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gadas ao comércio internacional de produtos de origem animal, au-
torizado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 (DOU de 10 de
dezembro de 1993). CONTRATADO (A): Vinícius Machado Passos -
Médico Veterinário. PRAZO: 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: a partir

de 11 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, representado por Bernardo Todeschini - Superintendente Fe-
deral de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Substituto, no Es-
tado do Rio Grande do Sul. Objeto: Prestação por tempo deter-
minado, de atividades inerentes à inspeção sanitária com a finalidade
de suprir necessidades temporárias de vigilância e inspeção, rela-
cionadas à defesa agropecuária, para atendimento de situações emer-
genciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem
animal, autorizado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
(DOU de 10 de dezembro de 1993). CONTRATADO (A): Elisabete
Mattei - Médica Veterinária. PRAZO: 12 (doze) meses. VIGÊNCIA:
a partir de 13 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, representado por Bernardo Todeschini - Superintendente Fe-
deral de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Substituto, no Es-
tado do Rio Grande do Sul. Objeto: Prestação por tempo deter-
minado, de atividades inerentes à inspeção sanitária com a finalidade
de suprir necessidades temporárias de vigilância e inspeção, rela-
cionadas à defesa agropecuária, para atendimento de situações emer-
genciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem
animal, autorizado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
(DOU de 10 de dezembro de 1993). CONTRATADO (A): Fernando
Ferrari - Médico Veterinário. PRAZO: 12 (doze) meses. VIGÊNCIA:
a partir de 15 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, representado por Bernardo Todeschini - Superintendente Fe-
deral de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Substituto, no Es-
tado do Rio Grande do Sul. Objeto: Prestação por tempo deter-
minado, de atividades inerentes à inspeção sanitária com a finalidade
de suprir necessidades temporárias de vigilância e inspeção, rela-
cionadas à defesa agropecuária, para atendimento de situações emer-
genciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem
animal, autorizado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
(DOU de 10 de dezembro de 1993). CONTRATADO (A): Juliano
Coutinho do Monte - Médico Veterinário. PRAZO: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: a partir de 15 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, representado por Bernardo Todeschini - Superintendente Fe-
deral de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Substituto, no Es-
tado do Rio Grande do Sul. Objeto: Prestação por tempo deter-
minado, de atividades inerentes à inspeção sanitária com a finalidade
de suprir necessidades temporárias de vigilância e inspeção, rela-
cionadas à defesa agropecuária, para atendimento de situações emer-
genciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem
animal, autorizado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
(DOU de 10 de dezembro de 1993). CONTRATADO (A): Paula
Monteiro Dias - Médica Veterinária. PRAZO: 12 (doze) meses. VI-
GÊNCIA: a partir de 21 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, representado por Bernardo Todeschini - Superintendente Fe-
deral de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Substituto, no Es-
tado do Rio Grande do Sul. Objeto: Prestação por tempo deter-
minado, de atividades inerentes à inspeção sanitária com a finalidade
de suprir necessidades temporárias de vigilância e inspeção, rela-
cionadas à defesa agropecuária, para atendimento de situações emer-
genciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem
animal, autorizado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
(DOU de 10 de dezembro de 1993). CONTRATADO (A): Ariane
Remor - Médica Veterinária. PRAZO: 12 (doze) meses. VIGÊNCIA:
a partir de 27 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, representado por Bernardo Todeschini - Superintendente Fe-
deral de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Substituto, no Es-
tado do Rio Grande do Sul. Objeto: Prestação por tempo deter-
minado, de atividades inerentes à inspeção sanitária com a finalidade
de suprir necessidades temporárias de vigilância e inspeção, rela-
cionadas à defesa agropecuária, para atendimento de situações emer-
genciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem
animal, autorizado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
(DOU de 10 de dezembro de 1993). CONTRATADO (A): Russaika
Tatit Ebling da Costa - Médica Veterinária. PRAZO: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: a partir de 15 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, representado por Bernardo Todeschini - Superintendente Fe-
deral de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Substituto, do Es-
tado do Rio Grande do Sul. Objeto: Prestação por tempo deter-
minado, de atividades inerentes à inspeção sanitária com a finalidade
de suprir necessidades temporárias de vigilância e inspeção, rela-
cionadas à defesa agropecuária, para atendimento de situações emer-
genciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem
animal, autorizado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
(DOU de 10 de dezembro de 1993). CONTRATADO (A): Giulia
Giugliani Reta - Médica Veterinária. PRAZO: 12 (doze) meses. VI-
GÊNCIA: a partir de 28 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, representado por Bernardo Todeschini - Superintendente Fe-
deral de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Substituto, no Es-

tado do Rio Grande do Sul. Objeto: Prestação por tempo deter-
minado, de atividades inerentes à inspeção sanitária com a finalidade
de suprir necessidades temporárias de vigilância e inspeção, rela-
cionadas à defesa agropecuária, para atendimento de situações emer-
genciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem
animal, autorizado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
(DOU de 10 de dezembro de 1993). CONTRATADO (A): Fernanda
Regina Cinelli - Médica Veterinária. PRAZO: 12 (doze) meses. VI-
GÊNCIA: a partir de 28 de dezembro de 2017.

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DE RONDÔNIA

EXTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 1/2017- UASG 130083

Processo: 21046.003641/2017-16; Espécie: Termo de Cessão de Uso
nº 0001/2017; Partícipes: União Federal através da Superintendência
Federal de Agricultura em Rondônia, CNPJ nº 00.396.895/0036-55 e
a Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMA-
GRIC, CNPJ nº 10.217.367/0001-15; Objeto: Cessão de um veículo
automotivo pertencente à cedente placa NDX0041 visando apoiar a
inspeção de produtos de origem animal no município de Porto Velho-
RO; Vigência: 22/11/2017 a 22/01/2018; Assinaturas: José Valterlins
Calaça Marcelino - Superintendente Federal da SFA/RO, CPF nº
236.027.083-49 e Francisco Evaldo de Lima, Subsecretário/SEMA-
GRIC/PORTO VELHO, CPF nº 811.056.224-87; Data de Assinatura:
22/11/2017. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 4/2017 ao Convênio Nº 822573/2015.
Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PE-
CUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130083, Gestão:
00001. Convenente : AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGRO-
SILVOPASTORIL DO ESTADO DE, CNPJ nº 03.092.697/0001-66.
Prorrogação do prazo de vigência do convênio para 30/09/2018 con-
forme Ofício 1324/GAB/IDARON de 30/10/2017 protocolado na Su-
perintendência Federal de Agricultura- SFA/RO em 31//10/2017.. Va-
lor Total: R$ 3.654.737,00, Valor de Contrapartida: R$ 182.737,00,
Vigência: 31/12/2015 a 30/09/2018. Data de Assinatura: 28/12/2017.
Signatários: Concedente : LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL,
CPF nº 783.696.061-72, Convenente : ANSELMO DE JESUS
ABREU, CPF nº 325.183.749-49.

(SICONV(PORTAL) - 28/12/2017)

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
E SERVIÇOS GERAIS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 12/2017

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 21000014990201790. , publicada no D.O.U de
14/12/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para
elaboração de Relatório de Investigação de Passivo Ambiental - RI-
PA, de acordo com as determinações dos Órgãos competentes, em
conformidade com a IN 213/13 do IBRAM e do Plano de Desa-
tivação e Remoção de Tanques de Armazenamento de Combustíveis
Líquidos em Brasília- DF, conforme descrição e especificações con-
tidas nos anexos 2 e 4 da IN 213/13 do IBRAM, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Novo
Edital: 29/12/2017 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. En-
dereço: Esplanada Dos Ministerios - Bloco d - Ed.sede-terreo BRA-
SILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 29/12/2017 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/01/2018, às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

YAN DE OLIVEIRA CARVALHO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/12/2017) 130005-00001-2017NE800154

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS
GERAIS S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2017

A CEASAMINAS comunica que está promovendo a lici-
tação acima, a realizar-se no dia 17/01/2018, às 09h30min, no Prédio
da Administração. A presente licitação tem por objeto a concessão de
uso de uma área coberta fechada 32,00 m², constituída pelo Box 43,
Pavilhão GPI, área localizada no Entreposto da CEASAMINAS em
Governador Valadares/MG, destinada, exclusivamente, à implantação
e operacionalização de comércio da seguinte atividade: Comércio
atacadista de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, cereais, in-
dustrializados, produtos de origem animal, higiene pessoal e limpeza.
O edital encontra-se disponível no site www.ceasaminas.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017

A CEASAMINAS comunica que está promovendo a lici-
tação acima, a realizar-se no dia 18/01/2018, às 09h30min, no Prédio
da Administração. A presente licitação tem por objeto a concessão de

uso de uma área coberta fechada 49,84 m², constituída pelo Box 01,
Pavilhão MLP, área localizada no Entreposto da CEASAMINAS em
Governador Valadares/MG, destinada, exclusivamente, à implantação
e operacionalização de comércio da seguinte atividade: Comércio
atacadista de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, cereais, in-
dustrializados, produtos de origem animal, higiene pessoal e limpeza.
O edital encontra-se disponível no site www.ceasaminas.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2017

A CEASAMINAS comunica que está promovendo a lici-
tação acima, a realizar-se no dia 19/01/2018, às 09h30min, no Prédio
da Administração. A presente licitação tem por objeto a concessão de
uso de uma área coberta fechada 32,00 m², constituída pelo Box A,
Pavilhão GPI, área localizada no Entreposto da CEASAMINAS em
Governador Valadares/MG, destinada, exclusivamente, à implantação
e operacionalização de comércio da seguinte atividade: Comércio
atacadista de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, cereais, in-
dustrializados, produtos de origem animal, higiene pessoal e limpeza.
O edital encontra-se disponível no site www.ceasaminas.com.br

Contagem-MG, 28 de dezembro de 2017.
GUSTAVO ALBERTO FRANÇA FONSECA.

Diretor-Presidente

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017

Processo nº 147/2017.
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento físico de documentos,
incluindo armazenagem, transporte e movimentação, de acordo com
quantitativos e especificações técnicas constantes neste edital. AD-
JUDICA conforme condições e exigências constantes do edital, ane-
xos e proposta comercial. Empresa memovip - guarda de documentos
ltda, Valor Global: R$23.000,00 (Vinte e três mil reais), Débora
Francisca Costa de Aguiar - Pregoeira Homologa, conforme con-
dições e exigências constantes do edital e anexos, para que produza
seus efeitos legais e jurídicos o objeto licitado à empresa MEMOVIP
- GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, CNPJ: 71.238.406/0001-
55.

Belo Horizonte-MG, 28 de dezembro de 2017.
WELLINGTON RODRIGO AGUILAR

Diretor-Presidente

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2018 UASG 225001

Processo: 066/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
Serviços - Controle de qualidade de água dos sistemas e soluções
alternativas de abastecimento para consumo humano no Entreposto de
São José do Rio Preto, conforme especificações constantes do ANE-
XO I TERMO DE REFERÊNCIA. Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 29/12/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. En-
dereço: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 Edsed Iii - Cpl. Vila Leopoldina
- SAO PAULO - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/225001-05-4-2018. Entrega das Propostas: a partir de 29/12/2017
às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
24/01/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

FERNANDA CARREIRO OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 28/12/2017) 225001-99999-2017NE999999

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2017

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
21200000705201705 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ma-
terial de consumo para reposição dos estoques do almoxarifado da
Conab/Matriz, durante o período de 12 meses, de acordo com as
quantidades e as especificações constantes no item 1.2 do Termo de
Referência.

DANILO BORGES DOS SANTOS
Diretor Diafi

(SIDEC - 28/12/2017) 135100-22211-2017NE000068

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2017

Sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico em epígrafe, para
o lote único do certame, a empresa CLIMÁTICA ENGENHARIA
EIRELI-EPP, CNPJ Nº 02.604.476/0001-67, no valor total de
R$742.000,00.

TATIANA DE FIGUEIREDO EMILIANO LEÃO
Pregoeira

(SIDEC - 28/12/2017) 135100-22211-2017NE000068

fernanda.carreiro
Realce
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