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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 91/2018 - UASG 413001

Nº Processo: 53500.035962/2018 . Objeto: Contratação de 1 (uma)
turma para capacitação de até 35 (trinta e cinco) servidores no curso
in company "Procedimentos Administrativos Fiscais - Visão Direito",
a ser realizado no período de 12 a 14 de novembro de 2018, na
cidade de Brasília - DF, com carga-horária de 24 (vinte e quatro)
hora. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme
Projeto Básico (SEI nº 3092360). declaração de Inexigibilidade em
25/10/2018. CARLOS EDUARDO BORDA DE ABRANCHES.
Gerente de Aquisições e Contratos. Ratificação em 26/10/2018.
ISADORA MOREIRA FIRMINO. Superintendente de Administração
e Finanças. Valor Global: R$ 32.500,00. CNPJ CONTRATADA :
04.298.309/0013-02 GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A.

(SIDEC - 26/10/2018) 413001-41231-2018NE000097

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO

AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 77/2018 - UASG 413012

Nº Processo: 535780006652017 . Objeto: Locação de 650,10 metros
quadrados no imóvel denominado Edifício The Office, na Av. Mario
Ypiranga nº 315, Bairro Adrianópolis, Manaus/AM, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis e Protestos de Letras do 1º Ofício da
Comarca de Manaus/AM, para abrigar as instalações da Gerência
Regional da Anatel nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e
Roraima, situada em Manaus/AM, conforme Processo SEI nº
53578.000665/2017-00. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de
Dispensa em 25/10/2018. MELZAC AMARO DA SILVA.
Coordenador de Administraçao e Finanças. Ratificação em
25/10/2018. CELSO HENRIQUE HEREDIAS RIBAS. Gerente
Regional. Valor Global: R$ 2.845.020,60. CNPJ CONTRATADA :
08.538.619/0001-66 BRAGA PARTICIPACOES LTDA.

(SIDEC - 26/10/2018) 413012-41231-2018NE800037

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO RIO JANEIRO E ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1014/2018

O Gerente Regional da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, no exercício de suas atribuições legais, pelo presente edital,
notifica, com fundamento no art. 173, II da Lei nº 9.742/1997, os sujeitos passivos abaixo relacionados da existência de débito em aberto
referentes à multa por infração à Lei Geral de Telecomunicações, tendo em vista que não foram encontrados no(s) endereço(s) constante(s) dos
assentamentos cadastrais desta Agência e não atenderam às notificações expedidas. Ficam, portanto, cientes deste comunicado de lançamento
e intimados a recolher a importância devida, descrita na Guia de Recolhimento da União - GRU, que pode ser obtida pelo sítio
http://sistemas.anatel.gov.br/boleto ou perante qualquer unidade da Anatel com o valor atualizado.

Os sujeitos passivos ficam cientes de que o não pagamento integral deste débito implicará: i) inscrição do crédito em Dívida Ativa,
conforme art. 2º da Lei nº 6.830/1980; ii) adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; e iii) após o prazo de 75 dias a contar da
publicação deste edital, inclusão no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor federal - Cadin (art. 2º, §2º, da Lei nº 10.522/02).
O valor do crédito está acrescido de juros de mora, correspondentes à Taxa Selic e multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, na forma do
art. 37-A da Lei nº 10.522/2002 e art. 13 da Lei 9.065/1995.

A vista e/ou cópia dos autos processuais ou relatórios que ensejaram tais obrigações pode(m) ser obtida(s) mediante requerimento,
perante a Biblioteca da Anatel ou pela internet, por meio do site http://focu s . a n a t e l . g o v. b r / f o c u s .
. CNPJ/CPF Nome do Devedor Receita Número de PADO
. 1 9 3 3 8 9 9 7 0 0 0 11 2 ASSOCIAÇÃO RADIOFÔNICA COMUNITÁRIA DE SANTA RITA,

VILA VELHA-ES
1555 53512001980/2014-68

. 86833600244 VALDEVAL MACHADO TRINDADE 1555 5 3 5 6 9 0 0 2 2 8 6 / 2 0 1 4 - 11

. 87632918787 ADELINO MESSIAS CAMARGO 1555 53512000735/2013-52

. 26772663268 MARILDO DE OLIVEIRA SOARES 1555 53569003215/2014-27

. 0 2 8 11 9 5 0 0 0 0 1 2 1 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE MONTECASEROS
ADJACENCIAS

1550 53508004276/2014-26

. 61200450230 ARIADNA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA 1555 53569003169/2014-66

. 05436164000180 ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE MAGAL-
HAES BARATA

1550 53569002803/2013-62

. 85375888220 JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS 1555 53569003059/2014-02

. 00082229163 CRISTIANE WERMUTH 1555 53569002885/2014-26

. 0 4 2 8 8 0 3 11 3 3 VANESSA DE ARAUJO DOS SANTOS 1555 53569003128/2014-70

. 03359028716 GIOVANNI SOARES VIEIRA 1555 53508005864/2017-20

. 04216785182 RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA 1555 53569002886/2014-71

. 18338298832 RONES OLIVEIRA DE SOUZA 1555 53512000724/2016-15

RODRIGO VIEITAS SARRUF
l

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018 - UASG 245209

Nº Processo: 01213009189201809. Objeto: Aquisição de peças
para manutenção de máquinas de corrosão por plasma. Total de
Itens Licitados: 2. Edital: 29/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Estrada Joao de Oliveira Remiao, 777,
- Porto Alegre/RS ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 2 4 5 2 0 9 - 5 - 0 0 0 6 9 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: 09/11/2018 às 10h00. Endereço: Estrada
Joao de Oliveira Remiao, 777, - Porto Alegre/RS.

TONIA BARNI PACHECO DE MELO
Pregoeira

(SIASGnet - 26/10/2018) 245209-24209-2018NE800014

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

EDITAL N° 4, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018
PROCESSO SELETIVO PARA CARGO DE DIRETOR DE

UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA

1. O Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN), no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15, incisos
I, III e V, do Anexo I, Do Decreto nº 8.886, publicado no Diário
Oficial da União de 25 de outubro de 2016, torna pública a abertura
de processo de seleção de candidatos para ocupar os cargos de
Diretores das seguintes Unidades Técnico-Científicas da CNEN:

II - ter notórios conhecimento, capacidade e experiência
profissional para o exercício do cargo;

III - possuir pós-graduação em nível de doutorado, com
respectivo(s) diploma(s) reconhecido(s) nos termos da legislação
vigente;

IV - possuir experiência mínima de dez anos de trabalho
efetivo em instituições públicas ou privadas no país ou no exterior,
em áreas compatíveis com as áreas de atuação da Unidade à qual
pretende concorrer;

V - ter, no mínimo, uma das seguintes experiências
profissionais:

VI - dois anos em cargo de Diretor, ou equivalente, em
instituição de porte igual ou superior à Unidade à qual pretende
concorrer;

VII - dois anos em cargo em comissão ou função de
confiança equivalentes a nível 4, ou superior, do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, em pessoa jurídica de direito
público interno.

9. Requisitos complementares:
A análise qualitativa, pelo Comitê de Busca, do perfil

profissional de cada candidato, levará em consideração o grau de
atendimento aos seguintes requisitos:

I - capacidade gerencial, especialmente nas áreas de
Administração, Finanças, Pessoal e Logística;

II - conhecimento da legislação aplicável à Administração
Pública;

III - comprometimento com as diretrizes, objetivos e metas
estabelecidos pelo Governo, por intermédio do MCTIC e da CNEN,
no âmbito de atuação da Unidade;

IV - capacidade de promover a cooperação com outras
instituições em âmbito nacional e internacional, bem como promover
a interação com o setor produtivo, visando a realização de projetos de
desenvolvimento tecnológico e de inovação;

V - visão de futuro para o desenvolvimento científico e
tecnológico da sua Unidade e da área nuclear do país como um
todo;

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

VII - competência para propor soluções, para enfrentar
desafios e superar obstáculos com o objetivo de fortalecer a atuação
da Unidade.

10. Para efetuar sua inscrição, cada candidato deverá optar
por concorrer a uma e somente uma das Unidades previstas neste
edital e ENVIAR EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO,
por intermédio do endereço de email: comitedebusca@cnen.gov.br,
com cópia para: presidencia@cnen.gov.br, IMPRETERIVELMENTE
ATÉ O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, a seguinte
documentação:

a) carta endereçada ao Presidente do Comitê solicitando a
inscrição no processo de seleção, fazendo referência ao presente
edital, com dados pessoais para contato (emails, telefones e endereço
para correspondência);

b) declaração de que tem pleno conhecimento da legislação
aplicável e que concorda com os termos do presente edital e com as
demais condicionantes estabelecidas para eventual investidura no
c a rg o ;

c) Curriculum Vitae (Currículo Lattes) atualizado;
d) Texto digitado, de até cinco páginas, descrevendo seu

projeto de gestão e a sua visão de futuro, com base na respectiva área
de atuação e nas atividades desenvolvidas pela Unidade pretendida
(recomenda-se consultar a página da Unidade na internet e, a critério
do candidato, agendar uma visita à Instituição);

e) Cópia de documentação pessoal e comprobatória:
documento de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de
residência, diploma(s) e comprovantes de experiência profissional.

11. Recebidos os documentos, será feito pelo Comitê de
Busca um trabalho de análise e pré-seleção dos candidatos com base
no enquadramento aos requisitos estabelecidos. A lista com as
inscrições homologadas será publicada nos sítios da CNEN
(www.cnen.gov.br) e da respectiva Unidade, como também enviada
por e-mail aos interessados, contendo a data e o local para as
apresentações públicas e entrevistas. Os Interessados são responsáveis
pelo acompanhamento dessas informações nos sítios da CNEN e da
Unidade pretendida, não cabendo à Administração Pública qualquer
responsabilidade pelo eventual não comparecimento às fases
presenciais do processo, mesmo que em razão de força maior por
parte do candidato.

12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear, ouvido o Comitê de Busca.

PAULO ROBERTO PERTUSI

Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), Centro de Desenvolvimento
da Tecnologia Nuclear (CDTN), Centro Regional de Ciências
Nucleares do Nordeste (CRCN/NE) e Instituto de Radioproteção e
Dosimetria (IRD).

2. O presente processo de seleção é realizado sob a égide do
Art. 17 da Portaria MCT nº 1037, de 10 de dezembro de 2009, por
intermédio de um comitê de especialistas nomeado por portaria
("Comitê de Busca") que age no sentido de buscar e selecionar, nas
comunidades acadêmica, científica tecnológica e empresarial do país,
nomes que se identifiquem com as diretrizes técnicas e político-
administrativas estabelecidas para cada Unidade da CNEN.

3. O processo de seleção é composto por análise dos
currículos, documentos e propostas dos candidatos, exposição oral
pública dos respectivos projetos de gestão e entrevista individual
perante o Comitê de Busca.

4. O Comitê poderá se valer de pesquisas e levantamento de
dados, bem como de consultas a personalidades ligadas ao meio
acadêmico, técnico-científico e empresarial, para consubstanciar suas
análises.

5. Como resultado do processo de seleção, o Comitê
elaborará lista tríplice para cada Unidade, que a seguir será submetida
ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações para decisão.

6. O Diretor nomeado ocupará o cargo por 48 (quarenta e
oito) meses, respeitada a prerrogativa da Administração de
exoneração ad nutum, podendo candidatar-se à recondução para igual
período, e por apenas mais uma vez, mediante novo processo de
avaliação por Comitê de Busca.

7. Podem se inscrever para o cargo quaisquer cidadãos,
brasileiros natos ou naturalizados, que atendam aos requisitos
explicitados no presente edital.

8. Requisitos obrigatórios:
I - ser cidadão de reputação ilibada.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq torna público o resultado da prorrogação de
Bolsa liberado para a chamada Pública Pós-doutorado Júnior - PDJ.
As propostas aprovadas encontram-se no link:
h t t p : / / r e s u l t a d o . c n p q . b r / 11 5 1 6 3 1 9 4 4 9 0 3 7 2 2 .

Brasília-DF 26 de outubro de 2018.
MARIO NETO BORGES
Presidente do Conselho

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