
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022041800101

101

Nº 73, segunda-feira, 18 de abril de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 14/2022

Comunicamos a reabertura da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
29/03/2022 .Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses,
para aquisições futuras de materiais de consumo e permanente de informática para
atender às necessidades da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.Entrega das
Propostas: a partir de 29/03/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 20/04/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ARLINDO JOSE DE CARVALHO JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 14/04/2022) 495130-29208-2022NE000001

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA
DIRETORIA EXECUTIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato n. CT-EPE-033/2021. - Aditivo n. 01. Contratado: VIENA EMPREENDIMENTOS LTDA
- 86.517.729/0001-55. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato
em 30 (trinta) dias e 60 (sessenta) dias, respectivamente. Base: Art. 82 do RLC / E P E .
Vigência: 18/04/2022 a 16/06/2022. Assinatura: 14/04/2022.

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Indústrias Nucleares do Brasil S. A. - INB, na
forma do inciso V do Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, convoca os Senhores
Acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, no dia 27 de
abril de 2022, às 14:00 horas, presencialmente na Sede Social da Companhia, localizada na
Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 1901, Centro, Rio de Janeiro, RJ e, simultaneamente, de
forma virtual, através da plataforma de videoconferência "Zoom", nos termos do parágrafo
único do art. 121 e do parágrafo 2º-A do art. 124 da Lei nº 6.404/1976, com redação dada
pela Lei nº 14.030/2020 e regulamentados pela Instrução Normativa DREI nº 81/2020, a
fim de tomarem conhecimento e deliberarem acerca das seguintes matérias:

Assembleia Geral Ordinária
Após a retirada de pauta na última Assembleia Geral Ordinária em 27/04/2021,

deliberação sobre as Propostas de: Destinação do Lucro Líquido do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020; Distribuição de Dividendos aos Acionistas da Companhia
relativos ao Lucro do Exercício de 2020 e Orçamento de Capital para o exercício de 2021
a 2037;

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório
Anual da Administração, o Relato Integrado e as Demonstrações Financeiras,
acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021;

Apreciar as Propostas de: Destinação do Lucro Líquido do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2021; Distribuição de Dividendos aos Acionistas da Companhia
relativos ao Lucro do Exercício de 2021 e Orçamento de Capital para o exercício de 2022
a 2037; e

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.
Assembleia Geral Extraordinária
Fixar a remuneração dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e

dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário;
Após a retirada de pauta na última Assembleia Geral Ordinária em 27/04/2021,

deliberação sobre a Proposta de aumento de capital social da Companhia, sem a emissão
de novas ações, mantendo os acionistas a mesma proporção de sua participação no capital
social, mediante

utilização de parte da Reserva de Orçamento de Capital do exercício de 2020
no montante de R$ 137.245.762,31, tendo em vista que o saldo das reservas de lucros
excedeu os limites legais e estatutários. Alterar o Artigo 8° do Estatuto Social da INB, para
que expresse o novo valor do capital social, que passará de R$ 447.444.883,45 para R$
584.690.645,76;

Proposta de aumento de capital social da Companhia, sem a emissão de novas
ações, mantendo os acionistas a mesma proporção de sua participação no capital social,
mediante utilização de parte da Reserva de Orçamento de Capital do exercício de 2021 no
montante de R$ 9.044.125,52, tendo em vista que o saldo das reservas de lucros excedeu
os limites legais e estatutários. Alterar o Artigo 8° do Estatuto Social da INB, para que
expresse o novo valor do capital social, que passará de R$ 584.690.645,76 para R$
593.734.771,29; e

Consolidação do Estatuto Social para refletir a alteração aprovada.
Conforme facultado pelo Artigo 18 do Estatuto Social, o acionista que desejar

ser representado na referida Assembleia Geral deverá depositar a respectiva procuração
com poderes específicos na Sede da Companhia, no Rio de Janeiro, ou enviá-la para o E-
mail acionistas@inb.gov.br até às 17:00 horas do dia 26 de abril de 2022.

A União Federal será representada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, nos termos do Decreto-Lei nº 147, de 1967, e as pessoas jurídicas de direito
público interno poderão, na forma do Artigo 18, §2º, do Estatuto Social, credenciar
representantes, acionistas ou não, mediante comunicação por escrito de autoridade
competente.

O acionista ou seu representante legal poderá solicitar disponibilização de link
para participar da reunião remotamente através do E-mail: acionistas@inb.gov.br até às
17:00 horas do dia 26 de abril de 2022.

Encontram-se à disposição dos acionistas, na Sede Social da Companhia e no
endereço eletrônico da Companhia (https://www.inb.gov.br/Relações-com-
Acionistas/Publicações/Balanços), toda a documentação pertinente às matérias que serão
deliberadas nestas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.

Rio de Janeiro, RJ, 4 de abril de 2022.
NEY ZANELLA DOS SANTOS

Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1026/2022 - UASG 113206

Nº Processo: COSETF2021120143. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços continuados de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP),
para comunicação de voz e dados (internet) móvel 4G, com fornecimento de SIM Cards,
aparelhos telefônicos e mini modens USB em regime de comodato, a serem executados nas
Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB, em conformidade com o Termo de Referência.. Total
de Itens Licitados: 7. Edital: 18/04/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço:
Rod. Presidente Dutra, Km 330, S/nº - Cep: 27555-00, Engenheiro Passos - Resende/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/113206-5-01026-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 18/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/05/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital e suplementos
referentes a esta licitação estarão disponíveis no site da INB (www.inb.gov.br/licitacoes)..

LUE YAMAMOTO
Pregoeira

(SIASGnet - 13/04/2022) 113206-11504-2021NE000558

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação
de plataforma/elevador vertical de acessibilidade, inclusa obra civil para enclausuramento
em estrutura metálica com blindex. Entrega das propostas: a partir de 18/04/2022 às 08:00
horas no site www.licitacoes-e.com.br. Limite de recebimento das propostas: 03/05/2022
às 08:00 horas no site www.licitacoes-e.com.br. Início da disputa de Preços: 03/05/2022 às
10:00 horas. O Edital do Pregão encontra-se disponível na íntegra no site
https://www.nuclep.gov.br/pt-br/licitacoes ou https://www.licitacoes-e.com.br .

FABIO HYER DE LIMA RANGEL
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022

Objeto: Aquisição de elementos de fixação. Empresa vencedora do lote único:
FABIANA D. CARVALHO LTDA, com o preço final de R$ 68.898,14.

RAYNER CARVALHO PESTANA
Pregoeiro

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

CNPJ Nº 23.274.194/0001-19 - NIRE Nº 3330009092-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de abril de 2022,
às 10h30, exclusivamente por meio digital, por videoconferência, sendo o voto dos
acionistas exercido mediante o envio de Boletim de Voto a Distância, nos termos da Lei nº
14.030, de 29 de julho de 2020 e da instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de
2020 e conforme procedimento abaixo descrito, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM
DO DIA:

I - Tomada de contas dos Administradores, Relatório da Administração e
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório
dos Auditores Independentes, relativos ao Exercício Social de 2021.

II - Destinação do Resultado do Exercício Social de 2021.
III - Remuneração anual global dos Administradores e membros do Conselho

Fiscal.
IV - Alteração dos jornais em que a Companhia realiza suas publicações

legais.
Considerando as medidas restritivas impostas pelas Autoridades, em razão da

pandemia provocada pela COVID-19, a participação na Assembleia, dar-se-á de forma
remota, por meio de plataforma de reuniões online. Para tanto, o acionista deverá solicitar
seu credenciamento, por e-mail, até às 15h (quinze horas) do dia 20 de abril de 2021 (dois
dias úteis antes da data da assembleia), por mensagem a ser enviada ao endereço
eletrônico sg@furnas.com.br, acompanhada da documentação que comprove sua condição:
Acionista - RG e CPF; Representante do acionista, de acordo com o § 1º do art. 126, da Lei
nº 6.404/76 - Procuração de poderes, RG e CPF.

Uma vez recebida a documentação, a Secretaria de Governança Corporativa
encaminhará ao acionista resposta ao e-mail, com a confirmação do credenciamento,
modelo de Boletim de Voto à Distância e instruções para a participação online, sendo de
inteira responsabilidade do acionista as providências referentes à estrutura necessária à
sua participação.

Em nenhuma hipótese, Furnas poderá ser responsabilizada por problemas
decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de
computadores dos acionistas.

Excepcionalmente, será admitido voto eletrônico, por meio de Boletim de Voto
à Distância, a ser enviado, com até 2 (duas) horas de antecedência à realização da
Assembleia, por e-mail, ao endereço eletrônico sg@furnas.com.br, acompanhada da
documentação que comprove sua condição de acionista, caso o acionista votante ainda
não tenha realizado o seu credenciamento. O envio de boletim de voto a distância não
impede o acionista, sócio ou associado de se fazer presente à assembleia digital e exercer
seu direito de participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim enviado
será desconsiderado.

Rio de Janeiro, 8 de abril de 2022.
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA

Presidente do Conselho de Administração

(*) A presente publicação retifica aquela realizada, no dia 11.04.2022, no Diário Oficial da
União - D.O.U., Seção 3, fls 130 e no dia 12.04.2022, no Diário Oficial da União - D.O.U.
Seção 3, fls. 108; bem como no Jornal Valor, no dia 11.04.2022, Seção B.5, fls. 05 e no
Jornal Valor no dia 12.04.2022, Seção B.4, fls. 04. Onde lia-se, no cabeçalho, ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA LEIA-SE, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

AVISO DE PENALIDADE

Furnas Centrais Elétricas S.A. comunica a penalidade aplicada à empresa
SPANDEX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ME, CNPJ:
11.955.173/0001-80, após regular processo Administrativo, conforme notificações:
CSGC.G.4250.2021 datada de 18/11/2021 e CSGC.G.5558.2022 datada de 24/02/2022,
referentes ao Contrato 8000011197, originário da PE.CSAQ.A.00055.2020. Penalidade:
Rescisão do Contrato, Multa por Inexecução Parcial do Contrato e a Suspensão Temporária
de Participar de Licitação e Impedimento de Contratar com FURNAS pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses, conforme Lei 13.303/16 - Art. 38, inc. II e ainda no que rege Artigo
97 para a rescisão e/ou aplicação de sanção, previstos no Regulamento de Licitações e
Contratos - RLC, do sistema Eletrobrás. Como também a CLÁUSULA 18ª - SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS do Contrato. Informamos que a penalidade entrou em vigor em
28/02/2022, com a Notificação da Rescisão do Contrato.

LUÍS DANIEL KELNER
Departamento de Governança e Gestão de Fornecedores - DGF.G

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.CSAQ.G.00086.2022 - UASG 926137

1. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., torna público que realizará licitação na
modalidade pregão eletrônico para contratação de empresa, sob o regime de
Empreitada por Preço Global, para Contratação/Aquisição: APARELHO PORTÁTIL
ULTRASSOM PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, para realização de atividades previstas
no Projeto P&D ANEEL "USO DE BIO-CONCRETOS E BIO-MMFs DE BAIXO IMPACTO
AMBIENTAL VISANDO O AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS".
Projetos de P&D ANEEL sob o código ANEEL PD-0394-1719/2017, com a incorporação
à Carteira de Projetos de P&D ANEEL sob o código PD.F-17.019.01(DDP - Destino Final,
Descarregado), de acordo com as especificações técnicas constantes do TERMO DE
REFERÊNCIA, Anexo I deste EDITAL. 2. Número do Pregão: PE.CSAQ.G.00086.2022. 3.
Tipo de Licitação: Menor Preço. 4. Consulta do Edital: O edital poderá ser consultado
e obtido a partir das 08h00min do dia 19/04/2022 no website Comprasnet:

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