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Nº 192, segunda-feira, 6 de outubro de 2014
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de registro de Preços n o- 8/2014. Licitação: Pregão E065/2014. Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de
água potável, através de caminhão pipa, com laudo de potabilidade.
Empresa com preço registrado: TRANSMOTA - Transportes, Locações e Serviços Ltda. Preço Registrado: Preço do m3: R$ 30,00.
Quantidade máxima a ser solicitada: 72.000 m3. Vigência do registro
de Preços: 12 meses a partir de 23/09/2014.
PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGA
Diretor Administrativo

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA
EXTRATO PRÉVIO Nº 4.282/2014
O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:
Processo nº: 01200.004358/2014-21
Requerente: Monsanto do Brasil Ltda.
CNPJ: 64.858.525/0001-45
Endereço: Av. Nações Unidas -12.901, CENU-Torre Norte-9º
andar, 04578-910 - São Paulo/SP
Assunto: Liberação planejada no meio ambiente (RN8)/importação
Ementa: A requerente solicita à CTNBio autorização para
conduzir liberação planejada no meio ambiente de milho geneticamente modificado para avaliação de híbridos do milho MON 87411 tolerante ao glifosato, e do milho MON 89034 x MON 87427 x
MIR162 - resistente a insetos e tolerante ao glifosato. Os ensaios
serão conduzidos nas Estações Experimentais da Monsanto do Brasil
Ltda. em Morrinhos e Santa Helena de Goiás (GO); Cachoeira Dourada, Uberlândia, Uberlândia DPL (MG); Dourados, Sorriso e Rondonópolis (MT); Chapadão do Sul (MS); Rolândia (PR); Coxilha e
Não-Me-Toque (RS). A requerente pretende importar 678,4 kg de
sementes de milho geneticamente modificado e 339,2 kg de milho
convencional dos Estados Unidos.
A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento. A CTNBio informa que o
público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a
partir da data de sua publicação. Solicitações de maiores informações
deverão ser encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da
CTNBio.
EDIVALDO DOMINGUES VELINI
EXTRATO PRÉVIO Nº 4.283/2014
O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:
Processo nº. 01200.004300/2014-88
Requerente: Syngenta Seeds Ltda.
CNPJ: 49.156.326/0001-00
Endereço: Rodovia BR 452 km 142, 38400-974, Uberlândia,
MG
Assunto: Liberação planejada no meio ambiente (RN8)
Ementa: A requerente solicita à CTNBio autorização para
conduzir liberação planejada de milho resistente a insetos,
Bt11xMIR162, Bt11 e MIR162. Os ensaios serão conduzidos nas
Unidades Operativas da requerente em Uberlândia/MG. A CTNBio
esclarece que este Extrato Prévio não exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto
do requerimento. A CTNBio informa que o público terá trinta dias
para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua
publicação. Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio
EDIVALDO DOMINGUES VELINI

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 22/2014
SELEÇÃO DE PROJETOS
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI por
intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq e o Ministério da Educação - MEC por intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES, tornam pública a Chamada MCTI/CNPq/
MEC/CAPES Nº 22/2014 - Ciências Humanas e Sociais; cuja íntegra
encontra-se disponível na Página do CNPq na Internet,
http://www.cnpq.br e convidam os interessados a apresentarem propostas nos termos nela estabelecidos em conformidade com o anexo
Regulamento, parte integrante da Chamada. Objetivo:

Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que
visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico
e tecnológico e para a inovação do País nas áreas de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. As propostas devem observar as
condições específicas estabelecidas na parte II - REGULAMENTO,
anexa a Chamada, que determina os requisitos relativos ao proponente, ao cronograma, aos recursos financeiros a serem aplicados nas
propostas aprovadas, à origem dos recursos, aos itens financiáveis, ao
prazo de execução dos projetos, aos critérios de elegibilidade, aos
critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais informações
necessárias. Recursos Financeiros: As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global estimado de R$ 8.000.000,00,
sendo R$ 50% da CAPES e 50% do CNPq, recursos esses oriundos
do Tesouro Nacional, do orçamento de 2014, relativo ao Fomento à
Pesquisa Fundamental, a serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq e da CAPES. Cronograma: Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e na
página do CNPq: 06/10/2014; Data de Início para submissão das
propostas: 06/10/2014; Data limite para submissão das propostas:
05/11/2014; Divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e
na página do CNPq na internet: A partir de dezembro/2014; Início da
implementação das propostas aprovadas: A partir de dezembro/2014.
Brasília-DF, 3 de outubro de 2014
GLAUCIUS OLIVA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 25/2014
SELEÇÃO DE PROJETOS
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, o Ministério da Educação - MEC e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, tornam pública a
Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES Nº 25/2014; cuja íntegra encontra-se disponível na Página do CNPq na Internet,
http://www.cnpq.br e convidam os interessados a apresentarem propostas nos termos nela estabelecidos em conformidade com o anexo
Regulamento, parte integrante da mesma. Objetivo:
Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que
visem incentivar a editoração e publicação de periódicos científicos
brasileiros de alta especialização em todas as áreas de conhecimento
de forma a contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País. As propostas devem observar
as condições específicas estabelecidas na parte II - REGULAMENTO, anexo a Chamada, que determina os requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos financeiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo de
execução dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais informações necessárias.
Recursos Financeiros: As propostas aprovadas serão financiadas com
recursos no valor global estimado de R$ 6.000.000,00, sendo 50% do
CNPq e 50% da CAPES, com os valores do CNPq a serem liberados
em 2 parcelas, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira das agências, sendo os recursos oriundos do Tesouro Nacional. Cronograma: Lançamento da Chamada no Diário Oficial da
União e na página do CNPq: 06/10/2014; Data limite para submissão
das propostas: 05/11/2014; Divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e na página do CNPq na internet: A partir de dezembro/2014; Apoio às propostas aprovadas: A partir de dezembro/2014.
Brasília-DF, 3 de outubro de 2014
GLAUCIUS OLIVA
Presidente do CNPq
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 29/2014
SELEÇÃO DE PROJETOS
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e o Ministério da Defesa - MD, por meio do
Instituto Pandiá Calógeras - Pandiá, tornam pública a Chamada
CNPq/Pandiá - Programa Álvaro Alberto de Indução à Pesquisa em
Segurança Internacional e Defesa Nacional Nº 29/2014; cuja íntegra
encontra-se disponível na Página do CNPq na Internet,
http://www.cnpq.br e convidam os interessados a apresentarem propostas nos termos nela estabelecidos em conformidade com o anexo
Regulamento, parte integrante da Chamada. Objetivo: Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de
inovação do País. Objetivo Geral: Fomentar a pesquisa sobre Segurança Internacional e Defesa Nacional por meio da seleção de
propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa sobre temas
relevantes para a inserção internacional do Brasil e a gestão da defesa
nacional, no campo das ciências humanas e sociais aplicadas, em
duas linhas de pesquisa: Entorno Estratégico e Economia da Defesa.
As propostas devem observar as condições específicas estabelecidas
na parte II - REGULAMENTO, anexo a Chamada, que determina os
requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos financeiros a
serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens
financiáveis, prazo de execução dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais informações necessárias. Recursos Financeiros: As propostas aprovadas
serão financiadas com recursos no valor global estimado de R$
800.000,00, oriundos do orçamento do Ministério da Defesa - MD,
sendo o valor de R$750.000,00 para itens de custeio e bolsas de
fomento tecnológico e o valor de R$50.000,00 para itens de capital.
Os recursos serão liberados em uma única parcela, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq. Cronograma:
Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e na página do
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CNPq: 06/10/2014; Data limite para submissão das propostas:
15/11/2014; Divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e
na página do CNPq na internet: A partir de 15/12/2014; Apoio às
propostas aprovadas: A partir de 15/12/2014.
Brasília-DF, 3 de outubro de 2014
GLAUCIUS OLIVA
Presidente do CNPq
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 41/2014
SELEÇÃO DE PROJETOS
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e o Ministério da Educação - MEC, por intermédio
da Secretaria de Educação Profissional Tecnológica - SETEC, torna
pública a Chamada Pública CNPq - SETEC/MEC Nº 041/2014 Programa Professores para o Futuro (Finlândia) II; cuja íntegra encontra-se disponível na Página do CNPq na Internet,
http://www.cnpq.br e convidam os interessados a apresentarem propostas nos termos nela estabelecidos em conformidade com a Parte
II- Regulamento, parte integrante da Chamada. Objetivo: Selecionar
propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de
inovação do País, através da seleção de professores da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - RFEPCT, para
programa de capacitação a ser realizado na Finlândia, consolidado a
partir das experiências de educação profissional do modelo finlandês
de pesquisa aplicada, que tem como base a interação com o setor
produtivo. As propostas devem observar as condições específicas
estabelecidas na parte II - REGULAMENTO, anexo a Chamada, que
determina os requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos
financeiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos
recursos, itens financiáveis, prazo de execução dos projetos, critérios
de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e
demais informações necessárias. Recursos Financeiros: As propostas
aprovadas serão financiadas com recursos no valor global estimado de
R$ 2.000.000,00, oriundos do orçamento da SETEC/MEC, (ação
6380 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e
Tecnológica) a serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq. Cronograma: Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e na página do CNPq: 06/10/2014;
Data limite para submissão das propostas: 19/11/2014; Divulgação
dos resultados no Diário Oficial da União e na página do CNPq na
internet: A partir de 01/12/2014; Apoio às propostas aprovadas: A
partir de 01/12/2014.
Brasília-DF, 3 de outubro de 2014
GLAUCIUS OLIVA
Presidente do CNPq
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 43/2014
SELEÇÃO DE PROJETOS
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, por
intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq e da Secretaria de Ciência e Tecnologia para
Inclusão Social - SECIS e o Ministério da Educação - MEC, por
intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES, tornam público a Chamada MCTI/CNPq/SECIS/MEC/CAPES Nº 43/2014 - Olimpíadas Científicas; cuja íntegra
encontra-se disponível na Página do CNPq na Internet,
http://www.cnpq.br e convidam os interessados a apresentarem propostas nos termos nela estabelecidos em conformidade com o anexo
Regulamento, parte integrante da Chamada. Objetivo:
Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que
visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País. São Objetivos da Chamada:
Selecionar propostas para a realização de Olimpíadas Cientificas de
âmbito Nacional como instrumento de melhoria dos ensinos fundamental e médio, para identificar jovens talentosos que podem ser
estimulados a seguir carreiras técnico-científicas. Poderá ser apoiada
também a realização de olimpíadas internacionais no Brasil, em sua
fase final, de acordo com as conclusões estabelecidas na Chamada As
propostas devem observar as condições específicas estabelecidas na
parte II - REGULAMENTO, anexo a Chamada, que determina os
requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos financeiros a
serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens
financiáveis, prazo de execução dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais informações necessárias. Recursos Financeiros: As propostas aprovadas
serão financiadas com recursos no valor global estimado de R$
3.000.000,00, sendo R$ 1.000.000,00 oriundos do orçamento do
CNPq para 2014, R$ 1.000.000,00 oriundos da CAPES e R$
R$1.000.000,00 oriundos da Secretária de Ciência e Tecnologia para
Inclusão Social - SECIS/MCTI a serem liberados em uma parcela, de
acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq.
Cronograma: Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e
na página do CNPq: 06/10/2014; Data limite para submissão das
propostas: 05/11/2014; Divulgação dos resultados no Diário Oficial
da União e na página do CNPq na internet: A partir de dezembro/2014; Apoio às propostas aprovadas: A partir de dezembro/2014.
Brasília-DF, 3 de outubro de 2014
GLAUCIUS OLIVA
Presidente do CNPq
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