2012. Contratante: FUNDACAO NACIONAL
DE ARTES FUNARTE.CNPJ Contratado: 07171299000196. Contratado : CENTRAL IT TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA.
Objeto: Tendo em vista as justificativas constantes no processo, quanto à possibilidade da não conclusão em tempo hábil do procedimento
licitatório, as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência estabelecido no contrato ora aditado, por um período de até 180 (cento e
oitenta) dias. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência:
26/11/2017 a 24/05/2018. Valor Total: R$1.259.379,96. Fonte:
100000000 - 2017NE800036. Data de Assinatura: 24/11/2017.

(SIDEC - 05/12/2017) 240126-00001-2017NE800034

(SICON - 05/12/2017) 403201-40402-2017NE800073

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017120600020

Nº 233, quarta-feira, 6 de dezembro de 2017

O Presidente da Fundação Nacional de Artes - FUNARTE,
no uso das atribuições que lhe confere o inciso V artigo 14 do
Estatuto aprovado pelo Decreto n° 5.037 de 7/4/2004, publicado no
DOU de 8/4/2004, torna público o presente Edital Funarte de Doação
de Equipamentos de Iluminação Cênica 2017 para todo o território
nacional, em conformidade com o disposto na Portaria nº 29/2009 MinC e, supletivamente, na Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas eventuais modificações no que lhe for aplicável.
1. DO OBJETO
1.1Realizar a doação de conjuntos de equipamentos de iluminação cênica a instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, como forma de contribuir para a melhoria técnica e artística de
espaços voltados à prática de atividades cênicas.
1.2 Serão disponibilizados 43 kits de iluminação cênica para
teatros/espaços cênicos (conjunto A) e 11 kits de iluminação cênica
para circos (conjunto B).
2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1 Este edital entra em vigor na data da publicação que o
institui, tendo 1 (um) ano de validade a contar da data de homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado uma única vez por
igual período, em ato devidamente motivado.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar do Edital Funarte de Doação de Equipamentos de Iluminação Cênica 2017 instituições públicas, associações, cooperativas, companhias, coletivos, grupos ou empresas privadas sem fins lucrativos, de natureza cultural com comprovada atividade por, no mínimo, 03 (três) anos.
3.1.1 Para fins desse edital foram adotados os seguintes
entendimentos:
A. Proponente - Pessoa Jurídica que assume a responsabilidade legal do projeto junto à FUNARTE.
B. Concorrente - Circo, companhia, coletivo ou grupo que
inscreveu seu projeto através de uma associação ou cooperativa.
C. Pessoa Jurídica de natureza cultural - Empresa cuja atividade seja dirigida à cultura.
3.2 Somente poderão concorrer pessoas jurídicas legalmente
constituídas que possuam ou administrem espaços voltados à realização de apresentações de artes cênicas; excetuando-se as entidades
de classe que estejam representando seus associados.
3.3 Cada proponente poderá inscrever somente 1 (um) projeto para concorrer em apenas 1 (um) dos conjuntos de equipamentos
oferecidos na cláusula 6.1 deste Edital; com exceção de cooperativas
de produtores ou de artistas, bem como associações que abriguem
diversos circos, grupos ou companhias
3.4 É vedada a participação, sob pena de desconsideração da
inscrição, de instituições que possuam em seu quadro servidores da
Funarte, do Ministério da Cultura ou demais instituições vinculadas a
esse Ministério, e terceirizados de quaisquer dessas entidades, obrigando-se o selecionado ao preenchimento da declaração relacionada
na alínea f do item 6.2 deste edital.
3.5 A instituição proponente (ou o concorrente, no caso de
associações e cooperativas) deverá, através de declaração no ato da
inscrição, atestar possuir capacidade técnica para gerir e manter os
equipamentos recebidos em pleno funcionamento.
3.6 As despesas decorrentes da instalação e da manutenção
dos equipamentos correrão exclusivamente por conta da entidade contemplada, não incorrendo qualquer custo para a Funarte.
3.7 As licenças e autorizações necessárias para a realização
das atividades no local indicado pelo projeto são de responsabilidade
do proponente.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições estarão abertas pelo prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de publicação da portaria que institui este edital no Diário Oficial da União.
4.2 Somente serão aceitas inscrições de projetos enviadas
pelo correio (SEDEX ou carta registrada), sendo desconsideradas
aquelas postadas após a data de encerramento.
4.3 Os projetos deverão ser encaminhados com a seguinte
identificação e endereço:
Edital Funarte de Doação de Equipamentos de Iluminação
Cênica 2017
Centro Técnico de Artes Cênicas.
Rua do Lavradio 54 - Centro.
20230-070 Rio de Janeiro RJ
4.4 O projeto contendo todos os documentos necessários
para inscrição deverá ser enviado em 1 (uma) via, obrigatoriamente
encadernada, em envelope único, fechado, e será composto por:
•Formulário de inscrição, disponível na página eletrônica da
Funarte (www.funarte.gov.br) devidamente preenchido e obrigatoriamente assinado pelo representante legal do proponente; os projetos
que não tiverem assinatura no seu formulário de inscrição serão
desclassificados.
•Currículo do proponente (ou do concorrente, no caso de
associações e cooperativas), munido de documentos que comprovem
a realização de atividades na área das artes cênicas por, no mínimo,
03 (três) anos.
•Histórico e dimensões do espaço onde serão instalados os
equipamentos, especificando área de palco (altura, largura, profundidade) e capacidade de público.
•Listagem dos equipamentos existentes (em funcionamento)
no espaço.
•Informações sobre a real necessidade da aquisição dos novos equipamentos e sua capacidade de gerar melhores condições para
apresentação dos espetáculos.
•Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre
o espaço e seu funcionamento, tais como plantas arquitetônicas, fotos
recentes (datadas), projeto de reforma, entre outros.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

