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nologias sociais de acesso à água. No caso de Alagoas, a proposta é
ampliar o atendimento com tecnologias de acesso à água para con-
sumo humano e/ou para a produção de alimentos, enquanto no caso
do Maranhão a proposta é realizar o atendimento de escolas rurais
nos municípios mais pobres e com menores indicadores de desen-
volvimento humano do Estado.

Pelas razões acima expostas, o MDSA torna público, nos
termos do parágrafo único do art.10 da Portaria MDS no 67, de 08 de
março de 2006, que não haverá processo seletivo.

O envio da proposta pelo proponente não constitui direito a
se firmar o termo de convênio, sendo uma mera expectativa de di-
reito, condicionada a aprovação pelo setor competente do MDSA.
Além disso, a assinatura do Termo de Convênio, bem como a trans-
ferência de recursos, está condicionada à observância das forma-
lidades legais exigidas, ao disposto nos Manuais de Orientações ao
Proponente para formalização de Convênios, nas Portarias Minis-
teriais que regulam a sistemática de execução do Programa Cisternas,
nas Instruções Operacionais específicas sobre as tecnologias a serem
implementadas e à existência de dotação orçamentária e recursos
financeiros dos orçamentos de 2016 e 2017.

O instrumento de repasse citado deverá observar o disposto
no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela
Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, o dis-
posto na Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, e o disposto na
Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, regulamentada pelo Decreto
nº 8.038, de 04 de julho de 2013.

Em cumprimento ao art. 11 da Portaria MDS nº 67, de 08 de
março de 2006, abre-se prazo de 15 (quinze) dias para impugnação
deste Edital, contados da data de sua publicação.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 52001.001535/2014-03. Espécie: Terceiro Termo Aditivo
ao Termo de Execução Descentralizada Técnica nº 13/2014, celebrado
entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços -
MDIC, CNPJ/MF nº 00.394.478/0001-43 e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ/MF nº
33.654.831/0001-36. Objeto: Prorrogar a vigência do instrumento até
18 de novembro de 2017. Respaldo Legal: Portaria Interministerial nº
507/2011/CGU/MF/MP, Decretos nos 93.872/1986 e 6.170/2007 e Lei
nº 8.666/1993. Data da Assinatura: 16/11/2016. Assinam: pelo MDIC,
o Sr. Igor Nogueira Calvet - Secretário de Desenvolvimento e Com-
petitividade Industrial, e pelo CNPq, o Sr. Mário Neto Borges -
Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2016 - UASG 280101

Nº Processo: 52004001571201609 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de adequação e expansão da solução de backup de dados
NetBackup, baseada em módulo de armazenamento com tecnologia
de desduplicação de dados, para atender às necessidades do Mi-
nistério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), envol-
vendo a prestação dos serviços de instalação e configuração, suporte
técnico e manutenção por período de 12 (doze) meses. Total de Itens
Licitados: 00003. Edital: 30/11/2016 de 09h00 às 11h30 e de 14h00
às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministérios Bl. j - Asa Norte
BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/280101-05-22-2016. Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2016
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
12/12/2016 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: O edital está disponível no Portal de Compras Governa-
mentais e no site www.mdic.gov.br

RICARDO ALVES DE ALMEIDA
Pregoeiro
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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

EXTRATOS DE COMPROMISSOS

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: ULIANA, JUST E BASSO LTDA
CNPJ sob o n.º 13.485.765/0001-00
Registro da Declaração do Fornecedor Número 183, concedido em
04/09/2014, está sendo renovado por um período de 18 (dezoito)
meses a partir de 25 de novembro de 2016.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços

.

Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte
de produtos perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3
(Líquido Inflamável).
Representante Legal: Luiz Moacir Uliana.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signa-
tário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em
caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de
20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma
postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios
que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição
do registro. Data: 29/11/2016.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: DELTA SERVIÇOS INSPEÇÃO LTDA EPP
CNPJ sob o n.º 20.626.039/0001-26
Registro da Declaração do Fornecedor Número 197, concedido em
13/04/2015, está sendo renovado por um período de 18 (dezoito)
meses a partir de 25 de novembro de 2016.
Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte
de produtos perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3.
Representante Legal: Diogo de Barros Correia.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signa-
tário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em
caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de
20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma
postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios
que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição
do registro. Data: 29/11/2016.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: ELETRISOL - COMÉRCIO DE PEÇAS E SER-
VIÇOS LTDA - ME
CNPJ sob o n.º 03.336.896/0001-72
Registro da Declaração do Fornecedor Número 21, concedido em
23/11/2011, está sendo renovado por um período de 18 (dezoito)
meses a partir de 21 de outubro de 2016.
Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte
de produtos perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3.
Representante Legal: Felipe Rubin.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signa-
tário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em
caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de
20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma
postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios
que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição
do registro. Data: 29/11/2016.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: NORTOX S/A
CNPJ sob o n.º 75.263.400/0001-99
Registro da Declaração do Fornecedor Número 21, de 30 de julho de
2013, está sendo renovado por um período 18 (dezoito) meses a partir
de 21 de outubro de 2016.
Escopo: Serviço de inspeção periódica em: Plástico Rígido e des-
contaminação de contentores fabricados em: Plástico Rígido.
Representante Legal: Osney Stefanuto.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signa-
tário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em
caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de
20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 280, de 06 de agosto de 2008, além de manter
uma postura empresarial/profissional em conformidade com os prin-
cípios que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição
do registro. Data: 29/11/2016.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: INJETAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCU-
LOS LTDA
CNPJ sob o n.º 01.746.654/0002-02
Registro da Declaração do Fornecedor Número 148, concedido em
16/01/2013, está sendo renovado por um período de 18 (dezoito)
meses a partir de 21 de outubro de 2016.
Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte
de produtos perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3.
Representante Legal: Rafael de Souza Simon.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signa-
tário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em
caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de
20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma
postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios
que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição
do registro. Data: 29/11/2016.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: M L VENÂNCIO PEÇAS E SERVIÇOS ME
CNPJ sob o n.º 14.819.413/0001-07
Registro da Declaração do Fornecedor Número 153, concedido em
19/07/2013, está sendo renovado por um período de 18 (dezoito)
meses a partir de 25 de novembro de 2016.

Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte
de produtos perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3.
Representante Legal: Marcelo Luciano Venancio.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signa-
tário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em
caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de
20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma
postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios
que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição
do registro. Data: 29/11/2016.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: MARCK SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ sob o n.º 07.717.858/0001-10
Registro da Declaração do Fornecedor Número 188, concedido em
33/12/2014, está sendo renovado por um período de 18 (dezoito)
meses a partir de 21 de outubro de 2016.
Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte
de produtos perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3
(combustíveis - ventilação forçada).
Representante Legal: Jaidemir Laiber Calenzani.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signa-
tário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em
caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de
20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma
postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios
que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição
do registro. Data: 29/11/2016.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: IVONILDO PIRES BANDEIRA ME
CNPJ sob o n.º 09.340.785/0001-16
Registro da Declaração do Fornecedor Número 235, de 22 de no-
vembro de 2016.
Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte
de produtos perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3
(líquidos inflamáveis).
Representante Legal: Ivonildo Pires Bandeira.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signa-
tário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em
caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de
20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma
postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios
que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição
do registro. Data: 29/11/2016.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: ENGATE E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ: 04.587.746/0001-02
Registro da Declaração do Fornecedor Número 45, de 05 de março de
2015, está sendo renovado por um período de 18 (dezoito) meses a
partir de 14 de outubro de 2016.
Escopo: Fabricação de Dispositivo de Acoplamento Mecânico (En-
gate)
Marca/Modelo:
CIA 001 GOL G5 2008 A 2015;
EC 002 PALIO G4 2000 A 2015 PLACA PÁRA-CHOQUE;
EC 003 SIENA 1997 A 2015;
EC 004 UNO 2004 A 2015;
EC 005 PICKUP STRADA ADV E TREKING 1997 A 2015;
EC 006 PALIO WEEK ELX E TREKING ATRACTIVE 2008 A
2015;
EC 007 FOX 2004 A 2014;
EC 008 VOYAGE 2008 A 2015;
EC 009 FORD ECO SPORT 2003 A 2015;
EC 010 ASTRA HATCH 2003 A 2012.
Representante Legal: Elane Márcia de Menezes.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signa-
tário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em
caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de
20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 215, de 22 de junho de 2007, além de manter
uma postura empresarial/profissional em conformidade com os prin-
cípios que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição
do registro. Data: 29/11/2016.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 74/2016 - UASG 183023

Nº Processo: 52600.026829/2016 . Objeto: Aquisição de reagentes.
Total de Itens Licitados: 00137. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Essa aquisição é es-
sencial, para que os laboratórios de biotecnologia desenvolvam pro-
jetos, pesquisas e trestem serviços Declaração de Inexigibilidade em
29/11/2016. ALEXANDER ASSIS DE OLIVEIRA. Ordenador de
Despesas. Ratificação em 29/11/2016. CARLOS AUGUSTO DE
AZEVEDO. Presidente. Valor Global: R$ 153.493,00. CNPJ CON-
TRATADA : 68.337.658/0001-27 SIGMA-ALDRICH BRASIL LT-
DA.

(SIDEC - 29/11/2016) 183023-18205-2016NE800140
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