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AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- PE.DSUR.G.00015.2010

1. PE.DSUR.G.00015.2010. 2. FURNAS torna público que
realizará Pregão Eletrônico para fornecimento de uniformes. 3. O
Edital poderá ser consultado e obtido a partir desta data no sítio do
Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br, que poderá ser acessado
pelo endereço: www.furnas.com.br, opção " Fornecedores / Editais".
4. As Propostas deverão ser apresentadas até as 9h do dia 15.06.2010,
no mesmo endereço acima.

FRANCISCO MACEDO CARTAXO
Gerente da Divisão de Suprimento Rio

CONVITE No- CS.DGE.C.0001.2010

1. CS.DGE.C.0001.2010. 2. FURNAS torna público que rea-
lizará Convite de Serviços para a contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de Levantamentos Topobatimétricos,
para subsidiar projeto de derrocamento no AHE Simplício - Queda
Única. 3. O Edital poderá ser retirado no seguinte endereço: Rodovia
BR 393, KM 129 - Nº 600 - Sítio Boa Vista - Sapucaia - RJ. 4. As
propostas deverão ser apresentadas até às 16h do dia 07.06.2010, no
mesmo endereço acima.

FRANCISCO CORDERO DONHA FILHO
Gerente do Departamento de Construção

de Geração Térmica

PREGÃO ELETRÔNICO No- PE.DSUC.G.0066.2010

1. PE.DSUC.G.0066.2010. 2. FURNAS torna público que
realizará Pregão Eletrônico para a aquisição de combustível no varejo:
Gasolina Comum, Álcool Hidratado Comum e Óleo Diesel Comum.
3. O Edital poderá ser consultado e obtido a partir desta data no sítio
do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br e também poderá ser
acessado pelo sítio de FURNAS: www.furnas.com.br - opção for-
necedores/editais/pregão eletrônico. 4. As propostas deverão ser apre-
sentadas até as 12h do dia 11.06.2010, no mesmo endereço acima.

ANTONIO AUGUSTO C. JUNQUEIRA
Gerente da Divisão de Suprimento Campinas

PREGÃO ELETRÔNICO No- PE.DAQ.G.0046.2010

1. PE.DAQ.G.0046.2010. 2. FURNAS torna público que rea-
lizará Pregão Eletrônico para contratação do fornecimento película
para revestimento isolante de alta tensão, para aplicação em isolador.
3. Tipo de Licitação: Menor preço. 4. Patrimônio Líquido: Positivo. 5.
O Edital poderá ser consultado e obtido, no sítio do Banco do Brasil:
www.licitacoes-e.com.br (Nº Licitação 308361), que também poderá
ser acessado pelo endereço: www.furnas.com.br - opção "Fornece-
dores/Editais" a partir do dia 28.05.2010. 6. As propostas deverão ser
apresentadas até às 9h do dia 14.06.2010, no endereço eletrônico:
w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r.

PREGÃO ELETRÔNICO No- PE.DAQ.G.00009.2010

1. PE.DAQ.G.00009.2010. 2. FURNAS torna público que
realizará Pregão Eletrônico para contratação do fornecimento de He-
xafluoreto de Enxofre SF6. 3. Tipo de Licitação: Menor preço. 4.
Patrimônio Líquido: Positivo. 5. O Edital poderá ser consultado e
obtido, no sítio do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br (Nº
Licitação 308296), que também poderá ser acessado pelo endereço:
www.furnas.com.br - opção "Fornecedores/Editais" a partir do dia
28.05.2010. 6. As propostas deverão ser apresentadas até às 10h do
dia 16.06.2010, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO No- PE.DAQ.G.00053.2010

1. PE.DAQ.G.00053.2010. 2. FURNAS torna público que
realizará Pregão para locação de microcomputadores e notebooks para
uso geral em FURNAS, com suporte de hardware e de software. 3. O
Edital poderá ser consultado e obtido a partir desta data no sítio do
Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br (ID Nº 308608) e também
poderá ser acessado pelo endereço: www.furnas.com.br, opção "For-
necedores/Editais". 4. As Propostas deverão ser apresentadas até às
10h do dia 14.06.2010, no sítio do Banco do Brasil.

MARCELO THOMPSON TAVARES
Gerente do Departamento de Aquisição

PREGÃO ELETRÔNICO No- PE DRB.O.011.2010

1. PE DRB.O.011.2010. 2. FURNAS torna público que rea-
lizará Pregão Eletrônico para contratação de serviços de corte de
vegetação na faixa de servidão, limpeza de área de torre, corte de
vegetação e recuperação de colchetes nas estradas de acesso, sec-
cionamento e aterramento de cercas de arame, das LT`s Serra da
Mesa/Samambaia1, Serra da Mesa/Samambaia2, Barro Alto/Brasília
Sul, Barro Alto/Niquelândia, Serra da Mesa/Niquelândia. 3. O Edital
poderá ser consultado e obtido a partir desta data no sítio do Banco
do Brasil: www.licitacoes-e.com.br, que também poderá ser acessado
pelo endereço: www.furnas.com.br - opção "Fornecedores / Pregão
Eletrônico". 4. As propostas deverão ser apresentadas até às 10h do
dia 09.06.2010, no mesmo endereço acima.

WHIGNEY WHITE DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de Produção Brasília

PREGÃO ELETRÔNICO No- P E . D C T. C . 0 0 2 5 . 2 0 1 0

1. PE.DCT.C.0025.2010. 2. FURNAS torna público que rea-
lizará Pregão Eletrônico para aquisição de Extensômetro de Resis-
tência Elétrica. 3. O Edital poderá ser consultado e obtido, no sítio do
Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br, que também poderá ser
acessado pelo endereço: www.furnas.com.br - opção "Fornecedo-
res/Editais". 4. As propostas deverão ser apresentadas até às 10h do
dia 16.06.2010, no mesmo endereço acima.

PREGÃO ELETRÔNICO No- P E . D C T. C . 0 0 2 6 . 2 0 1 0

1. PE.DCT.C.0026.2010. 2. FURNAS torna público que rea-
lizará Pregão Eletrônico para aquisição de fôrma cilíndrica metálica e
pedra porosa. 3. O Edital poderá ser consultado e obtido, no sítio do
Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br, que também poderá ser
acessado pelo endereço: www.furnas.com.br - opção "Fornecedo-
res/Editais". 4. As propostas deverão ser apresentadas até às 10h do
dia 18.06.2010, no mesmo endereço acima.

RUBENS MACHADO BITTENCOURT
Gerente do Departamento de Apoio e Controle

Técnico

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- CO.EM.O.001.2009

1. FURNAS torna pública a Revogação da Licitação Nº
CO.EM.O.001.2009. 2. Objeto: Contratação dos serviços de recu-
peração do transformador monofásico, de fabricação ASEA, 200
MVA, da Subestação de Grajaú, a serem realizados nas instalações da
contratada, com fornecimento de material e transporte. 3. Motivo:
Fracassada.

RICARDO MEDEIROS
Superintendente de Engenharia de Manutenção

DIRETORIA EXECUTIVA

E D I TA L
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2010 -

CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA
EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS torna
pública as seguintes retificações no Edital nº 01/2010, publicado no
Diário Oficial da União de 20 de maio de 2010, que passa a ter a
redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais
itens e subitens do referido edital

No subitem 1.3:
Onde se lê:
1.3 - O concurso público terá abrangência nacional, com as

inscrições presenciais e provas sendo realizadas na cidade do Rio de
Janeiro. Os quantitativos de cadastro de reserva por perfis profis-
sionais e remuneração, encontram-se especificados no subitem 2.1.

Leia-se:
1.3 - O concurso público terá abrangência nacional, com as

provas sendo realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Os quantitativos
de cadastro de reserva por perfis profissionais e remuneração, en-
contram-se especificados no subitem 2.1.

No subitem 9.4:
Onde se lê:
9.4 - Revisão da nota da prova discursiva - os candidatos

poderão solicitar revisão, dirigida à Banca Examinadora, nos dias 11
ou 12/08/2010. A nota do(a) candidato(a) poderá ser mantida, au-
mentada ou diminuída.

Leia-se:
9.4 - Revisão da nota da prova discursiva - os candidatos

poderão solicitar revisão, dirigida à Banca Examinadora, nos dias 25
ou 26/08/2010. A nota do(a) candidato(a) poderá ser mantida, au-
mentada ou diminuída.

No subitem 9.4.2:
Onde se lê:
9.4.2 - As decisões dos pedidos de revisão da nota da prova

discursiva serão dadas a conhecer coletivamente e apenas as relativas
aos pedidos que forem deferidos, quando da divulgação do resultado
final, em 24/08/2010.

Leia-se:
9.4.2 - As decisões dos pedidos de revisão da nota da prova

discursiva serão dadas a conhecer coletivamente e apenas as relativas
aos pedidos que forem deferidos, quando da divulgação do resultado
final, em 09/09/2010.

No Anexo IV Cronograma
Onde se lê:

EVENTOS BÁSICOS D ATA S
Divulgação dos resultados das provas objetivas e discursivas 10/08/2010
Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova dis-
cursiva

11 e 12/08/2010

Divulgação dos resultados finais 24/08/2010

Leia-se:

EVENTOS BÁSICOS D ATA S
Divulgação dos resultados das provas objetivas e discursivas 24/08/2010
Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova dis-
cursiva

25 e 26/08/2010

Divulgação dos resultados finais 09/09/2010

MIGUEL COLASUONNO
Diretor de Administração

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA
DE ENERGIA ELÉTRICA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- CC09100001

A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CG-
TEE torna público que a Licitação na modalidade Concorrência do tipo
técnica e preço, com o propósito de contratar a aquisição de Estação de
Desmineralização de Água com fornecimento de serviços, materiais e
equipamentos para o Departamento de Produção de Candiota-DTC, que
estava prevista para o dia 15/06/2010 foi adiada para o dia 29/06/2010
às 09:00 horas. A cópia do edital está à disposição dos interessados
gratuitamente através do endereço eletrônico www.cgtee.gov.br. Outras
informações poderão ser obtidas pelos fones: (051) 3287-1565 e 3287-
1598. DATA DE ABERTURA: 29/06/2010 às 9:00 horas

FLÁVIO DANÚBIO SILVEIRA VIEIRA
Chefe do Departamento de Suprimentos

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS
MINERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 016/PR/08 - Contratada: Leri e
Silva Advogados Associados - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência
do Contrato por 12 meses, e repactuar o preço dos honorários, passando o valor
mensal de R$ 1.000,00 para R$ 1.120,00 - CPRM: Agamenon Sergio Lucas
Dantas, Diretor-Presidente - Contratada: Leri Antonio Souza e Silva, Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 60/SERAFI-RJ/2010

Objeto: Aquisição de 01 (um) notebook, 01 (um) monitor de LCD de
24", 01 (uma) impressora multifuncional jato de tinta, 200 (duzentos)
DVD's + RDL 8,5GB, 200 (duzentos) box's para CD super slim cristal
e 06 (seis) fontes TR2-430W, conforme as especificações constantes
no Termo de Referência - Anexo I, deste Edital, a serem entregues no
Escritório do Rio de Janeiro - ERJ, localizado na Av. Pasteur, n.º 404,
Urca, Rio de Janeiro - Processo n.º 0221/10 - Data de Abertura das
Propostas: 17/6/2010 às 14h - Início da Sessão de Disputa de Preços:
17/6/2010 às 14h30min - Edital: À disposição dos interessados gra-
tuitamente nos sítios www.licitacoes-e.com.br e www.cprm.gov.br

MARIA SALETE SANT'ANNA DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 28/SERAFI-RJ/2010

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
n.º 0114/10. Objeto: Aquisição de 01 (um) Scanner Epson Scanner
10000 XL-Professional A3 ou similar.

PIERO ROBERTO FONTI
Chefe do SERAFI-RJ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 8/SUREG-SA/2010

Processo n.º: 0312/10 - Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviço de seguro automotivo total de 01 (um) veículo do
tipo Pick-up FORD, modelo Ranger; 01 (um) veículo do tipo Pick-up
GM, modelo S-10 Colina e 01 (um) veículo do tipo Pick-up Mit-
subishi, modelo L200, lotados na Superintendência Regional de Sal-
vador, com assistência 24 horas, pelo período de 1 (um) ano de acordo
com as especificações do termo de referência - anexo I do edital.

VENCEDORA:
Lote Empresa CNPJ Va l o r

1 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61.074.175/0001-38 R$ 3.999,99

Maiores informações no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br

FABIO SENTO SÉ LEITE
Pregoeiro

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL

SUPERINTENDÊNCIA EM TOCANTINS

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 6/2010

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O.U. em 13/05/2010 . Objeto: Pregão Eletrônico - O pre-
sente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa ope-
radora especializada na prestação deTelefônico Fixo Comutado (STFC
fixo-fixo e fixamovel) e Serviço Telefônico Móvel Pessoal (SMP mó-
vel - fixo e móvel-móvel), nas modalidades deLonga Distância Na-
cional - LDN (Intra-regional e Inter-regional). Estes serviços deverão
ser executados de forma contínua, conforme especifi cações dos itens
abaixo e demais condições constantes deste Edital e seus anexos.

NAILDE TEIXEIRA FILHO
Pregoeira

(SIDEC - 27/05/2010)


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-05-28T06:55:14-0300
	Imprensa Nacional
	ediarios.in.gov.br
	Diário Oficial




