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Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária - RS. Signatário: Air Fagundes dos Santos, Presidente.
Contratada: GRES Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ nº.
93.775.260/0001-10 Signatário: Sr. André Gelpi, CPF nº.
369.026.080-91, Sócio - Gerente. Objeto: 2° Termo Aditivo; Tem por
objeto a renovação na prestação de serviços de limpeza e conservação, a serem executados na Sede e nas respectivas áreas externas
do CRMV/RS. Valor Global: R$ 16.512,00 (dezesseis mil e quinhentos e doze reais), sendo pago mensalmente o valor de R$
1.376,00 (Hum mil trezentos e setenta e seis reais). Vigência:
04/01/2011 a 04/01/2012. Elementos de Despesas: 3132.67 (Outros
serviços e encargos), cuja celebração foi autorizada no Processo Licitatório n.º 01/2009, nos termos do art.57, II, da Lei 8.666/93.
Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária - RS. Signatário: Air Fagundes dos Santos, Presidente.
Contratada: NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA .,
CNPJ nº. 08.265.503/0001-09 .Signatário: Sr. Eduardo de Zorzi Teixeira, portador do CPF sob nº.694.792.830-34 , Diretor Administrativo. Objeto: Prestação dos serviços referente ao gerenciamento de
listas de contatos (mailist) para o envio de correio eletrônico (e-mail)
para um grande número de destinatários. Franquia de e-mails enviados mensalmente de 65.000 e-mails, para uso indeterminado e
exclusivo desta Autarquia. Valor Global: R$ R$ 3.598,80 (três mil
quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), sendo ainda que
o valor do e-mail adicional, a partir do 65.001 é de R$ 0,12 (doze
centavos).Vigência: 03/01/2011 a 03/01/2012. Elementos de Despesas: 3132.19 (Serviços de processamento de dados), amparada sob a
fundamentação de forma direta, dado que o valor não ultrapassa o
máximo determinado pelo art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93.
Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária - RS. Signatário: Air Fagundes dos Santos, Presidente.
Contratada: Insoft4 Informática Ltda ., CNPJ nº. 93.980.126/0001-50
.Signatário: Sr. Leonardo José Stangherlin , RG nº. 9038208964;
Diretor Administrativo. Objeto: A prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para o adequado uso do Sistema de Ponto
Biométrico - PONTO SOFT. Valor Global: R$ 948,96 (novecentos e
quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).Vigência: 13/01/2011
a 13/01/2012. Elementos de Despesas: 3132.09 (Reparos, adaptações
e conservações de bens) , amparada sob a fundamentação de forma
direta, dado que o valor não ultrapassa o máximo determinado pelo
art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93.
Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária - RS. Signatário: Air Fagundes dos Santos, Presidente.
Contratada: Claro S/A, CNPJ nº. 40.432.544/0001-47. Signatário(s):
Sr. Alexandre de Mello Silva , inscrito no CPF sob o nº. 689.098.886
- 87, e o Sr. Matheus Pereira, inscrito no CPF sob o nº. 979.116.74604. Objeto: 2° Termo Aditivo; Tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento de telefonia na forma de serviço móvel pessoal
(SMP) e acesso remoto pela internet banda larga 3G sem fio, em
regime de sistema de comodato. O valor estimado para o presente
contrato será global mensal, de acordo com a tabela de serviços
prestados, compreendendo nos seguintes tipos de serviços:
TIPO DE SERVIÇO
QUANTIDADE MENOU REDE DE DESTISAL
NO
MINUTOS
Ligações VCI Mó2.500

vel/Móvel
(Mesma Operadora)
Ligações VCI Móvel/Móvel
(Pertencentes ao
grupo)
Ligações VCI Móvel/Móvel
(Operadora Distintas)
Chamadas recebidas
pelo assinante quando em "roaming"
dentro da sua área
de concessão da
operadora.(DSL1)
Chamadas recebidas
pelo assinante quando em "roaming" fora da sua área de
mobilidade e fora da
sua área de concessão da operadora.(DSL2)
Adicional por chamadas originadas e
recebidas fora da
área de mobilidade
do assinante e dentro da área de concessão da operadora.(AD1)
Adicional por chamadas originadas e
recebidas fora da
área de mobilidade
do assinante e fora
da área de concessão da operadora(AD2)

QUANTIDADE
ANUAL
MINUTOS
30.000

PREÇO UNITÁRIO

(SMS) Valor fixo
cobrado quanto ao
envio de mensagem
de texto destinado
aos usuários do
SMP.
Serviço de acesso a 04 ACESSOS internet/intranet em (MODEM COM
Banda Larga 3G In- ENTRADA USB)
ternet/Intranet, (500

0,00

0,43

0,00

0,49

0,00

0,00

0,30

.
S/LIMITE PARA
TRÁFEGO

68,00

ASSINATURA MENSAL: R$ 10,00;MODELO TARIFA ZERO: R$
19,20;MODELO GESTOR: R$ 4,90. Vigência: 23/01/2011 a
23/01/2012. Elemento de Despesa: 3132.06 (Despesa com Telefonia);
cuja celebração foi autorizada no Processo Licitatório n.º 17/2008 A, nos termos do art.57, II, da Lei 8.666/93.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
5ª REGIÃO
EDITAL DE 12 DE JANEIRO DE 2011
2ª RECONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CRN-5
TRIÊNIO 2011/2014
Fica reconvocada, nos termos dos artigos 10 e 11 da Resolução CFN Nº 441/2008, a Assembléia Geral de Eleição do CRN/5,
a realizar-se em 25 de maio de 2011, das 9 às 18 h, nos seguintes
locais: ENUFBA (Escola de Nutrição da UFBA), localizada na Avenida Araújo Pinho nº 32, Canela - Salvador - BA, CEP: 40.110 - 150
e na sede do CRN-5, localizado na Avenida Centenário nº 2883, Edf.
Victoria Center - sala 109 - Chame - Chame, Salvador - BA, CEP:
40.155 - 150, pela modalidade de voto presencial e não presencial,
via correspondência, nos termos da Resolução CFN Nº 441/2008. O
Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região, em
cumprimento ao disposto nos artigos 40 a 46 do Decreto nº 84.444,
de 30 de janeiro de 1980 e no art. 10º do Regulamento Eleitoral,
torna pública a reconvocação de eleições para composição do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região para o Triênio
2011/2014, com vagas previstas para 09 (nove) Membros Efetivos e
09 (nove) Membros Suplentes. Período da inscrição de Chapas: de 24
de janeiro de 2011 a 22 de fevereiro de 2011, impreterivelmente.
Local e horário de inscrições: Sede do CRN/5, localizada na Avenida
Centenário nº 2883, Edf. Victoria Center - sala 106, Chame - Chame,
Salvador - BA, das 08 às 12h e das 13 às 17h, de segunda a sexta
feira. Requisitos: os candidatos deverão atender ao disposto nos artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 25º do Regulamento Eleitoral aprovado pela
Resolução CFN Nº 441 de 24 de dezembro de 2008, disponível no
sitio do CRN/5 e na sede do Conselho. Fica determinado que os
documentos necessários para inscrição das chapas deverão ser apresentados em dois volumes de igual conteúdo. Votação: Fica esclarecida a obrigatoriedade de votar, de conformidade com a legislação
vigente. Os eleitores que deixarem de votar deverão apresentar justificativa de ausência conforme artigo 21, no prazo de até 60 (sessenta) dias subseqüentes à data de realização das eleições, sob pena
de sofrerem a incidência de multa no valor de 20% da anuidade do
ano da realização da mesma, conforme Resolução CFN Nº 482 de
2010. Aos residentes fora da sede deste CRN-5, será assegurado o
voto por correspondência sob registro postal, de acordo com as instruções enviadas, cédulas eleitorais rubricadas, envelope sem identificação e sobrecarta. Somente poderão votar os profissionais que
preencham as seguintes condições: estar devidamente inscrito no
CRN-5 e estar em dia com as suas obrigações pecuniárias.
MAÍRA PATRIACHA LEAL
Presidente do CRN-5

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA
13ª REGIÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
Conselho Regional de Química 13ª Região em Florianópolis/SC CNPJ 79887659/0001-61. Abertura 08/02/2011
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para locação de
uma máquina copiadora para o Conselho Regional de Química 13ª
Região em Florianópolis/SC. Publicado em 26/01/2011 no DJU nº 18
Seção 3, Página 122.
ANEXO III
Nas especificações mínimas é solicitado:
Onde Lê-se . 01 (uma) Copiadora Laser Digital, com velocidade
mínima de 20 (vinte) cópias por minuto;
Entende-se - 01 (uma) Copiadora/Impressora Laser Digital nova em
linha de produção, com velocidade mínima de 20 (vinte) cópias por
minuto;
Onde Lê-se : Escaner full em A3 de 600 x 1200 dpi.
Entende-se : Escaner A3 de 600 x 600 dpi.
Onde Lê-se: Linguagem de descrição de página
Entende-se : Linguagem de descrição de pagina PCL 5e/6
Inclui-se: Interfaces: Rede Ethernet 10/100 mps
Protocolo de rede TCP/IP

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100182

Ineditoriais
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
PARAOLÍMPICO - ABVP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

kbps)

0,30

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

Florianópolis em 28 de janeiro de 2011
ADELINO BARROS DE ALVES NETO
Presidente da CLP

De acordo com o Parágrafo 3º. Do Art. 19º. Do Estatuto
Social da Associação Brasileira de Voleibol Paraolímpico - ABVP
ficam os senhores filiados convocados a participarem da Assembléia
Geral Ordinária que se realizará no dia 12 de Fevereiro do ano
corrente, às 8 horas, em primeira convocação, com quorum 2/3 de
seus membros, e em segunda convocação, 1 (uma) hora após, com
qualquer número destes, no Hotel Ibis São Paulo Congonhas, situado
na Rua Baronesa de Bela Vista, 801 São Paulo/SP, para deliberarem
sobre a seguinte pauta do dia: 1º. Aprovação das Contas referentes ao
exercício anterior; 2º. Apresentação dos Relatórios Técnicos e de
Atividades do ano recém findo; 3º. Apreciação e Aprovação do Calendário para o ano de 2011; 4º. Revisão Estatutária; 5º. Assuntos
Gerais.
São Paulo, 28 de janeiro de 2011.
AMAURI RIBEIRO
Presidente da Associação

AUTOPISTA LITORAL SUL
AVISO DE LICENÇA
Torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença
de Instalação Nº 766/2011, com validade de 02 anos para a implantação da Interseção Campo Largo da Roseira, localizada no km
628+000 da Rodovia BR-376, no município de São José dos Pinhais/PR
Joinville-SC, 28 de janeiro de 2011.
ANTONIO MARCIO PROTTA
Diretor Superintendente

CENTRO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio nº 001/2011-PMMA, celebrado entre o CT-PIM,
CNPJ/MF nº 05.577.699/0001-70 e a SEMP TOSHIBA AMAZONAS S.A., CNPJ/MF nº 04.400.552/0001-48. Objetivo: aportes de
recursos financeiros de P&D, em decorrência de dispensa na realização de etapa de Processo Produtivo Básico (PPB), no projeto
Design de Circuitos Integrados constante do Programa de Microeletrônica e Microsistemas da Amazônia - PMMA. Valor: R$
44.050,00 (quarenta e quatro mil e cinquenta reais). Data de assinatura: 13/01/2011. Vigência: 01 (um) ano. Assinado por Admilton
Pinheiro Salazar - Diretor Geral do CT-PIM, Wesley Alves Pereira Diretor Executivo do CT-PIM e Ricard Augusto Schiel - Representante Legal da SEMP TOSHIBA AMAZONAS S.A.

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR
DE BARUERI - CESB
AVISO
PROCESSO SELETIVO 2011
O Presidente do Centro de Ensino Superior de Barueri CESB mantenedor da Faculdade Alfacastelo e do Instituto Educação
Superior de Barueri, torna público aos interessados as inscrições ao
Processo Seletivo para o ingresso em 2011, através de três modalidade: Prova Tradicional em 11 de setembro 2010. Prova Agendada a partir de 13 setembro de 2010. Resultado classificatório do
Enem mais redação. Maiores informações direto na secretária da
instituição localizada na Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, 100 Barueri-SP a ou pelo site: www.alfacastelo.br
Barueri, 5 de setembro de 2010.
JOSÉ DA SILVA VAZ PINHEIRO

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE DIANÓPOLIS-TO - SISED
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
A comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dianópolis / TO - SISED, através do presente
edital, CONVOCA todos os servidores do município de DianópolisTO, para a assembléia geral de fundação do Sindicato que representará a categoria dos servidores públicos municipais, do município
de Dianópolis/TO, Estado do Tocantins, cuja base corresponde ao
território deste município, que se realizará no dia 14/02/2011, às 19h
em primeira convocação, ou às 19h45 em segunda convocação, no
auditório do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, na Rua
Coquelin Aires, S/N - Centro - Dianópolis-TO, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: Fundação do Sindicato dos Ser-

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
vidores Públicos Municipais de Dianópolis / TO - SISED; Aprovação
do Estatuto Social; Eleição da primeira Diretoria e do Conselho
Fiscal; Fixação do Valor da mensalidade sindical; Posse da Diretoria
e do Conselho Fiscal eleitos.
Dianópolis-TO, 28 de janeiro de 2011.
FERNANDO ISQUIERDO DE SOUZA
Presidente da Comissão

COMISSÃO PRÓ FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS,
EMPRESARIAIS, INDUSTRIAIS E AFINS DE
TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO-SINACEI
EDITAL DE 28 DE JANEIRO DE 2011
ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
A Comissão Pró Fundação do SINDICATO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS, EMPRESARIAIS, INDUSTRIAIS E
AFINS de todos os municípios do estado de São Paulo, SINACEI,
informa todos os associados da categoria econômica acima de todos
os municípios do estado de São Paulo, que não ocorreu à realização
da assembléia extraordinária no dia 29 de janeiro de 2011, conforme
publicado no dia 19 de janeiro de 2011, por falta de interesse no
objeto.
WAGNER VEDOVATO
Coordenador da Comissão
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COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO
o-

EXTRATO DE CONVÊNIO N 7/2011
Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê
Paraolímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a
Confederação Brasileira de Tênis - CBT, CNPJ nº 33.909.482/000156; Objeto: Cruyff Foundation Junior Masters 2011; Despesa: Os
recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB
oriundos da lei nº 10.264/2001; Ordem de pagamento: Parcela única;
Valor: R$ 9.395,80 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e
oitenta centavos); Vigência: 21/01/2011 à 21/02/2011; Data da Assinatura: 19/01/2011; Signatários: ANDREW GEORGE WILLIAM
PARSONS - CPF: 052.420.207-92 - Presidente/CPB, e Jorge Lacerda
da Rosa - CPF: 674.775.189-20 - Presidente/CBT; Processo nº:
0046/2011.
EXTRATO DE CONVÊNIO N o- 8/2011
Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê
Paraolímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a
Associação Nacional de Desportos para Deficientes - ANDE, CNPJ
nº 29.992.716/0001-02; Objeto: CP - Isra Boccia World Cup - Belfast
- 2011 - Irlanda do Norte.; Despesa: Os recursos decorrentes do
presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei nº
10.264/2001; Ordem de pagamento: Parcela única; Valor: R$
4.213,25 (quatro mil, duzentos e treze reais, vinte e cinco centavos);
Vigência: 24/1/2011 a 28/2/2011; Data da Assinatura: 20/01/2011;
Signatários: ANDREW GEORGE WILLIAM PARSONS - CPF:
052.420.207-92 - Presidente/CPB, e Ivaldo Brandão Vieira - CPF:
297.248.567-04- Presidente/ANDE; Processo nº: 0051/11.

COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL
DE PERNAMBUCO - CITEPE

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DO
MUNICIPIO DE SOBRAL - SINPROEMUS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Profissionais da
Educação do Município de Sobral - SINPROEMUS, vem com base
na legislação em vigor (Portaria 186/2008 MTE), convocar toda a
categoria dos Profissionais da Educação, na base territorial de Sobral,
para a Assembléia Geral Extraordinária de Fundação do Sindicato dos
Profissionais da Educação do Município de Sobral, a se realizar às 18
horas, do dia 14 de Fevereiro de 2011 na Avenida Dom José Tupinambá da Frota, nº 2416, Centro, Sobral - Ce, na qual se discutirá
e deliberar-se-á a seguinte ordem do dia: 1 - Aprovação da Fundação
do Sindicato dos Profissionais da Educação do Município de Sobral SINPROEMUS; 2 - Discussão e aprovação do Estatuto Social da
entidade; 3 - Eleição e Posse da Diretoria, Conselho Fiscal e respectivos suplentes; 4 - Filiação à FETAMCE - Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará; 5 Filiação a CUT - Central Única dos Trabalhadores; 6 - Outras deliberações de interesse da categoria.
Sobral-CE, 31 de janeiro de 2011.
AUDINO LOPES DOS SANTOS
ADRIANA BARBOSA DO NASCIMENTO
FRANCISCA FRANCIMAR ALVES SOUSA.
p/Comissão Pró-Fundação

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
UNIÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-SIND&UTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nos termos da legislação em vigor, a COMISSÃO PROVISÓRIA PRÓ-FUNDAÇÃO convoca todos os Trabalhadores em
Educação, profissionais do magistério da educação, profissionais da
educação, demais trabalhadores que exercem as funções dos seus
cargos lotados no âmbito da Secretaria de Educação do Município de
Fortraleza(CE), para comparecerem à assembléia geral extraordinária
dia 09.02.2011, às 16 horas na Rua Sólon Pinheiro nº 915, Centro,
Fortaleza, Estado do Ceará, para fundação do Sindicato União dos
Trabalhadores em Educação do Município de Fortaleza - SIND&UTE
- com base territorial no Município de Fortaleza (CE), com a seguinte
ordem do dia: 1. Leitura do Edital, Criação e Fundação do Sindicato
União dos Trabalhadores em Educação do Município de FortalezaSIND&UTE. 2. Discussão e Aprovação do Estatuto Social; 3. Eleição
e Posse da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e respectivos suplentes.
Fortaleza-CE, 28 de janeiro de 2011.
ANA CRISTINA FONSECA GUILHERME DA SILVA
Presidente da Comissão
SILVANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
MARIA DO LIVRAMENTO RIOS OSTERNO
CECÍLIA GONÇALVES VIEIRA
GARDÊNIA PEREIRA BAIMA
Membros

EDITAL N o- 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N o- 1/2011
VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE, situada à Rodovia PE 060 - COMP: KM 10 - ZI - 3B? Suape - Ipojuca
- PE, torna pública a realização de Processo Seletivo Público para
provimento de vagas e formação de cadastro em cargos de nível
médio mediante condições estabelecidas neste Edital.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 1.1 - O Processo
Seletivo Público será regido por este Edital e executado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 1.2 - O Processo Seletivo Público será
constituído de avaliação da qualificação técnica dos(as) candidatos(as), representada por habilidades e conhecimentos aferidos por
meio da aplicação de provas objetivas (para todos os cargos), sendo
as provas de conhecimentos básicos e as provas de conhecimentos
específicos de caráteres classificatório e eliminatório. 1.3 - As provas
objetivas serão realizadas na cidade de Recife/PE. 1.4 - A localidade
de trabalho será na cidade de Ipojuca/PE. 1.5 - Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização
das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.
2 - DOS CARGOS: 2.1 - QUADRO DE VAGAS
CARGOS
MECÂNICO (A) TÊXTIL PLENO
OPERADOR(A) DE UTILIDADES
TÊXTIL PLENO
SUPERVISOR(A) DE PRODUÇÃO
TÊXTIL
TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA
DO TRABALHO JÚNIOR
TOTAL

TOTAL DE
VAGAS
20
4

AMPLA CONCORRÊNCIA
17
3

VAGAS
PCD
3
1

5

5

-

2

2

-

31

27

4

2.2 - REQUISITOS / EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES/REMUNERAÇÃO: 2.2.1 - MECÂNICO (A) TÊXTIL PLENO: REQUISITOS: diploma ou certificado de conclusão de curso de nível
médio (antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação. Experiência de 06 (seis) meses no cargo de
Mecânico(a) Pleno, Mecânico(a) II ou Técnico(a) em Mecânica Pleno, ou Técnico(a) em Mecânica II, em Indústria Têxtil. EXEMPLOS
DE ATRIBUIÇÕES: executar e participar na manutenção mecânica
preventiva, preditiva e corretiva de forma a aumentar a disponibilidade e confiabilidade de máquinas, equipamentos e instalações de
produção; realizar atividades de manutenção mecânica preventiva,
preditiva e corretiva de média complexidade, em componentes, equipamentos e máquinas industriais, segundo Normas Técnicas; executar
a modificação de máquinas e equipamentos e a adequação de instalações. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.602,80 (hum mil
seiscentos e dois reais e oitenta centavos). Obs: serão acrescidos ao
salário básico os adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou Acordo Coletivo de Trabalho. 2.2.2 - OPERADOR(A) DE UTILIDADES TÊXTIL PLENO: REQUISITOS: diploma ou certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo
segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Experiência de 06 (seis) meses no cargo de Operador(a) de
Utilidades Pleno ou Operador(a) de Utilidades II ou Operador(a)
Industrial Pleno ou Operador(a) Industrial II ou Operador(a) de Sistemas Industrial Pleno, ou Operador(a) de Sistemas Industrial II, em
área de utilidades na indústria. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:
executar operações de modo a garantir o abastecimento de utilidades
para áreas de polimerização, fiação e texturização, analisando as con-
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dições de funcionamento dos equipamentos de produção das utilidades tais como compressores de ar, Chillers, torres de resfriamento,
Centrais de ar condicionado e outros, executando medições e testes
dos equipamentos e executando manobras de campo.REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.104,29 (hum mil cento e quatro reais e
vinte e nove centavos). Obs: serão acrescidos ao salário básico os
adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou
Acordo Coletivo de Trabalho. 2.2.3 - SUPERVISOR(A) DE PRODUÇÃO TÊXTIL: REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio (antigo segundo grau), expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Experiência de 06
(seis) meses como Supervisor(a) da área de operação e produção, na
indústria têxtil. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: liderar equipes de
produção nas operações industriais, distribuindo tarefas de acordo
com a programação de produção, assegurando o alcance dos objetivos
e metas de produção previamente definidos. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.568,83 (dois mil quinhentos e sessenta e oito
reais e oitenta e três centavos). Obs: serão acrescidos ao salário
básico os adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por
Lei e/ou Acordo Coletivo de Trabalho. 2.2.4 - TÉCNICO(A) EM
SEGURANÇA DO TRABALHO JÚNIOR: REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de educação profissional
técnica de nível médio (antigo segundo grau profissionalizante) em
Técnico(a) em Segurança do Trabalho, expedida por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e com o registro no respectivo Conselho de Classe ou Ministério do Trabalho e Emprego. EXEMPLOS
DE ATRIBUIÇÕES: participar dos Programas de Segurança e Meio
Ambiente da organização, visando a minimização dos riscos industriais, o cumprimento da legislação e a continuidade operacional;
apoiar as atividades ligadas à segurança do trabalho, saúde e meio
ambiente, visando contribuir com a eliminação ou redução ao mínimo
dos riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. REMUNERAÇÃO: salário
básico de R$ 1.505,52 (hum mil quinhentos e cinco reais e cinquenta
e dois centavos). Obs.: serão acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho.
3 - DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 3.1 - Do total de vagas previsto neste Edital, conforme
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário
Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto
nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e nos termos da Súmula 377, do
Superior Tribunal de Justiça, serão reservadas vagas para pessoas com
deficiência nos seguintes cargos e quantitativos: Mecânico (a) Têxtil
Pleno: 3(três) vagas e Operador(a) de Utilidades Têxtil Pleno: 1(uma)
vaga. 3.1.1 - Além das vagas anteriormente mencionadas, das que
vierem a ser criadas, durante o prazo de validade deste Processo
Seletivo Público, nos cargos listados no subitem 3.1, 5% serão providas na forma do art. 37, VIII, da Constituição Federal e do Decreto
no. 3298/99 e suas alterações. 3.2 - Para concorrer a uma das vagas
reservadas, o(a) candidato(a) deverá: a) no ato da inscrição, declararse com deficiência; b) encaminhar laudo médico, emitido nos últimos
12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da
deficiência, conforme definido no subitem 3.4.1. Caso o(a) candidato(a) não envie o laudo médico com referência expressa no código
correspondente da CID - 10, não poderá concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de
Inscrição. 3.3 - No ato da inscrição, o(a) candidato(a) com deficiência
que necessite de tratamento diferenciado no dia das provas deverá
requerê-lo indicando as condições diferenciadas de que necessita para
a realização das provas, exemplo: ledor, prova ampliada, auxílio para
transcrição, sala de mais fácil acesso, intérprete de libras ou tempo
adicional; apresentando justificativas acompanhadas de parecer emitido por especialista na área de sua deficiência, conforme definido no
subitem 3.4.1. 3.4 - O(A) candidato(a) com deficiência que não declarar tais opções (vagas reservadas e/ou tratamento diferenciado) no
ato de inscrição e/ou não enviar laudo médico conforme determinado
em 3.2, 3.3 e 3.4.1, deixará de concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência ou de dispor das condições diferenciadas e
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 3.4.1 - O(A)
candidato(a) com deficiência que solicitar condições especiais e/ou
optar por concorrer aos quantitativos reservados as pessoas com deficiência deverá enviar correspondência, via SEDEX, ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa
Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261903), impreterivelmente, até o dia 20/02/2011 (mencionando Processo
Seletivo Público - CITEPE -1/2011), confirmando sua pretensão, e
anexando laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças - CID -10, bem como à provável causa da deficiência. Caso o(a) candidato(a) não envie o documentação exigida, não será considerado(a) como deficiente apto(a)
para concorrer aos quantitativos reservados, nem terá preparadas as
condições especiais, mesmo que tenha assinalado tal(is) opção(ões)
no Requerimento de Inscrição. 3.5 - Os(As) candidatos(as) que se
declararem com deficiência participarão deste Processo Seletivo Público em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as) no
que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas
mínimas exigidas para todos(as) os(as) demais candidatos(as). 3.6 O(A) candidato(a) que se inscrever como deficiente e obtiver classificação dentro das vagas destinadas a este fim figurará em listagem
específica e também na listagem de classificação geral dos(as) candidatos(as) ao cargo de sua opção, onde constará a indicação de que
se trata de candidato(a) com deficiência. 3.7 - Os(As) candidatos(as)
aprovados(as) na condição de pessoa com deficiência serão subme-
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tidos à avaliação de equipe multiprofissional, promovida pela CITEPE/PETROQUIMICASUAPE, que emitirá parecer conclusivo sobre a sua condição de deficiente ou não e sobre a compatibilidade das
atribuições do cargo com a deficiência, observadas: a) as informações
fornecidas pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição; b) a natureza das
atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do
ambiente de trabalho à execução das tarefas; d) a possibilidade de
uso, pelo(a) candidato(a), de equipamentos ou outros recursos que
habitualmente utilize; e e) a Classificação Internacional de Doenças
(CID - 10). 3.8 - A inobservância do disposto nos subitens anteriores
acarretará a exclusão do(a) candidato(a) do quantitativo de vagas
reservadas às pessoas com deficiência e sua inclusão apenas na listagem geral, caso não tenha sido eliminado(a) deste Processo Seletivo
Público. A CITEPE convocará, então, o(a) próximo(a) candidato(a)
com deficiência ou o(a) próximo(a) da listagem geral, caso a listagem
de pessoas com deficiência do referido cargo já se tenha esgotado. 3.9
- As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem providas por falta
de candidatos(as) com deficiência classificados(as) serão preenchidas
pelos(as) demais candidatos(as), observada a ordem geral de classificação por cargo.
4 - DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA ADMISSÃO: 4.1 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso
de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1.º, artigo 12, da
Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72. 4.2 - Estar em dia
com as obrigações eleitorais. 4.3 - Estar em dia com as obrigações
militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino. 4.4 Ter, na data de admissão, idade mínima de dezoito anos, completos.
4.5 - Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo, que será comprovada por meio de exames específicos, conforme previsto no subitem 12.2. 4.6 - Ser aprovado(a) no Processo
Seletivo Público, possuir a experiência (quando requerida) e o nível
de escolaridade exigidos para o exercício do cargo conforme estabelecido no subitem 2.2 e item 11. 4.7 - Não receber proventos de
aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.
4.8 - Cumprir as determinações deste Edital.
5 - DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO: 5.1 - Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá
conhecer este Edital e certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos quando da contratação. 5.1.1 - No momento da
inscrição, o(a) candidato(a) deverá optar por somente um cargo, constante no item 2. 5.2 - A inscrição deverá ser efetuada somente via
Internet, conforme procedimentos especificados a seguir. 5.2.1 - A
inscrição deverá ser efetuada, no período de 04 a 20/02/2011, na
página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
5.2.2 - O recolhimento da taxa de inscrição, expressa em reais será no
valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais). 5.2.3 - O valor referente ao
pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, ainda que efetuado em duplicidade, exceto em caso de cancelamento do certame
por conveniência da Administração. 5.3 - INSCRIÇÕES: 5.3.1 - Para
inscrição, o(a) candidato(a) deverá obedecer os seguintes procedimentos: a) estar ciente de todas as informações sobre este Processo
Seletivo Público. Essas informações também estão disponíveis na
página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br); b)
cadastrar-se, no período entre 0 (zero) hora do dia 04/02/2011 e 23h
e 59 min. do dia 20/02/2011, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do formulário específico disponível na página
citada; c) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa
de inscrição em qualquer banco até a data de vencimento constante
no mesmo. O pagamento após a data de vencimento implica o cancelamento da inscrição. O banco confirmará o seu pagamento junto à
FUNDAÇÃO CESGRANRIO. ATENÇÃO: a inscrição via Internet só
será válida após a confirmação do pagamento feito por meio do
boleto bancário até a data do vencimento. 5.3.2 - A FUNDAÇÃO
CESGRANRIO não se responsabiliza por solicitações de inscrição via
Internet não recebidas por quaisquer motivos de ordem técnica ou por
procedimento indevido do(a) usuário(a). 5.3.3 - Os(As) candidatos(as)
inscritos(as) deverão enviar, até 20/02/2011, se for o caso, o laudo
médico citado nos subitens 3.2, 3.3 e 3.4.1 deste Edital endereçado ao
Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (mencionando Processo Seletivo Público - CITEPE - 1/2011), situado à
Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20261-903. 5.3.4 - O(A) candidato(a) que solicitar condições
especiais deverá enviar correspondência, via SEDEX, ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa
Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261903), impreterivelmente, até o dia 20/02/2011 (mencionando Processo
Seletivo Público - CITEPE - 1/2011), confirmando sua pretensão, e
anexando documento que comprove tal necessidade. Caso contrário,
não terá preparadas as condições especiais, mesmo que tenha assinalado tal(is) opção(ões) no Requerimento de Inscrição. 5.3.5 O(A) candidato(a) inscrito(a) não deverá enviar cópia do documento
de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação
dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da Lei. 5.4 Havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, prevalecerá a
inscrição de data/hora de requerimento mais recente. 5.5 - Os(as)
candidatos(as) que prestarem qualquer declaração falsa ou inexata no
ato da inscrição, ou caso não possam satisfazer a todas as condições
enumeradas neste Edital, terão a inscrição cancelada e serão anulados
todos os atos dela decorrentes, mesmo que classificados(as) nas provas, Exames e Avaliações. 5.6 - A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a insubsistência da inscrição. 5.7 - Para
os(as) candidatos(as) que não dispuserem de acesso à Internet, a
FUNDAÇÃO CESGRANRIO disponibilizará nos dias úteis, postos
de inscrição credenciados com computadores, no período de 04 a
20/02/2011, entre 09 e 16 horas, horário local, nos endereços constantes do Anexo II deste Edital. 5.8 - Não haverá isenção total ou

parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os(as) candidatos(as) amparados(as) pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de
2008, publicado no Diário Oficial da União, de 3 de outubro de 2008.
5.8.1 - Fará jus à isenção total de pagamento da taxa de inscrição o(a)
candidato(a) que, cumulativamente: a) comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, de que
trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, por meio de
indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo
Cadastro Único, conforme indicado no Requerimento de Inscrição
disponível no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br), ou nos postos de inscrição credenciados,
especificados no Anexo II do presente Edital; e b) for membro de
"família de baixa renda", nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de
junho de 2007. 5.9 - A isenção tratada no subitem 5.8.1 deverá ser
solicitada durante a inscrição via Internet, de 04 a 07/02/2011, ocasião em que o(a) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, indicar o seu
Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único,
bem como declarar-se membro de "família de baixa renda", nos
termos da letra "b" do mesmo subitem. 5.10 - A FUNDAÇÃO CESGRANRIO irá consultar o órgão gestor do Cadastro Único, a fim de
verificar a veracidade das informações prestadas pelo(a) candidato(a).
A declaração falsa sujeitará o(a) candidato(a) às sanções previstas em
Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do
Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 5.11 - O(A) candidato(a) interessado(a) que preencher os requisitos descritos no subitem 5.8.1 e desejar solicitar isenção de pagamento da taxa de
inscrição neste Processo Seletivo Público deverá fazê-lo ao se inscrever, conforme descrito no subitem 5.9, no período de 04 a
07/02/2011. 5.11.1 - O simples preenchimento dos dados necessários
para a solicitação da isenção de pagamento da taxa, durante a inscrição, não garante ao(à) interessado(a) a isenção pleiteada, a qual
estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 5.11.2 - Não serão aceitos, após o
envio da documentação, acréscimos ou alterações nas informações
prestadas. 5.11.3 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 5.11.4
- O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou documentação, ou a solicitação apresentada fora do período determinado implicará a eliminação automática deste processo de isenção. 5.12 - O resultado da
análise dos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição
será divulgado no dia 14/02/2011, via Internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 5.13 - O candidato
poderá, a partir da data de divulgação da relação citada no subitem
anterior contestar o indeferimento, até o dia 15/02/2011, por meio do
campo de Interposição de Recursos, na página referente a este Processo Seletivo Público no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br). Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
5.14 - O resultado da análise dos pedidos de isenção de pagamento da
taxa de inscrição deferida, após contestação será divulgado no dia
18/02/2011, via Internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br). 5.15 - Para ter acesso ao resultado da referida análise os(as) interessados(as) poderão, ainda, consultar a Central de Atendimento da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone
0800 701 2028, no período de 14 a 20/02/2011, nos dias úteis, das 9
às 17 horas, horário oficial de Brasília. 5.16 - Os(As) candidatos(as)
cujas solicitações de isenção da taxa tiverem sido indeferidas poderão
efetuar a inscrição no período de 14 a 20/02/2011, e efetuar o pagamento da taxa no período respectivo.
6 - DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO: 6.1 - Os candidatos(as) devem verificar a Confirmação de Inscrição, a partir de
16/03/2011, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) e são responsáveis por imprimi-la. 6.2 - O Cartão de
Confirmação de Inscrição será enviado por via postal, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, exclusivamente para os(as) inscritos(as) nos locais de inscrição credenciados, para o endereço indicado pelo(a) candidato(a) no Requerimento de Inscrição. 6.2.1 - O
Cartão de Confirmação de Inscrição do(a) candidato(a) inscrito(a) via
Internet estará disponível no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), a partir de 16/03/2011, sendo de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a obtenção desse
documento. 6.2.2 - No Cartão de Confirmação de Inscrição, serão
colocados, além dos principais dados do(a) candidato(a), seu número
de inscrição, cargo, data, horário e local de realização das provas. 6.3
- É obrigação do(a) candidato(a) conferir, no Cartão de Confirmação
de Inscrição, os seguintes dados: nome; número do documento de
identidade, sigla do Órgão expedidor e Estado emitente; CPF; data de
nascimento; sexo; cargo; e, quando for o caso, a informação de tratarse de pessoa com deficiência que demande condição especial para a
realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas
para pessoas com deficiência. 6.4 - Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo e/ou em relação à sua eventual condição
de pessoa com deficiência que demande condição especial para a
realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas
para pessoas com deficiência, os(as) candidatos(as) deverão entrar em
contato com a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701
2028, das 09 às 17 horas, horário oficial de Brasília, ou pelo e-mail
(concursos@cesgranrio.org.br), nos dias 17 ou 18/03/2011. 6.5 - Os
eventuais erros de digitação no nome, número/Órgão expedidor ou
Estado emitente do documento de identidade, CPF, data de nascimento, sexo, etc. deverão ser corrigidos, somente, no dia das respectivas provas. 6.6 - Caso o Cartão de Confirmação de Inscrição
dos(as) candidatos(as) inscritos(as) via postos de inscrição credenciados, não seja recebido até 16/03/2011, o(a) candidato(a) deverá
entrar em contato com a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone
0800 701 2028, das 09 às 17 horas, horário oficial de Brasília, ou
pelo e-mail concursos@cesgranrio.org.br, nos dias 17 ou 18/03/2011.
6.7 - As informações sobre os respectivos locais de provas estarão
disponíveis, também, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), sendo o documento impresso
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por meio do acesso à página na Internet válido como Cartão de
Confirmação de Inscrição. 6.8 - O(A) candidato(a) não poderá alegar
desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas ou aos
exames, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do(a) candidato(a) e resultará na eliminação deste Processo
Seletivo Público. 6.9 - Não serão dadas, por telefone, informações a
respeito de datas, locais e horários de realização das provas, exceto o
disposto nos subitens 6.4 e 6.6.
7 - DA ETAPA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 7.1 Etapa Única - constituída de provas objetivas, com 50 (cinquenta)
questões de múltipla escolha, de caracteres eliminatório e classificatório, de Língua Portuguesa (4 questões no valor de 1,0 ponto, 2
questões no valor de 2,0 pontos, 4 questões no valor de 3,0 pontos),
subtotalizando 20,0 pontos; de Matemática ( 4 questões no valor de
1,0 ponto, 2 questões no valor de 2,0 pontos, 4 questões no valor de
3,0 pontos) subtotalizando 20,0 pontos; e de Conhecimentos Específicos (6 questões no valor de 1,0 ponto, 6 questões no valor de 1,5
pontos, 6 questões no valor de 2,0 pontos, 6 questões no valor de 2,5
pontos, 6 questões no valor de 3,0 pontos) subtotalizando 60,0 pontos. TOTAL - 100,0 pontos. Cada questão apresentará 5 alternativas
(A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. 7.2 - Após a etapa
única, o(a)s candidato(a)s serão classificado(a)s, em função do total
de pontos obtidos, sendo eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver
aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da
pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver
nota zero em qualquer das provas. 7.3 - Havendo empate na totalização, prevalecerá, sucessivamente, o(a) candidato(a) que: a) tiver
idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição
neste concurso, conforme artigo 27º, parágrafo único, do Estatuto do
Idoso; b) obtiver o maior número de pontos nas provas de Conhecimento Específicos, de Língua Portuguesa e de Matemática; c)
obtiver o maior número de acertos nas questões de maior valor,
sucessivamente, em Conhecimentos Específicos e em Língua Portuguesa; d) for mais idoso(a). 7.4 - O(A)s candidato(a)s serão ordenado(a)s por cargo, de acordo com os valores decrescentes da nota
final no Processo Seletivo Público
8 - DAS NORMAS E DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À CONTINUIDADE DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO: 8.1 - As provas, com três horas e trinta minutos de duração, terão
por base conteúdos programáticos especificados no Anexo I. 8.1.1 - A
CITEPE define apenas os conteúdos programáticos referentes a este
Processo Seletivo Público, ficando a critério de cada candidato(a)
escolher a bibliografia que entender como mais conveniente. 8.1.2 No horário destinado às provas, está incluso o tempo destinado à
leitura dos avisos gerais e à transcrição das respostas para os espaços
próprios no Cartão-Resposta. 8.2 - As provas serão realizadas, na
cidade do Recife, em data, horário e local informados através do
Cartão de Confirmação de Inscrição referido no item 6 ou de consulta
no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 8.3 - As provas serão realizadas, obrigatoriamente,
nos locais previstos nos Cartões de Confirmação de Inscrição ou nas
listas de alocação disponíveis no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 8.3.1 - Não serão aplicadas
provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em
Edital ou em Comunicado. 8.4 - O(A) candidato(a) deverá chegar ao
local das provas e dos exames com uma hora de antecedência do
início dos mesmos, munido(a) de Cartão de Confirmação de Inscrição, recebido via postal ou impresso da página da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO na Internet; do documento de identidade original
válido (não vencido) com o qual se inscreveu e de caneta esferográfica transparente de tinta preta. 8.4.1 - O(A) candidato(a), no dia
da realização das provas, somente poderá anotar as respostas para
conferência quando da divulgação dos gabaritos no seu Cartão de
Confirmação de Inscrição. Qualquer outra anotação ou impressão no
documento será considerada tentativa de fraude sujeitando o(a) candidato(a) infrator(a) à eliminação deste Processo Seletivo Público. 8.5
- Não será admitido(a) no local de exames o(a) candidato(a) que se
apresentar após o horário estabelecido para o início dos mesmos. 8.6
- Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do(a) candidato(a). 8.7 - Somente
será admitido(a) à sala de provas o(a) candidato(a) que estiver munido(a) de documento oficial de identidade (com retrato do(a) candidato(a)). Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (Ordens, Conselhos); passaporte brasileiro; certificado de
reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação
(somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997). Como o documento não ficará retido,
será exigida a apresentação do original válido (não vencido), não
sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 8.7.1 - Caso o(a) candidato(a) esteja impossibilitado(a) de apresentar, no dia de realização
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda,
roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90
(noventa) dias antes da realização da prova, ocasião em que será
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados,
de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. 8.7.2 - A
identificação especial será exigida, também, do(a) candidato(a) cujo
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia
ou à assinatura do portador(a). 8.8 - O(A) candidato(a) só poderá
ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do
efetivo início das mesmas. Por motivo de segurança, o(a) candidato(a)
não poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer momento. 8.9 As questões das provas estarão à disposição dos(as) candidatos(as),
no primeiro dia útil seguinte ao da realização das mesmas, na página
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da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), por um
período mínimo de três meses após a divulgação dos resultados finais
deste Processo Seletivo Público. 8.10 - Os gabaritos das provas objetivas serão distribuídos à Imprensa, no primeiro dia útil seguinte ao
de realização das provas, estando disponíveis, também, na página da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) 8.11 - Ao final das provas, os(as) 3 (três) últimos(as) candidatos(as) na sala só
serão liberados(as) quando todos(as) as tiverem concluído ou as mesmas se tenham encerrado. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento do(da) candidato(a) da sala de provas. 8.12 - O(A) candidato(a) deverá assinalar as respostas na folha própria (Cartão-Resposta) e assinar, no espaço devido, à caneta esferográfica transparente
de tinta preta. 8.13 - Não serão computadas questões não assinaladas
e questões que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras,
ainda que legíveis. 8.14 - O(A) candidato(a) será sumariamente eliminado(a) deste Processo Seletivo Público se: lançar mão de meios
ilícitos para realização das provas; perturbar, de qualquer modo, a
ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês com qualquer dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades;
atrasar-se ou não comparecer a qualquer das provas; afastar-se do
local das provas sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; deixar de assinar a Lista de Presença e os respectivos Cartões-Resposta; ausentar-se da sala portando o CartãoResposta e/ou o Caderno de Questões; descumprir as instruções contidas nas capas das provas; for surpreendido(a), durante as provas, em
qualquer tipo de comunicação com outro(a) candidato(a) ou utilizando máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, manuais,
impressos ou anotações, ou, após as provas, for constatado por meio
eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter utilizado processos
ilícitos na realização das mesmas. 8.15 - São vedados o porte e/ou o
uso de armas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de
registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios não convencionais, telefones celulares, "pagers", microcomputadores portáteis
e/ou similares. 8.15.1 - São vedados também o uso de óculos escuros
ou quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro
ou protetores auriculares. 8.15.2 - Não será permitida a entrada de
candidatos(as) no ambiente de provas portando armas. O(A) candidato(a) que estiver armado(a) será encaminhado(a) à Coordenação.
O(A) candidato(a) que não atender a solicitação será sumariamente
eliminado(a). 8.16 - Não serão concedidas recontagens de pontos,
vistas de provas, exames, avaliações ou pareceres, qualquer que seja
a alegação do candidato(a). 8.17 - A candidata que tiver necessidade
de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar
atendimento especial para tal fim, deverá levar acompanhante que
ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não
realizará as provas. 8.18 - No dia de realização das provas, não serão
fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das mesmas
e/ou pelos(as) representantes da FUNDAÇÃO CESGRANRIO ou da
CITEPE, informações referentes ao conteúdo das provas.
9 - DOS RECURSOS: 9.1 - Recursos quanto aos conteúdos
das questões objetivas e/ou aos gabaritos divulgados - o(a) candidato(a) poderá apresentar recursos, desde que devidamente fundamentado e apresentado no prazo máximo de 2 (dois) dias a contar do
dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos. 9.1.1 - Para recorrer, o(a) candidato(a) deverá encaminhar sua solicitação à FUNDAÇÃO CESGRANRIO, por meio do campo de Interposição de
Recursos, na página referente a este Processo Seletivo Público no
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 9.2 - Não serão aceitos recursos via postal, via correio
eletrônico, via fax ou fora do prazo pré-estabelecido. 9.3 - As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, e apenas
as relativas aos pedidos que forem deferidos e quando da divulgação
dos resultados finais, em 08/04/2011. 9.4 - Não serão fornecidas
respostas individuais aos(às) candidatos(as). 9.5 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos(as) que realizaram as provas objetivas.
9.6 - Havendo alteração do gabarito oficial em razão de deferimento
de recurso, a resposta correta será considerada para todos(as) os(as)
candidatos(as), independentemente de terem recorrido. 9.7 - A Banca
Examinadora da entidade executora do presente Processo Seletivo
Público constitui última instância para recurso, sendo soberana em
suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais.
10 - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 10.1 - O resultado final deste Processo Seletivo Público será homologado, publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) e
da
CITEPE/PETROQUIMÍCASUAPE
(www.petroquimicasuape.com.br). 10.2 - O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, por cargo, publicada no Diário
Oficial da União. As convocações para a realização da qualificação
biopsicossocial dar-se-ão de acordo com as necessidades de preenchimento de vagas. 10.3 - O prazo de validade deste Processo Seletivo Público será de 1(um) ano, contado a partir da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados finais, podendo vir
a ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da
CITEPE.
11 - DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS: 11.1 - O(A)s
candidatos(as) serão convocados(as) por meio de documento específico, conforme a necessidade e conveniência da CITEPE, obedecendo a
ordem de classificação do Processo Seletivo Público para a comprovação de requisitos e deverão se apresentar, na data definida pela CITEPE, pessoalmente, munidos(as) de original e de cópia dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos exigidos, listados
nos itens 2 e 4 deste Edital. 11.2 - A experiência, quando exigida,
deverá ser comprovada por meio de: Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), Certidão do órgão de classe onde conste claramente que
o(a) profissional possui a experiência prevista, no tempo exigido, e/ou
de publicação no Diário Oficial, excluídos os tempos de estágios. De-
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ve-se ainda ser complementada por declaração do contratante, em que
conste claramente que o(a) candidato(a) exerceu as atividades previstas, no tempo mínimo exigido, ou ainda por meio de apresentação de
contratos, juntamente com os respectivos recibos de pagamento comprobatórios de prestação de serviços no exercício da profissão, atividades desenvolvidas e o período de tempo correspondente. 11.2.1 Para experiência profissional no exterior, os documentos deverão estar
traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor(a) juramentado(a).
11.3 - Quando solicitado, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos (original e cópia): a) documento de identidade; b)
título de eleitor e comprovante de quitação ou declaração de quitação
eleitoral; c) CPF; d) certidão de nascimento ou de casamento e certidão
de nascimento dos dependentes, se for o caso; e) PIS/PASEP (se não for
o primeiro emprego); f) Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) (atual e anteriores); g) Certificado de Conclusão ou Diploma de
escolaridade exigida, devidamente registrado; h) 2 fotos 3x4; i) Registro no Ministério do Trabalho para os candidatos ao cargo de Técnico(a) em Segurança do Trabalho Júnior; j) Certificado de reservista
ou quitação com o serviço militar obrigatório. 11.3.1 - Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 11.3.2 - A não apresentação
dos documentos listados no caput deste subitem implica a eliminação
automática do(a) candidato(a) deste Processo Seletivo Público. 11.3.3 A admissão ou a readmissão na CITEPE está condicionada ao atendimento aos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal,
devendo o(a) candidato(a) assinar declaração específica. 11.4 - O(A)
candidato(a) que vier a ser eliminado(a) nesta etapa será informado(a)
sobre sua situação por meio de documento específico.
12 - DA QUALIFICAÇAO BIOPSICOSSOCIAL: 12.1 - A
qualificação biopsicossocial terá caráter eliminatório e será composta
das seguintes fases: exames médicos, avaliação psicológica e levantamento sociofuncional. 12.2 - O(A)s candidatos(as) aprovados(as) na
avaliação da qualificação técnica, serão convocados(as), por meio de
documento específico, conforme necessidade e conveniência da CITEPE, de acordo com a classificação obtida neste Processo Seletivo
Público, para realização de exames médicos, de avaliação psicológica
e de levantamento sociofuncional, todos eliminatórios e de responsabilidade da CITEPE. 12.3 - O(A) candidato(a) convocado(a) para a
etapa de qualificação biopsicossocial e que não atender à convocação
será automaticamente eliminado(a) do certame, sendo excluído(a)
deste Processo Seletivo Público. 12.4 - O(A) candidato(a) que não
atender à convocação para qualquer fase da etapa de qualificação
biopsicossocial será eliminado(a) do certame, sendo excluído(a) deste
Processo Seletivo Público. 12.5 - A contra indicação do(a) candidato(a) em qualquer uma das fases da qualificação biopsicossocial
acarretará sua automática eliminação deste Processo Seletivo Público.
12.6 - Exames médicos: 12.6.1 - Nos exames médicos, os(as) candidatos(as) serão submetidos(as) a exame clínico geral e, em função
deste e do cargo a que se candidata, a exames especializados, entre
eles aqueles das áreas de oftalmologia, otorrinolaringologia, odontologia e exames complementares. 12.6.2 - No exame clínico geral,
serão avaliados: relação peso-altura; frequência cardíaca; pressão arterial; inspeção geral; exames dos sistemas: neurológico, músculoesquelético, cardiorrespiratório, digestivo e geniturinário. Se necessário, o(a) candidato(a) poderá ser reexaminado(a) ou submetido(a) às
avaliações clínicas especializadas. 12.6.3 - A indicação de inaptidão
nos exames médicos para o exercício dos respectivos cargos não
pressupõe a existência de incapacidade laborativa permanente; indica,
tão somente, que o(a) avaliado(a) não atendeu, à época dos exames,
aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao
cargo, na CITEPE. 12.6.4 - O motivo de inaptidão médica só será
divulgado ao(à) candidato(a), atendendo aos ditames da ética, pela
área médica responsável pela condução dos exames. 12.7 - Avaliação
Psicológica: 12.7.1 - A avaliação psicológica visa a identificar os
aspectos psicológicos do(a) candidato(a) para fins de obtenção de
prognóstico no desempenho do cargo pretendido, de acordo com as
atividades desenvolvidas na CITEPE em sua área de atuação, considerando o exercício de atividades em condições de exposição eventuais a risco e situações de emergências, características de plantas
têxteis. 12.7.2 - A avaliação psicológica dos(as) candidatos(as) será
realizada pela CITEPE, observados os critérios definidos pelo Conselho Federal de Psicologia. 12.7.3 - Serão considerados na avaliação
psicológica: atenção e concentração, características de personalidade,
competências, aspectos sócio-afetivos, emocionais e intelectuais, na
sua interdependência e demais aspectos de ordem psicológica relacionados ao desempenho das funções inerentes ao cargo e às condições de trabalho. 12.7.4 - Os instrumentos utilizados serão: testes,
entrevista psicológica e, quando possível, dinâmica de grupo. 12.7.4.1
- Incluirão os instrumentos de avaliação, técnicas capazes de aferir
características, tais como inteligência, funções cognitivas, habilidades
específicas e de personalidade. 12.7.4.2 - À luz dos resultados de
cada instrumento, será procedida a análise conjunta de todas as técnicas utilizadas, relacionando-as ao perfil do cargo pretendido e aos
fatores restritivos para a profissão, considerando a capacidade do(a)
candidato(a) para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo. 12.7.5 - A inaptidão nos exames psicológicos
para o exercício dos respectivos cargos, na CITEPE, indica, tão somente, que o(a) avaliado(a) não atendeu, à época dos exames, aos
parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao cargo.
12.8 - O(A) candidato(a) tem prazo de até 3 (três) dias úteis, contados
a partir do dia posterior à comunicação de sua eliminação deste
Processo Seletivo Público, para apresentar recurso, com assessoria de
especialista, ou não, a seu critério, contra a eliminação nas etapas de
comprovação de requisitos e biopsicossocial. 12.8.1 - O(A) candidato(a) eliminado(a) será informado sobre sua situação por meio de
documento específico, do qual constará em que fase o(a) candidato(a)
foi considerado(a) inapto(a) devendo ser considerada a data do recebimento da comunicação como base para contagem do prazo para
apresentação do recurso mencionado no subitem 12.8. 12.8.2 - Não
serão aceitos recursos de recursos. 12.9 - Os recursos deverão ser
apresentados pessoalmente pelo(a) candidato(a) ou por intermédio de
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procurador(a) legalmente constituído(a), na CITEPE, constando as
seguintes informações: nome e endereço completos, telefone para
contato, CPF, identidade, cargo, classificação, motivo da eliminação e
argumentação e/ou documentos que poderão, a critério da Comissão
Examinadora, servir como base para justificar a reversão da eliminação. 12.10 - A Comissão Examinadora deste Processo Seletivo
Público constitui-se em última instância para recurso, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
13 - DA ADMISSÃO: 13.1 - O(A)s candidatos(as) aprovados(as)
em todas as etapas do Processo Seletivo Público serão convocados(as),
observados o item 10 e seus subitens, para se apresentarem, pessoalmente,
para admissão, na data definida pela CITEPE. 13.2 - A admissão ou readmissão será efetuada desde que o(a) candidato(a) comprove, até a referida
data, os requisitos exigidos nos itens 2, 4 e 11 deste Edital. 13.3 - O(A)
candidato(a) convocado(a) para admissão e que não atender à convocação
será eliminado(a) do certame, sendo excluído(a) deste Processo Seletivo
Público. 13.4 - A não apresentação dos documentos listados nos itens 2, 4
e 11 deste Edital até a data mencionada no subitem 13.1 implica a eliminação automática do(a) candidato(a) deste Processo Seletivo Público.
14 - DAS VANTAGENS E DOS BENEFÍCIOS: 14.1 O(A)s candidato(a)s que vierem a ser admitido(a)s ou readmitidos(a)s
farão jus à remuneração, às vantagens e aos benefícios que estiverem
vigorando à época das respectivas admissões ou readmissões, principalmente o(a)s decorrentes de regime de trabalho definido por Lei
e/ou Convenção Coletiva de Trabalho. 14.2 - O(A)s candidatos(as)
que vierem a ser admitidos(as) ou readmitidos(as) poderão receber os
seguintes benefícios: a) Auxílio-creche ou auxílio-acompanhante (somente para empregada); b) Auxílio-ensino (pré-escolar, ensinos fundamental e médio) para filhos; c) Plano de assistência médica e
odontológica extensiva ao cônjuge e filhos; d) Plano de Previdência
Complementar, opcional; e) Gratificação de férias com parcela legal
mais complemento espontâneo.
15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 15.1 - A inscrição do(a)
candidato(a) implicará a aceitação das normas para o Processo Seletivo
Público contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem
eventualmente divulgados. 15.2 - Para atender a determinações governamentais ou a conveniências administrativas, a CITEPE poderá
alterar o seu Plano de Cargos e Salários vigente. Todos os parâmetros
considerados para as presentes instruções se referem aos termos dos
Regulamentos em vigor. Qualquer alteração porventura ocorrida no
atual sistema, por ocasião da admissão ou readmissão dos(as) candidato(a)s, significará, por parte destes(as), a integral e irrestrita adesão
ao novo Plano de Cargos e Salários. 15.3 - É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a divulgação de todos os Atos,
Editais e Comunicados referentes a este Processo Seletivo Público que
forem publicados no Diário Oficial da União e/ou informados no endereço eletrônico da FUNDAÇAO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 15.4 - Todas as despesas decorrentes da participação em
qualquer fase deste Processo Seletivo Público serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). 15.5 - Não será fornecido ao(à) candidato(a), pela CITEPE ou pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO, documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo Público,
valendo para este fim o Edital de Homologação publicado no Diário
Oficial da União. 15.6 - O resultado final deste Processo Seletivo Público será homologado e publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.com.br) e da CITEPE/PETROQUIMICASUAPE
(www.petroquimicasuape.com.br). 15.7 - Após a divulgação dos resultados finais, todas as informações relativas ao Processo Seletivo
Público deverão ser obtidas junto à CITEPE/PETROQUÍMICASUAPE. 15.8 - Caberá ao(à) candidato(a) selecionado(a) para admissão ou
readmissão em localidade diversa de seu domicílio arcar com o ônus de
sua mudança. 15.9 - O(A)s candidato(a)s que vierem a ser convocado(a)s para ingresso na CITEPE assinarão contrato de trabalho regido pelos preceitos da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), sujeitando-se às Normas de Recursos Humanos e ao Plano de Cargos da
CITEPE, vigentes à época da admissão ou readmissão. 15.10 - Será
vedada a readmissão de ex-empregado(a) da CITEPE ou Sistema Petrobras, dispensado(a) por justa causa. 15.11 - A contratação será de
caráter experimental nos primeiros 90(noventa) dias, ao término dos
quais, se o desempenho do profissional for satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo indeterminado, conforme Consolidação das Leis de Trabalho(CLT). 15.12 - O(A) candidato(a) deverá
manter atualizado seu endereço na FUNDAÇÃO CESGRANRIO até a
divulgação dos resultados finais das provas. Após, deverá atualizar os
dados cadastrais, enviando correspondência registrada para a CITEPE (Rua Antônio Lumack do Monte, 96, sala 1401, Boa Viagem - RecifePE - CEP 51020-350) em atenção a Gerência de Recursos Humanos
área de Recrutamento e Seleção, constando as seguintes informações:
nome e endereço completos, telefone para contato, CPF, identidade,
cargo e classificação. 15.12.1 - São de inteira responsabilidade do(a)
candidato(a) os prejuízos decorrentes da não-atualização de seu endereço, ou do extravio da correspondência, não se responsabilizando a
CITEPE e a FUNDAÇÃO CESGRANRIO por eventuais prejuízos que
possa sofrer o(a) candidato(a) em decorrência de informações incorretas ou insuficientes. 15.13 - As alterações de legislação com entrada
em vigor antes da data de publicação deste Edital poderão ser objeto de
avaliação, ainda que não mencionadas no Conteúdo Programático,
constante no ANEXO I deste Edital. 15.14- A legislação com entrada
em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não
serão objeto de avaliação, salvo se listada nos objetos de avaliação
deste Edital, conforme ANEXO I. 15.15 - Os casos omissos, no que
tange à realização deste Processo Seletivo Público, serão resolvidos
conjuntamente pela CITEPE/PETROQUÍMICASUAPE e pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 15.16 - Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de outro Edital.
MAURÍCIO SANTIAGO PIMENTEL
Diretor Corporativo
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ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS CONHECIMENTOS
BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão e interpretação
de textos. II - Tipologia textual. III - Significação literal e contextual
de vocábulos. IV - Ortografia oficial. V - Acentuação gráfica. VI Emprego das classes das palavras. VII - Emprego do sinal indicativo
de crase. VIII - Sintaxe da oração e do período. IX - Pontuação. X Concordância nominal e verbal. XI - Regência nominal e verbal. XII
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. XIII - Emprego de tempos e modos verbais.
MATEMÁTICA: I - Números inteiros, racionais e reais: operações, problemas. II - Proporcionalidade e regra de três. III - Porcentagem e médias. IV - equações algébricas de 1o e 2o graus:
resolução, problemas. V - Sistemas de equações lineares: resolução,
problemas. VI - Geometria espacial: estudo dos prismas e cilindros superfícies e volumes. VII - Áreas de figuras planas. VIII - Noções
de Matemática Financeira.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MECÂNICO(A) TÊXTIL PLENO: I - Metrologia Industrial:
Sistemas de medição, polegada e métrico. Instrumentos simples de
medidas. Medição com paquímetro, micrômetro, goniômetro e relógio
comparador. II - Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos. Desenho Mecânico: Representação em vistas ortográficas. Cotagem.
Cortes e seções. III - Elementos de Máquinas: Elementos de união
permanentes. Elementos de união não permanentes. Eixos e árvores.
Molas. Mancais. Elementos de transmissão. IV - Tecnologia Mecânica: Operações com instrumentos e ferramentas manuais. Operações com máquinas operatrizes. Ajustagem. Usinagem. Soldagem.
Fundição. Conformação. Processos de fabricação mecânica. Noções
de Siderurgia. V - Tolerâncias: tolerâncias dimensionais. Sistemas de
ajustes. Tolerâncias geométricas. Rugosidade superficial. VI - Manutenção Mecânica: Tipos de manutenção. Manutenção de elementos
de máquinas. Manutenção de conjuntos mecânicos. Alinhamento e
balanceamento de máquinas. VII - Ciência dos Materiais: Materiais
de construção mecânica (metálicos e não metálicos). Propriedades
mecânicas. VIII - Lubrificantes e lubrificação. IX - Corrosão e proteção de superfícies. X - Eletricidade básica. XI - Circuitos hidráulicos e pneumáticos. XII - Princípios de higiene e segurança de
trabalho.
OPERADOR(A) DE UTILIDADES TÊXTIL PLENO: I Compressores de ar: Tipos e características principais - centrífugos,
alternativos, rotativos. Ar comprimido: características de ar de serviço, ar de instrumento. Conceito de umidade relativa, ponto de
orvalho. II - Tratamento de água: características de água bruta, água
clarificada, água desmineralizada, água para geração de vapor. Principais produtos químicos usados nos tratamentos de água. III - Geração de vapor: caldeiras para geração de vapor, tipos e características, aquatubular, flamotubular. Controle de combustão, excesso de
ar, importância. Conceitos de vapor saturado e vapor superaquecido.
IV - Geração de energia elétrica: tipos de geradores. Corrente alternada e corrente contínua. Lei de Ohm. Potência ativa e potência
reativa. Fator de potência. V - Bombas, tipos e características, centrífuga, alternativas, parafuso, de engrenagens. VI - Nitrogênio: tipos
de obtenção. Pureza do nitrogênio em função do tipo de obtenção.
VII - Água de resfriamento: torres de resfriamento, conceito e características. Controle de corrosão, importância. Tratamento de água
de torre de resfriamento. Sistema aberto e sistema fechado. Temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido. VIII - Água gelada: Geração de água gelada.
SUPERVISOR(A) DE PRODUÇÃO TÊXTIL: I - Processos
Têxteis. Fibras têxteis: Definição, Classificação, Nomenclatura e simbologia, Identificação. Fiação: Definição, Características dos fios,
Fluxograma de obtenção do fio e do filamento. Tecelagem: definição,
características e obtenção do tecido plano e do tecido de malha.
Utilização de fios de poliéster. Beneficiamento têxtil. Processo de
texturização. Máquinas texturizadoras. Confecção e desenvolvimento
de produto. II - Qualidade e Segurança Industrial (QSMS): Prevenção
e Combate a incêndios, Classes de fogo e agentes extintores, Métodos
de extinção de incêndios. Equipamentos de proteção individual - EPI.
Equipamentos de proteção coletiva - EPC, Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), Mapa de Risco, Agentes Químicos.
Agentes Físicos. Agentes Biológicos. Ergonomia. Fontes radioativas.
Técnicas de Análise de riscos: APP, Hazop, Técnica de investigação
acidente e incidentes. Permissão de trabalho: Serviço a frio, serviço a
quente, serviço em ambiente confinado, Trabalho em altura, Impactos
Ambientais, Emissões fugitivas, Normas ISSO 9000/14000/18000,
Licença Ambiental e de Operação, Atendimento a Legislação. 5 S,
Valor Limite de Tolerância - TLV, Limite de exclusividade - Limite
inferior e Limite superior de exclusividade (LIE e LSE), Ponto de
fulgor, Normas Regulamentadoras: NR-10, NR-13, NR-6.
TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO JÚNIOR: I - Princípios de Prevenção e controle de riscos em máquinas,
equipamentos e instalações: Caldeiras e vasos de pressão; Movimentação de cargas; Instalações elétricas; Máquinas e ferramentas;
Trabalhos a quente (soldagem, corte e ferramentas abrasivas); Trabalho em espaços confinados; Construção civil; Trabalhos em altura;
II - Elementos de Higiene Ocupacional: Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais; Gases e vapores; Aerodispersóides; Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos; Exposição ao ruído;
Exposição ao calor; Metodologias de avaliação ambiental estabelecidas pela Fundacentro; Radiações ionizantes e não-ionizantes; Limites de tolerância e de exposição; III - Fundamentos de Proteção
contra Incêndio: Sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo; Armazenamento de produtos inflamáveis; Brigadas de incêndio; Plano
de emergência e de auxílio mútuo; IV - Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde na Constituição Federal e na Consolidação
das Leis do Trabalho; Normas Regulamentadoras de SST; Convenções da Organização Internacional do Trabalho; Benefícios previ-

denciários decorrentes de acidentes do trabalho; Perfil Profissiográfico Previdenciário; V - Acidente do trabalho: Conceito técnico e
legal; Causas e conseqüências dos acidentes; Taxas de freqüência e
gravidade; Estatísticas de acidentes; Custos dos acidentes; Comunicação e registro de acidentes; Investigação e análise de acidentes;
VI - Princípios de análise, avaliação e gerenciamento de riscos: Inspeção de segurança; Técnicas de análise de risco: APR e HAZOP;
VII - Princípios de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde:
Organização e atribuições do SESMT e da CIPA; Sistemas de Gestão
de Segurança e Saúde Ocupacional de acordo com a OHSAS 18001;
Diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no
Trabalho; Noções de Desenvolvimento Sustentável; VIII - Ações de
Saúde: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Prevenção de Doenças Relacionadas ao Trabalho; Suporte Básico à Vida;
IX - Elementos de Ergonomia: Conforto ambiental; Organização do
trabalho; e Mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho.
ANEXO II
LOCAIS DE INSCRIÇÃO CREDENCIADOS
UF MUNICÍPIO LOCAL CONTRATA- ENDEREÇO
DO
PE IPOJUCA
LAN SERVICE
RUA MÁRIO DA COSTA MONTEIRO, 08 CENTRO
PE RECIFE
MICROLINS
RUA DO LIVRAMENTO, 21 - SANTO ANTÔNIO - CENTRO

ANEXO III - CRONOGRAMA
EVENTOS BÁSICOS
Inscrições
Solicitação de inscrição com isenção da taxa de Inscrição
Resultado dos pedidos de isenção
Prazo para contestação dos candidatos que tiveram a solicitação de
isenção da taxa de inscrição indeferida
Divulgação da relação de candidatos que tiveram a solicitação de
isenção da taxa de inscrição deferida, após contestação
Entrega dos Cartões de Confirmação de Inscrição (via ECT) exclusivamente para os inscritos nos postos credenciados e obtenção impressa do
Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico
http://www.cesgranrio.org.br
Atendimento aos candidatos com dúvidas sobre os locais de provas
Aplicação das provas objetivas
Divulgação dos gabaritos das provas (via Internet)
Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou
aos gabaritos divulgados
Divulgação dos resultados finais

DATAS
04 a 20/02/2011
04 a 07/02/2011
14/02/2011
14 e 15/02/2011
18/02/2011
16/03/2011

17 e 18/03/2011
20/03/2011
21/03/2011
22 e 23/03/2011
08/04/2011

COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO
EDITAL N o- 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO
DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE, situada à Rodovia PE - 060 - Comp: Km 10 - ZI - 3b Suape - Ipojuca/PE, torna pública a realização de Processo Seletivo
Público para provimento de vagas e formação de cadastro mediante
condições estabelecidas neste Edital.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 1.1 - O Processo
Seletivo Público será regido por este Edital e executado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 1.2 - O Processo Seletivo Público será
constituído de avaliação da qualificação técnica dos(as) candidatos(as), representada por habilidades e conhecimentos aferidos por
meio da aplicação de provas objetivas (para todos os cargos), sendo
as provas de conhecimentos básicos e as provas de conhecimentos
específicos de caráteres classificatório e eliminatório para os cargos
de nível médio; para os cargos de nível superior as provas de conhecimentos básicos de caráter eliminatório e as provas de conhecimentos específicos de caracteres eliminatório e classificatório. 1.3 As provas objetivas serão realizadas na cidade de Recife/PE. 1.4 - A
localidade de trabalho será na cidade de Ipojuca/PE. 1.5 - Havendo
indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de
realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.
2 - DOS CARGOS: 2.1 - As denominações dos cursos técnicos exigidos nos cargos de nível médio, objeto deste Edital, foram
estabelecidas com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos,
instituído pelo Ministério da Educação através da Portaria nº 870, de
16 de julho de 2008. Para fins de comprovação de requisitos, serão
aceitos diplomas e certificados de outros cursos técnicos, com denominações distintas, desde que constem na Tabela de Convergência
do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (http://catalogonct.mec.gov.br/pdf/tabela_convergencia.pdf) e estejam diretamente
relacionadas aos cursos técnicos requeridos para o cargo ofertado,
conforme a citada Tabela de Convergência. 2.2 - QUADRO DE
CARGOS E VAGAS:
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

TOTAL DE AMPLA CONCOR- VAGAS/PCD
VAGAS
RÊNCIA
ELETRICISTA PLENO
5
5
ELETRICISTA SÊNIOR
5
5
OPERADOR(A) JÚNIOR
20
16
4
OPERADOR(A) PLENO
8
7
1
OPERADOR(A) SÊNIOR
3
3
SUPERVISOR(A) DE PRODUÇÃO
1
1
TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO 1
1
SÊNIOR - ÊNFASE EM ELÉTRICA
INSTRUMENTISTA PLENO
5
5
MECÂNICO(A) INDUSTRIAL SÊ- 1
1
NIOR
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TÉCNICO(A) DE LABORATÓRIO 8
6
2
JÚNIOR
TOTAL DE NIVEL MÉDIO
57
50
7
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
TOTAL DE AMPLA CONCOR- VAGAS/PCD
VAGAS
RÊNCIA
ENGENHEIRO(A) DE MANUTEN- 1
1
ÇÃO PLENO - ÊNFASE EM ELÉTRICA
ENGENHEIRO(A) DE MANUTEN- 1
1
ÇÃO PLENO - ÊNFASE EM MECÂNICA
ENGENHEIRO(A) DE PROCESSA- 2
2
MENTO JÚNIOR
TOTAL DE NIVEL SUPERIOR
4
4
-

2.3 - REQUISITOS, EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES E
REMUNERAÇÃO: 2.3.1 CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 2.3.1.1 ELETRICISTA PLENO: REQUISITOS: diploma ou certificado de
habilitação de técnico de nível médio em: Eletricidade, Eletromecânica, Eletroeletrônica ou Eletrotécnica, expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e com registro no respectivo Conselho
de Classe. Experiência de 06 (seis) meses no cargo de Técnico(a) de
Manutenção Pleno - ênfase em Eletricidade ou Técnico(a) de Manutenção II - ênfase em Eletricidade ou Eletricista II, na indústria.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar atividades de manutenção
elétrica preventiva, preditiva e corretiva, segundo as especificações
técnicas para a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos e
componentes eletroeletrônicos. Executar a modificação de máquinas e
equipamentos e a adequação de instalações; analisar informações recebidas e, quando necessário, inspecionar máquinas e equipamentos.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.145,91 (dois mil cento e
quarenta e cinco reais e noventa e um centavos). Obs.: serão acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho. 2.3.1.2
- ELETRICISTA SÊNIOR: REQUISITOS: diploma ou certificado de
habilitação de técnico de nível médio em: Eletricidade, Eletromecânica, Eletroeletrônica ou Eletrotécnica, expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e com registro no respectivo Conselho
de Classe. Experiência de 06 (seis) meses no cargo de Técnico(a) de
Manutenção Sênior - ênfase em Eletricidade ou Técnico(a) de Manutenção III - ênfase em Eletricidade ou Eletricista III, na indústria.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: planejar, assessorar, orientar e executar a manutenção elétrica preventiva, preditiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações de produção, de forma a
mantê-los em perfeitas condições de uso; elaborar estudos, análises
técnicas, pareceres, especificações, instruções, procedimentos e relatórios técnicos; operar e exercer a fiscalização técnica e administrativa da execução dos contratos de serviços e instalar sistemas,
equipamentos e componentes eletroeletrônicos, segundo padrões técnicos e normas operacionais. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$
3.195,67 (três mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete
centavos). Obs.: serão acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou Convenção
Coletiva de Trabalho. 2.3.1.3 - OPERADOR(A) JÚNIOR: REQUISITOS: Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível
médio em: Análises Químicas, Automação Industrial, Eletricidade e
Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletrônica em Mecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção
Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Mecatrônica, Metalurgia, Petróleo e Gás, Petroquímica, Plásticos, Refrigeração e Climatização ou
Sistemas a Gás ou Química, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar e
participar das operações de equipamentos e sistemas e controlar as
variáveis do processo da área onde atua a partir do campo, garantindo
a execução do plano de produção conforme os padrões de segurança,
qualidade e meio ambiente; executar procedimentos e rotinas operacionais de campo a fim de cumprir o plano de produção. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.505,52 (hum mil quinhentos
e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Obs.: serão acrescidos ao
salário básico os adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho. 2.3.1.4 - OPERADOR(A) PLENO: REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio (antigo segundo grau), expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Experiência de 06
(seis) meses no cargo de Operador(a) Pleno na área de produção de
plantas químicas ou petroquímicas. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: programar, orientar e executar a operação de equipamentos e
sistemas e controlar as variáveis do processo da área onde atua a
partir do campo, garantindo a execução do plano de produção conforme os padrões de segurança, qualidade e meio ambiente; executar
procedimentos e rotinas operacionais de campo a fim de cumprir o
plano de produção. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.145,91
(dois mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).
Obs.: serão acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de
regime de trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de
Trabalho. 2.3.1.5 - OPERADOR(A) SÊNIOR: REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio (antigo
segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Experiência de 06 (seis) meses no cargo de Operador(a) Sênior
na área de produção em plantas químicas ou petroquímicas. EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: operar o painel do SDCD a fim de manter
os parâmetros de produção e qualidade conforme especificado; controlar as variáveis de processo baseado em resultados analíticos e
desvios de processo observados, adequando os parâmetros operacionais, sempre que necessário. REMUNERAÇÃO: salário básico de
R$ 4.199,17 (quatro mil cento e noventa e nove reais e dezessete
centavos). Obs.: serão acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou Convenção

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
Coletiva de Trabalho. 2.3.1.6 - SUPERVISOR(A) DE PRODUÇÃO:
REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível
médio (antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação. Experiência de 06 (seis) meses como Supervisor(a) de Produção em área de produção de plantas químicas ou
petroquímicas. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: supervisionar os
parâmetros operacionais, variáveis de controle e resultados analíticos,
orientando, sempre que necessário, na adequação dos mesmos, visando assegurar o cumprimento das metas definidas, dentro dos padrões de qualidade, custos e segurança estabelecidos; acompanhar os
índices técnicos, garantindo a implementação dos ajustes imediatos
necessários para adequá-los aos valores pré-estabelecidos; elaborar,
revisar, modificar e implementar os procedimentos e instruções operacionais. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 5.376,88 (cinco
mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Obs.:
serão acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de regime
de trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho.
2.3.1.7 - TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO SÊNIOR - ênfase em
Elétrica: REQUISITOS: Diploma ou certificado de habilitação de
técnico de nível médio em: Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção de Aeronaves ou Mecânica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e
com registro no respectivo Conselho de Classe. Experiência de 06
(seis) meses no cargo de Técnico(a) de Manutenção Sênior - ênfase
em Eletricidade ou Técnico(a) de Manutenção III - ênfase em Eletricidade, na indústria. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: planejar,
programar, orientar e executar as atividades de manutenção eletrônica
e de instrumentação preventiva, preditiva e corretiva de equipamentos
e instalações de produção, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso, assegurando o fluxo de produção; supervisionar o
recebimento e inspeção de materiais para manutenção, assegurando
sua conformidade com as especificações; supervisionar equipes de
manutenção em máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.199,17(quatro mil
cento e noventa e nove reais e dezessete centavos). Obs.: serão
acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de regime de
trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho.
2.3.1.8 - INSTRUMENTISTA PLENO: REQUISITOS: diploma ou
certificado de habilitação de técnico de nível médio em: Eletrônica ou
Automação Industrial ou Eletroeletrônica ou Mecatrônica, expedido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e com o registro no
respectivo Conselho de Classe. Experiência de 06 (seis) meses no
cargo de Técnico(a) Instrumentação Pleno ou Técnico(a) de Instrumentação II ou Instrumentista II, na indústria. EXEMPLOS DE
ATRIBUIÇÕES: programar, orientar e executar atividades de manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos instrumentos de Medição e Controle, segundo as especificações técnicas; executar e
orientar tecnicamente tarefas de manutenção dos instrumentos e equipamentos de medição de campo, empregando métodos e ferramental
adequados. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 2.145,91 (dois
mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos). Obs.:
serão acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de regime
de trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho.
2.3.1.9 - MECÂNICO(A) INDUSTRIAL SÊNIOR: REQUISITOS:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em:
Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção de Aeronaves ou
Mecânica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e com registro no respectivo Conselho de Classe. Experiência
de 06 (seis) meses no cargo de Mecânico(a) Sênior ou Mecânico(a)
III, na indústria. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: programar, supervisionar e executar as atividades de manutenção mecânica preventiva, preditiva e corretiva de equipamentos e instalações de produção, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso, assegurando o fluxo de produção; supervisionar o recebimento e inspeção de materiais para manutenção, assegurando sua conformidade
com as especificações; supervisionar equipes de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 3.195,67 (três mil cento e noventa e
cinco reais e sessenta e sete centavos). Obs.: serão acrescidos ao
salário básico os adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho. 2.3.1.10 - TÉCNICO(A) DE LABORATÓRIO JÚNIOR: REQUISITOS: Diploma ou
certificado de habilitação de técnico de nível médio em: Análises
Químicas, Química ou Petroquímica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e com o registro no respectivo Conselho de Classe. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e executar análises de correntes de efluentes, produtos intermediários e produtos finais da unidade em que atua, além de
efetuar procedimentos de calibração, sob supervisão, garantindo a
produção conforme os padrões de qualidade, segurança e meio ambiente. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.505,52 (hum mil
quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Obs.: serão
acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de regime de
trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho.
2.3.2. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 2.3.2.1 - ENGENHEIRO
(A) DE MANUTENÇÃO PLENO - ênfase em Elétrica: REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado,
de curso de graduação de nível superior, em Engenharia Elétrica,
reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação. Outras formações na área Elétrica serão aceitas, desde que acompanhadas de certidão emitida pelo respectivo
Conselho de Classe, atestando todas as atribuições profissionais de
Engenheiro(a) Eletricista, e com registro no respectivo Conselho de
Classe. Experiência de 06 (seis) meses no cargo de Engenheiro(a)
Equipamentos Pleno - ênfase em Elétrica ou Engenheiro(a) de Ma-
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nutenção II - ênfase em Elétrica ou Engenheiro(a) de Equipamentos II
- ênfase em Elétrica , na indústria. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:
programar, orientar, acompanhar e executar atividades de manutenção
preventiva, preditiva e corretiva no sistema elétrico, componentes
eletrônicos, equipamentos e máquinas industriais, segundo normas
técnicas; executar modificação de máquinas e equipamentos e a adequação de instalações; analisar Informações recebidas e inspecionar
máquinas e equipamentos; exercer a fiscalização técnica e administrativa da execução dos contratos de serviços, para garantir o
cumprimento do escopo, custo, prazo e qualidade definidos; participar
dos estudos de FMEA, manutenção centrada na confiabilidade e manutenção produtiva total. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$
4.778,00 (quatro mil setecentos e setenta e oito reais). Obs.: serão
acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de regime de
trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho.
2.3.2.2 - ENGENHEIRO(A) DE MANUTENÇÃO PLENO - ênfase
em Mecânica: REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma,
devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior,
bacharelado em Engenharia Mecânica, reconhecido pelo Ministério
da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Outras formações na área Mecânica serão aceitas, desde que acompanhadas de certidão emitida pelo respectivo Conselho de Classe,
atestando todas as atribuições profissionais de Engenheiro(a) Mecânico e com o registro no respectivo Conselho de Classe. Experiência de 06 (seis) meses no cargo de Engenheiro(a) de Equipamentos Pleno - ênfase em Mecânica ou Engenheiro(a) de Manutenção
II - ênfase em Mecânica ou Engenheiro(a) de Equipamentos II ênfase em Mecânica, na indústria. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:
programar, orientar, acompanhar e executar atividades de manutenção
preventiva, preditiva e corretiva nos sistemas mecânicos, componentes mecânicos e eletrônicos, equipamentos e máquinas industriais,
segundo normas técnicas; executar modificação de máquinas e equipamentos e a adequação de instalações; analisar informações recebidas e inspecionar máquinas e equipamentos; exercer a fiscalização
técnica e administrativa da execução dos contratos de serviços, para
garantir o cumprimento do escopo, custo, prazo e qualidade definidos;
participar dos estudos de FMEA, manutenção centrada na confiabilidade e manutenção produtiva total. REMUNERAÇÃO: salário
básico de R$ 4.778,00 (quatro mil setecentos e setenta e oito reais).
Obs.: serão acrescidos ao salário básico os adicionais decorrentes de
regime de trabalho definido por Lei e/ou Convenção Coletiva de
Trabalho. 2.3.2.3 - ENGENHEIRO(A) DE PROCESSAMENTO JÚNIOR: REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em Engenharia Química, reconhecido pelo Ministério da
Educação e com registro no respectivo Conselho de Classe. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar e analisar diariamente o desempenho da planta quanto à segurança e continuidade operacional,
qualidade do produto e índices técnicos; analisar e registrar as variáveis críticas e atuar no tratamento dos desvios e vulnerabilidades;
analisar e avaliar as alterações no processo produtivo, tais como as
relacionadas com especificações de insumos, matérias-primas, catalisadores e mudanças em equipamentos ou sistemas, a fim de garantir
a atualização tecnológica e alcançar as metas pactuadas. REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.116,00 (quatro mil cento e dezesseis reais). Obs.: serão acrescidos ao salário básico os adicionais
decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou Convenção
Coletiva de Trabalho. Obs.: serão acrescidos ao salário básico os
adicionais decorrentes de regime de trabalho definido por Lei e/ou
Convenção Coletiva de Trabalho.
3 - DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 3.1 - Do total de vagas previsto neste Edital, conforme
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário
Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto
nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e nos termos da Súmula 377, do
Superior Tribunal de Justiça, serão reservadas vagas para pessoas com
deficiência nos seguintes cargos e quantitativos: Operador(a) Júnior 4
(quatro) vagas, Operador(a) Pleno 1(uma) vaga e Técnico(a) de Laboratório Júnior 2(duas) vagas. 3.1.1 - Além das vagas anteriormente
mencionadas, das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Público, nos cargos listados no subitem
3.1, 5% serão providas na forma do art. 37, VIII, da Constituição
Federal e do Decreto no. 3298/99 e suas alterações, de forma a
observar os percentuais dispostos nos incisos I a IV, do artigo 36, do
citado Decreto. 3.2 - Para concorrer a uma das vagas reservadas, o(a)
candidato(a) deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) encaminhar laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze)
meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da
deficiência, conforme definido no subitem 3.4.1. Caso o(a) candidato(a) não envie o laudo médico com referência expressa no código
correspondente da CID - 10, não poderá concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de
Inscrição. 3.3 - No ato da inscrição, o(a) candidato(a) com deficiência
que necessite de tratamento diferenciado no dia das provas deverá
requerê-lo indicando as condições diferenciadas de que necessita para
a realização das provas, exemplo: ledor, prova ampliada, auxílio para
transcrição, sala de mais fácil acesso, intérprete de libras ou tempo
adicional; apresentando justificativas acompanhadas de parecer emitido por especialista na área de sua deficiência, conforme definido no
subitem 3.4.1. 3.4 - O(A) candidato(a) com deficiência que não declarar tais opções (vagas reservadas e/ou tratamento diferenciado) no
ato de inscrição e/ou não enviar laudo médico conforme determinado
em 3.2, 3.3 e 3.4.1, deixará de concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência ou de dispor das condições diferenciadas e
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 3.4.1 - O(A)
candidato(a) com deficiência que solicitar condições especiais e/ou
optar por concorrer aos quantitativos reservados as pessoas com deficiência deverá enviar correspondência, via SEDEX, ao Departa-
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mento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa
Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261903), impreterivelmente, até o dia 20/02/2011 (mencionando Processo
Seletivo Público - SUAPE -1/2011), confirmando sua pretensão, e
anexando laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças - CID -10, bem como à provável causa da deficiência. Caso o(a) candidato(a) não envie o documentação exigida, não será considerado(a) como deficiente apto(a)
para concorrer aos quantitativos reservados, nem terá preparadas as
condições especiais, mesmo que tenha assinalado tal(is) opção(ões)
no Requerimento de Inscrição. 3.5 - Os(As) candidatos(as) que se
declararem com deficiência participarão deste Processo Seletivo Público em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as) no
que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas
mínimas exigidas para todos(as) os(as) demais candidatos(as). 3.6 O(A) candidato(a) que se inscrever como deficiente e obtiver classificação dentro das vagas destinadas a este fim figurará em listagem
específica e também na listagem de classificação geral dos(as) candidatos(as) ao cargo de sua opção, onde constará a indicação de que
se trata de candidato(a) com deficiência. 3.7 - Os(As) candidatos(as)
aprovados(as) na condição de pessoa com deficiência serão submetidos à avaliação de equipe multiprofissional, promovida pela PETROQUIMICASUAPE, que emitirá parecer conclusivo sobre a sua
condição de deficiente ou não e sobre a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência, observadas: a) as informações
fornecidas pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição; b) a natureza das
atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do
ambiente de trabalho à execução das tarefas; d) a possibilidade de
uso, pelo(a) candidato(a), de equipamentos ou outros recursos que
habitualmente utilize; e e) a Classificação Internacional de Doenças
(CID - 10). 3.8 - A inobservância do disposto nos subitens anteriores
acarretará a exclusão do(a) candidato(a) do quantitativo de vagas
reservadas às pessoas com deficiência e sua inclusão apenas na listagem geral, caso não tenha sido eliminado(a) deste Processo Seletivo
Público. A PETROQUIMICASUAPE convocará, então, o(a) próximo(a) candidato(a) com deficiência ou o(a) próximo(a) da listagem
geral, caso a listagem de pessoas com deficiência do referido cargo já
se tenha esgotado. 3.9 - As vagas definidas no subitem 3.1 que não
forem providas por falta de candidatos(as) com deficiência classificados(as) serão preenchidas pelos(as) demais candidatos(as), observada a ordem geral de classificação por cargo.
4 - DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA ADMISSÃO: 4.1 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso
de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1.º, artigo 12, da
Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72. 4.2 - Estar em dia
com as obrigações eleitorais. 4.3 - Estar em dia com as obrigações
militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino. 4.4 Ter, na data de admissão, idade mínima de dezoito anos, completos.
4.5 - Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo, que será comprovada por meio de exames específicos, conforme previsto no subitem 12.2. 4.6 - Ser aprovado(a) no Processo
Seletivo Público, possuir a experiência (quando requerida) e o nível
de escolaridade exigidos para o exercício do cargo conforme estabelecido nos subitens 2.3 e Item 11. 4.7 - Não receber proventos de
aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.
4.8 - Não serão aceitos cursos de Tecnólogo ou Licenciatura. 4.9 Cumprir as determinações deste Edital.
5 - DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO: 5.1 - Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá
conhecer este Edital e certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos quando da contratação. 5.1.1 - No momento da
inscrição, o(a) candidato(a) deverá optar por somente um cargo, constante no item 2. 5.2 - A inscrição deverá ser efetuada somente via
Internet, conforme procedimentos especificados a seguir. 5.2.1 - A
inscrição deverá ser efetuada, no período de 04 a 20/02/2011, na
página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
5.2.2 - O recolhimento da taxa de inscrição, expressa em reais será
nos valores de R$ 36,00 (trinta e seis reais) para os cargos de nível
médio e de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) para o cargo de nível
superior. 5.2.3 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido, ainda que efetuado em duplicidade, exceto em
caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração.
5.3 - INSCRIÇÕES: 5.3.1 - Para inscrição, o(a) candidato(a) deverá
obedecer aos seguintes procedimentos: a) estar ciente de todas as
informações sobre este Processo Seletivo Público. Essas informações
também estão disponíveis na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br); b) cadastrar-se, no período entre 0 (zero)
hora do dia 04/02/2011 e 23h e 59 min. do dia 20/02/2011, observado
o horário oficial de Brasília/DF, por meio do formulário específico
disponível na página citada; c) imprimir o boleto bancário e efetuar o
pagamento da taxa de inscrição em qualquer banco até a data de
vencimento constante no mesmo. O pagamento após a data de vencimento implica o cancelamento da inscrição. O banco confirmará o
seu pagamento junto à FUNDAÇÃO CESGRANRIO. ATENÇÃO: a
inscrição via Internet só será válida após a confirmação do pagamento
feito por meio do boleto bancário até a data do vencimento. 5.3.2 - A
FUNDAÇÃO CESGRANRIO não se responsabiliza por solicitações
de inscrição via Internet não recebidas por quaisquer motivos de
ordem técnica ou por procedimento indevido do(a) usuário(a). 5.3.3 Os(As) candidatos(as) inscritos(as) deverão enviar, até 20/02/2011,
se for o caso, o laudo médico citado nos subitens 3.2, 3.3 e 3.4.1
deste Edital endereçado ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (mencionando Processo Seletivo Público SUAPE - 1/2011), situado à Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio Com-
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prido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-903. 5.3.4 - O(A) candidato(a)
que solicitar condições especiais deverá enviar correspondência, via
SEDEX, ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de
Janeiro - RJ, CEP 20261-903), impreterivelmente, até o dia
20/02/2011 (mencionando Processo Seletivo Público - PETROQUÍMICASUAPE - 1/2011), confirmando sua pretensão, e anexando documento que comprove tal necessidade. Caso contrário, não terá preparadas as condições especiais, mesmo que tenha assinalado tal(is)
opção(ões) no Requerimento de Inscrição. 5.3.5 - O(A) candidato(a)
inscrito(a) não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da Lei. 5.4 - Havendo mais
de uma inscrição pelo mesmo candidato, prevalecerá a de data/hora
de requerimento mais recente. 5.5 - Os(as) candidatos(as) que prestarem qualquer declaração falsa ou inexata no ato da inscrição, ou
caso não possam satisfazer a todas as condições enumeradas neste
Edital, terão a inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que classificados(as) nas provas, Exames e Avaliações. 5.6 - A não integralização dos procedimentos de inscrição
implica a insubsistência da inscrição. 5.7 - Para os(as) candidatos(as)
que não dispuserem de acesso à Internet, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO disponibilizará nos dias úteis, postos de inscrição credenciados
com computadores, no período de 04 a 20/02/2011, entre 09 e 16
horas, horário local, nos endereços constantes do Anexo II deste
Edital. 5.8 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para os(as) candidatos(as) amparados(as) pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial
da União, de 3 de outubro de 2008. 5.8.1 - Fará jus à isenção total de
pagamento da taxa de inscrição o(a) candidato(a) que, cumulativamente: a) comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de
junho de 2007, por meio de indicação do Número de Identificação
Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único, conforme indicado no
Requerimento de Inscrição disponível na página da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), ou nos postos de inscrição
credenciados, especificados no Anexo II do presente Edital; e b) for
membro de "família de baixa renda", nos termos do Decreto nº 6.135,
de 26 de junho de 2007. 5.9 - A isenção tratada no subitem 5.8.1
deverá ser solicitada durante a inscrição via Internet, de 04 a
07/02/2011, ocasião em que o(a) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído
pelo Cadastro Único, bem como declarar-se membro de "família de
baixa renda", nos termos da letra "b" do mesmo subitem. 5.10 - A
FUNDAÇÃO CESGRANRIO irá consultar o órgão gestor do Cadastro Único, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo(a) candidato(a). A declaração falsa sujeitará o(a) candidato(a) às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro
de 1979. 5.11 - O(A) candidato(a) interessado(a) que preencher os
requisitos descritos no subitem 5.8.1 e desejar solicitar isenção de
pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo Público deverá fazê-lo ao se inscrever, conforme descrito no subitem 5.9, no
período de 04 a 07/02/2011. 5.11.1 - O simples preenchimento dos
dados necessários para a solicitação da isenção de pagamento da taxa,
durante a inscrição, não garante ao(à) interessado(a) a isenção pleiteada, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por
parte da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 5.11.2 - Não serão aceitos,
após o envio da documentação, acréscimos ou alterações nas informações prestadas. 5.11.3 - Não será aceita solicitação de isenção
de pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
5.11.4 - O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a
inconformidade de alguma informação ou documentação, ou a solicitação apresentada fora do período determinado implicará a eliminação automática deste processo de isenção. 5.12 - O resultado da
análise dos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição
será divulgado no dia 14/02/2011, via Internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 5.13 - O candidato
poderá, a partir da data de divulgação da relação citada no subitem
anterior contestar o indeferimento,até o dia 15/02/2011, por meio do
campo de Interposição de Recursos, na página referente a este Processo Seletivo Público no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br). Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
5.14 - O resultado da análise dos pedidos de isenção de pagamento da
taxa de inscrição deferida, após contestação será divulgado no dia
18/02/2011, via Internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br). 5.15 - Para ter acesso ao resultado da referida análise os(as) interessados(as) poderão, ainda, consultar a Central de Atendimento da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone
0800 701 2028, no período de 14 a 20/02/2011, nos dias úteis, das 9
às 17 horas, horário oficial de Brasília. 5.16 - Os(As) candidatos(as)
cujas solicitações de isenção da taxa tiverem sido indeferidas poderão
efetuar a inscrição no período de 10 a 20/02/2011, e efetuar o pagamento da taxa no período respectivo.
6 - DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO: 6.1 - Os candidatos(as) devem verificar a Confirmação de Inscrição, a partir de
16/03/2011, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) e são responsáveis por imprimi-la. 6.2 - O Cartão de
Confirmação de Inscrição será enviado por via postal, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, exclusivamente para os(as) inscritos(as) nos locais de inscrição credenciados, para o endereço indicado pelo(a) candidato(a) no Requerimento de Inscrição. 6.2.1 - O
Cartão de Confirmação de Inscrição do(a) candidato(a) inscrito(a) via
Internet estará disponível no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), a partir de 16/03/2011, sendo de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a obtenção desse
documento. 6.2.2 - No Cartão de Confirmação de Inscrição, serão
colocados, além dos principais dados do(a) candidato(a), seu número
de inscrição, cargo, data, horário e local de realização das provas. 6.3
- É obrigação do(a) candidato(a) conferir, no Cartão de Confirmação

de Inscrição, os seguintes dados: nome; número do documento de
identidade, sigla do Órgão expedidor e Estado emitente; CPF; data de
nascimento; sexo; cargo; e, quando for o caso, a informação de tratarse de pessoa com deficiência que demande condição especial para a
realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas
para pessoas com deficiência. 6.4 - Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo e/ou em relação à sua eventual condição
de pessoa com deficiência que demande condição especial para a
realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas
para pessoas com deficiência, os(as) candidatos(as) deverão entrar em
contato com a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701
2028, das 09 às 17 horas, horário oficial de Brasília, ou pelo e-mail
(concursos@cesgranrio.org.br), nos dias 17 ou 18/03/2011. 6.5 - Os
eventuais erros de digitação no nome, número/Órgão expedidor ou
Estado emitente do documento de identidade, CPF, data de nascimento, sexo, etc. deverão ser corrigidos, somente, no dia das respectivas provas. 6.6 - Caso o Cartão de Confirmação de Inscrição
dos(as) candidatos(as) inscritos(as) via postos de inscrição credenciados, não seja recebido até 16/03/2011, o(a) candidato(a) deverá
entrar em contato com a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone
0800 701 2028, das 09 às 17 horas, horário oficial de Brasília, ou
pelo e-mail concursos@cesgranrio.org.br, nos dias 17 ou 18/03/2011.
6.7 - As informações sobre os respectivos locais de provas estarão
disponíveis, também, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), sendo o documento impresso
por meio do acesso à página na Internet válido como Cartão de
Confirmação de Inscrição. 6.8 - O(A) candidato(a) não poderá alegar
desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas ou aos
exames, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do(a) candidato(a) e resultará na eliminação deste Processo
Seletivo Público. 6.9 - Não serão dadas, por telefone, informações a
respeito de datas, locais e horários de realização das provas, exceto o
disposto nos subitens 6.4 e 6.6.
7 - DA ETAPA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 7.1 CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 7.1.1 - ETAPA ÚNICA - Constituída
de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório, de
Conhecimentos Básicos, com 25 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 25 questões, num total de 50 questões de múltipla
escolha. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos será composta
de Língua Portuguesa I (3 questões no valor de 1,0 ponto, 4 questões
no valor de 1,5 pontos e 3 questões no valor de 2,0 pontos), subtotalizando 15,0 pontos; de Matemática I (3 questões no valor de 1,0
ponto, 4 questões no valor de 1,5 ponto e 3 questões no valor de 2,0
pontos) subtotalizando 15,0 pontos; e de Raciocínio Lógico-Quantitativo I (5 questões no valor de 2,0 pontos) subtotalizando 10,0
pontos. A prova objetiva de Conhecimentos Específicos terá 25 questões (4 questões no valor de 1,5 pontos, 5 questões no valor de 2,0
pontos, 8 questões no valor de 2,5 pontos e 8 questões no valor de 3,0
pontos) subtotalizando 60,0 pontos. TOTAL - 100,0 pontos. Cada
questão das provas objetivas apresentará 5 alternativas (A; B; C; D e
E) e uma única resposta correta. 7.1.2 - Após a etapa única, os(as)
candidatos(as) serão classificados(as) por cargo, em função do total
de pontos obtidos, sendo eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver
aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da
pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver
nota zero em qualquer das matérias da prova de Conhecimentos
Básicos. 7.1.3 - Havendo empate na totalização, prevalecerá, sucessivamente, o(a) candidato(a) que: a) tiver idade igual ou superior a
sessenta anos, até o último dia de inscrição neste processo seletivo,
conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver
o maior número de pontos, sucessivamente, nas provas de Conhecimentos Específicos, de Língua Portuguesa I e de Matemática I; c)
obtiver o maior número de acertos nas questões de maior valor,
sucessivamente, em Conhecimentos Específicos, em Língua Portuguesa I, em Matemática I e em Raciocínio Lógico-Quantitativo I; d)
for mais idoso(a). 7.1.4 - A nota final no Processo Seletivo Público
será igual ao somatório das notas obtidas nas provas objetivas. 7.1.5
- Os(as) candidatos(as) serão ordenados(as) por cargo, de acordo com
os valores decrescentes da nota final no Processo Seletivo Público.
7.2 - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 7.2.1. ETAPA ÚNICA Constituída de provas objetivas, de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e apenas para eventuais desempates, com 30 questões e de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e
classificatório, com 30 questões, num total de 60 questões de múltipla
escolha. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos será composta
de Língua Portuguesa II (5 questões no valor de 1,0 ponto, 2 questões
no valor de 1,5 pontos, 3 questões no valor de 2,0 pontos), subtotalizando 14,0 pontos; de Matemática II (5 questões no valor de 1,0
ponto, 2 questões no valor de 1,5 ponto, 3 questões no valor de 2,0
pontos) subtotalizando 14,0 pontos; de Raciocínio Lógico-Quantitativo II (3 questões no valor de 1,0 ponto e 2 questões no valor de
1,5 pontos) subtotalizando 6,0 pontos; e de Língua Inglesa (3 questões no valor de 1,0 ponto e 2 questões no valor de 1,5 pontos)
subtotalizando 6,0 pontos. A prova objetiva de Conhecimentos Específicos terá 30 questões (6 questões no valor de 1,0 ponto, 6
questões no valor de 1,5 pontos, 6 questões no valor de 2,0 pontos, 6
questões no valor de 2,5 pontos, 6 questões no valor de 3,0 pontos)
subtotalizando 60,0 pontos. TOTAL - 100,0 pontos. Cada questão das
provas objetivas apresentará 5 alternativas (A; B; C; D e E) e uma
única resposta correta. 7.2.2 - Após a etapa única, os(as) candidatos(as) serão classificados(as) por cargo, considerando apenas o
total de pontos obtidos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos. 7.2.2.1 - Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver
aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de
pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos ou aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da
prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver grau ZERO
em qualquer das matérias da prova de Conhecimentos Básicos. 7.2.3
- Havendo empate na totalização, prevalecerá, sucessivamente, o(a)
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candidato(a) que: a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até
o último dia de inscrição neste processo seletivo, conforme artigo 27,
parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o maior número de
pontos, sucessivamente, nas provas de Conhecimentos Específicos, de
Língua Portuguesa II, de Matemática II e de Língua Inglesa; c)
obtiver o maior número de acertos nas questões de maior valor,
sucessivamente, em Conhecimentos Específicos, em Língua Portuguesa II, em Matemática II em Língua Inglesa e em Raciocínio
Lógico-Quantitativo II; d) for mais idoso(a). 7.2.4 - Os(as) candidatos(as) serão ordenados(as) por cargo, de acordo com os valores
decrescentes da nota final no Processo Seletivo Público.
8 - DAS NORMAS E DOS PROCEDIMENTOS COMUNS
RELATIVOS À CONTINUIDADE DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO: 8.1 - As provas, com três horas e trinta minutos de duração,
terão por base conteúdos programáticos especificados no Anexo I.
8.1.1 - A PETROQUÍMICASUAPE define apenas os conteúdos programáticos referentes a este Processo Seletivo Público, ficando a
critério de cada candidato(a) escolher a Bibliografia que entender
como mais conveniente. 8.1.2 - No horário destinado às provas, está
incluso o tempo destinado à leitura dos avisos gerais e à transcrição
das respostas para os espaços próprios no Cartão-Resposta. 8.2 - As
provas serão realizadas, na cidade do Recife, em data, horário e local
informados através do Cartão de Confirmação de Inscrição referido
no item 6 ou de consulta no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 8.3 - As provas serão realizadas, obrigatoriamente, nos locais previstos nos Cartões de Confirmação de Inscrição ou nas listas de alocação disponíveis no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 8.3.1 - Não serão aplicadas provas em local, data ou
horário diferentes dos predeterminados nos cartões de Confirmação
ou no endereço eletrônico da Fundação Cesgranrio. 8.4 - O(A) candidato(a) deverá chegar ao local das provas e dos exames com uma
hora de antecedência do início dos mesmos, munido(a) de Cartão de
Confirmação de Inscrição, recebido via postal ou impresso da página
da FUNDAÇÃO CESGRANRIO na Internet; do documento de identidade original válido (não vencido) com o qual se inscreveu e de
caneta esferográfica transparente de tinta preta. 8.4.1 - O(A) candidato(a), no dia da realização das provas, somente poderá anotar as
respostas para conferência quando da divulgação dos gabaritos no seu
Cartão de Confirmação de Inscrição. Qualquer outra anotação ou
impressão no documento será considerada tentativa de fraude sujeitando o(a) candidato(a) infrator(a) à eliminação deste Processo
Seletivo Público. 8.5 - Não será admitido(a) no local de exames o(a)
candidato(a) que se apresentar após o horário estabelecido para o
início dos mesmos. 8.6 - Não haverá segunda chamada seja qual for
o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do(a) candidato(a). 8.7 - Somente será admitido(a) à sala de provas o(a) candidato(a) que estiver munido(a) de documento oficial de identidade
(com retrato do(a) candidato(a)). Serão considerados documentos de
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e
pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos); passaporte
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto aprovado pelo artigo
159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Como o documento
não ficará retido, será exigida a apresentação do original válido (não
vencido), não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 8.7.1 Caso o(a) candidato(a) esteja impossibilitado(a) de apresentar, no dia
de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, 90 (noventa) dias antes da realização da prova, ocasião em
que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de
dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio.
8.7.2 - A identificação especial será exigida, também, do(a) candidato(a) cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas
à fisionomia ou à assinatura do portador(a). 8.8 - O(A) candidato(a)
só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a
partir do efetivo início das mesmas. Por motivo de segurança, o(a)
candidato(a) não poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer
momento. 8.9 - As questões das provas estarão à disposição dos(as)
candidatos(as), no primeiro dia útil seguinte ao da realização das
mesmas, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), por um período mínimo de três meses após a divulgação
dos resultados finais deste Processo Seletivo Público. 8.10 - Os gabaritos das provas objetivas serão distribuídos à imprensa, no primeiro dia útil seguinte ao de realização das provas, estando disponíveis, também, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br). 8.11 - Ao final das provas, os(as) 3 (três)
últimos(as) candidatos(as) na sala só serão liberados(as) quando todos(as) as tiverem concluído ou as mesmas se tenham encerrado. Não
haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas em virtude de afastamento do(da) candidato(a)
da sala de provas. 8.12 - O(A) candidato(a) deverá assinalar as respostas na folha própria (Cartão-Resposta) e assinar, no espaço devido,
à caneta esferográfica transparente de tinta preta. 8.13 - Não serão
computadas questões não assinaladas e questões que contenham mais
de uma resposta, emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 8.14 - O(A)
candidato(a) será sumariamente eliminado(a) deste Processo Seletivo
Público se: lançar mão de meios ilícitos para realização das provas;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido ou descortês com qualquer dos aplicadores,
seus auxiliares ou autoridades; atrasar-se ou não comparecer a qualquer das provas; afastar-se do local das provas sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; deixar de assinar
a Lista de Presença e os respectivos Cartões-Resposta; ausentar-se da
sala portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões; des-
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cumprir as instruções contidas nas capas das provas; for surpreendido(a), durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com
outro(a) candidato(a) ou utilizando máquinas de calcular ou similares,
livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, ou, após as provas,
for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico,
ter utilizado processos ilícitos na realização das mesmas. 8.15 - São
vedados o porte e/ou o uso de armas, aparelhos sonoros, fonográficos,
de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios não convencionais, telefones celulares, "pagers", microcomputadores portáteis e/ou similares. 8.15.1 - São vedados também o uso de óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria
tais como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares. 8.15.2 - Não
será permitida a entrada de candidatos(as) no ambiente de provas
portando armas. O(A) candidato(a) que estiver armado(a) será encaminhado(a) à Coordenação. O(A) candidato(a) que não atender a
solicitação será sumariamente eliminado(a). 8.16 - Não serão concedidas recontagens de pontos, vistas de provas, exames, avaliações
ou pareceres, qualquer que seja a alegação do candidato(a). 8.17 - A
candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização
das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá
levar acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade
e será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar
acompanhante não realizará as provas. 8.18 - No dia de realização das
provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação das mesmas e/ou pelos(as) representantes da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO ou da PETROQUÍMICASUAPE, informações referentes ao conteúdo das provas.
9 - DOS RECURSOS: 9.1 - Recursos quanto aos conteúdos
das questões objetivas e/ou aos gabaritos divulgados - o(a) candidato(a) poderá apresentar recursos, desde que devidamente fundamentado e apresentado no prazo máximo de 2 (dois) dias a contar do
dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos. 9.1.1 - Para recorrer, o(a) candidato(a) deverá encaminhar sua solicitação à FUNDAÇÃO CESGRANRIO, por meio do campo de Interposição de
Recursos, na página referente a este Processo Seletivo Público no
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 9.2 - Não serão aceitos recursos via postal, via correio
eletrônico, via fax ou fora do prazo pré-estabelecido. 9.3 - As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, e apenas
as relativas aos pedidos que forem deferidos e quando da divulgação
dos resultados finais, em 08/04/2011. 9.4 - Não serão fornecidas
respostas individuais aos(às) candidatos(as). 9.5 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos(as) que realizaram as provas objetivas.
9.6 - Havendo alteração do gabarito oficial em razão de deferimento
de recurso, a resposta correta será considerada para todos(as) os(as)
candidatos(as), independentemente de terem recorrido. 9.7 - A Banca
Examinadora da entidade executora do presente Processo Seletivo
Público constituí-se em última instância para recurso, sendo soberana
em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais.
10 - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 10.1 - O resultado final deste Processo Seletivo Público será homologado, publicado no Diário Oficial da União e divulgado. nos endereços eletrônicos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) e
da PETROQUIMÍCASUAPE (www.petroquimicasuape.com.br). 10.2
- O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação final, por cargo, publicada no Diário Oficial da União.
As convocações para a realização da qualificação biopsicossocial darse-ão de acordo com as necessidades de preenchimento de vagas. 10.3
- O prazo de validade deste Processo Seletivo Público será de 1(um)
ano, contado a partir da data de publicação do Edital de Homologação
dos resultados finais, podendo vir a ser prorrogado, uma única vez,
por igual período, a critério da PETROQUÍMICASUAPE.
11 - DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS: 11.1 Os(As) candidatos(as) serão convocados(as) por meio de documento
específico , conforme a necessidade e conveniência da PETROQUIMICASUAPE, obedecendo a ordem de classificação do Processo
Seletivo Público para a comprovação de requisitos e deverão se apresentar, na data definida pela PETROQUIMICASUAPE, pessoalmente, munidos(as) de original e de cópia dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos exigidos, listados nos itens 2 e
4 deste Edital. 11.2 - A experiência, quando exigida, deverá ser
comprovada por meio de: Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS), Certidão do órgão de classe onde conste claramente que o(a)
profissional possui a experiência prevista, no tempo exigido, e/ou de
publicação no Diário Oficial, excluídos os tempos de estágios. Devese ainda ser complementada por declaração do contratante, em que
conste claramente que o(a) candidato(a) exerceu as atividades previstas, no tempo mínimo exigido, ou ainda por meio de apresentação
de contratos, juntamente com os respectivos recibos de pagamento
comprobatórios de prestação de serviços no exercício da profissão,
atividades desenvolvidas e o período de tempo correspondente. 11.2.1
- Para experiência profissional no exterior, os documentos deverão
estar traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor(a) juramentado(a). 11.3 - Quando convocado(a), o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos (original e cópia): a) documento de
identidade; b) título de eleitor e comprovante de quitação ou declaração de quitação eleitoral; c) CPF; d) certidão de nascimento ou
de casamento e certidão de nascimento dos dependentes, se for o
caso; e) Registro no respectivo Conselho de Classe e comprovante de
pagamento da anuidade, se for o caso; f) PIS/PASEP (se não for o
primeiro emprego); g) Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) (atual e anteriores); h) Certificado de Conclusão ou Diploma
de escolaridade exigida, devidamente registrado; i) Declaração comprobatória de experiência profissional (se for o caso); j) 2 fotos 3x4;
k) Certificado de reservista ou quitação com o serviço militar obrigatório. 11.3.1 - Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 11.3.2 - A não apresentação dos documentos listados no caput
deste subitem implica a eliminação automática do(a) candidato(a)
deste Processo Seletivo Público. 11.3.3 - A admissão ou a readmissão
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na PETROQUIMICASUAPE está condicionada ao atendimento aos
incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal, devendo
o(a) candidato(a) assinar declaração específica. 11.4 - O(A) candidato(a) que vier a ser eliminado(a) nesta etapa será informado(a)
sobre sua situação por meio de documento específico.
12 - DA QUALIFICAÇAO BIOPSICOSSOCIAL: 12.1 - A
qualificação biopsicossocial terá caráter eliminatório e será composta
das seguintes fases: exames médicos, avaliação psicológica e levantamento sociofuncional. 12.2 - Os(As) candidatos(as) aprovados(as)
na avaliação da qualificação técnica, serão convocados(as), por meio
de documento específico , conforme necessidade e conveniência da
PETROQUÍMICASUAPE, de acordo com a classificação obtida neste Processo Seletivo Público, para realização de exames médicos, de
avaliação psicológica e de levantamento sociofuncional, todos eliminatórios e de responsabilidade da PETROQUÍMICASUAPE. 12.3 O(A) candidato(a) convocado(a) para a etapa de qualificação biopsicossocial e que não atender à convocação será automaticamente
eliminado(a) do certame, sendo excluído(a) deste Processo Seletivo
Público. 12.4 - O(A) candidato(a) que não atender à convocação para
qualquer fase da etapa de qualificação biopsicossocial será eliminado(a) do certame, sendo excluído(a) deste Processo Seletivo Público. 12.5 - A contra indicação do(a) candidato(a) em qualquer uma
das fases da qualificação biopsicossocial acarretará sua automática
eliminação deste Processo Seletivo Público. 12.6 - Exames médicos:
12.6.1 - Nos exames médicos, os(as) candidatos(as) serão submetidos(as) a exame clínico geral e, em função deste e do cargo a que se
candidata, a exames especializados, entre eles aqueles das áreas de
oftalmologia, otorrinolaringologia, odontologia e exames complementares. 12.6.2 - No exame clínico geral, serão avaliados: relação pesoaltura; frequência cardíaca; pressão arterial; inspeção geral; exames
dos sistemas: neurológico, músculo-esquelético, cardiorrespiratório,
digestivo e geniturinário. Se necessário, o(a) candidato(a) poderá ser
reexaminado(a) ou submetido(a) às avaliações clínicas especializadas.
12.6.3 - A indicação de inaptidão nos exames médicos para o exercício dos respectivos cargos não pressupõe a existência de incapacidade laborativa permanente; indica, tão somente, que o(a) avaliado(a) não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos
para o exercício das funções inerentes ao cargo, na PETROQUIMICASUAPE. 12.6.4 - O motivo de inaptidão médica só será divulgado ao(à) candidato(a), atendendo aos ditames da ética, pela área
médica responsável pela condução dos exames. 12.7 - Avaliação
Psicológica: 12.7.1 - A avaliação psicológica visa a identificar os
aspectos psicológicos do(a) candidato(a) para fins de obtenção de
prognóstico no desempenho do cargo pretendido, de acordo com as
atividades desenvolvidas na PETROQUIMICASUAPE em sua área
de atuação, considerando o exercício de atividades em condições de
exposição a risco e situações de emergências, características de plantas petroquímicas. 12.7.2 - A avaliação psicológica dos(as) candidatos(as) será realizada pela PETROQUIMICASUAPE, observados
os critérios definidos pelo Conselho Federal de Psicologia. 12.7.3 Serão considerados na avaliação psicológica: atenção e concentração,
características de personalidade, competências, aspectos sócio-afetivos, emocionais e intelectuais, na sua interdependência e demais
aspectos de ordem psicológica relacionados ao desempenho das funções inerentes ao cargo e às condições de trabalho. 12.7.4 - Os
instrumentos utilizados serão: testes, entrevista psicológica e, quando
possível, dinâmica de grupo. 12.7.4.1 - Incluirão os instrumentos de
avaliação, técnicas capazes de aferir características, tais como inteligência, funções cognitivas, habilidades específicas e de personalidade. 12.7.4.2 - À luz dos resultados de cada instrumento, será
procedida a análise conjunta de todas as técnicas utilizadas, relacionando-as ao perfil do cargo pretendido e aos fatores restritivos
para a profissão, considerando a capacidade do(a) candidato(a) para
utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo.
12.7.5 - A inaptidão nos exames psicológicos para o exercício dos
respectivos cargos, na PETROQUIMICASUAPE, indica, tão somente, que o(a) avaliado(a) não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao cargo.
12.8 - O(a) candidato(a) tem prazo de até 3 (três) dias úteis, contados
a partir do dia posterior à comunicação de sua eliminação deste
Processo Seletivo Público, para apresentar recurso, com assessoria de
especialista, ou não, a seu critério, contra a eliminação nas etapas de
comprovação de requisitos e biopsicossocial. 12.8.1 - O(A) candidato(a) eliminado(a) será informado sobre sua situação por meio de
documento específico, do qual constará em que fase o(a) candidato(a)
foi considerado(a) inapto(a) devendo ser considerada a data do recebimento da comunicação como base para contagem do prazo para
apresentação do recurso mencionado no subitem 12.8. 12.9 - Não
serão aceitos recursos de recursos. 12.10 - Os recursos deverão ser
apresentados pessoalmente pelo(a) candidato(a) ou por intermédio de
procurador(a) legalmente constituído(a) na PETROQUIMICASUAPE, constando as seguintes informações: nome e endereço completos,
telefone para contato, CPF, identidade, cargo, classificação, motivo da
eliminação e argumentação e(ou) documentos que poderão, a critério
da Comissão Examinadora, servir como base para justificar a reversão
da eliminação. 12.11 - A Comissão Examinadora deste Processo Seletivo Público constitui-se em última instância para recurso, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais.
13 - DA ADMISSÃO: 13.1 - Os(as) candidatos(as) aprovados(as) em todas as etapas do Processo Seletivo Público serão
convocados(as), observados o item 10 e seus subitens, para se apresentarem, pessoalmente, para admissão, na data definida pela PETROQUIMICASUAPE. 13.2 - A admissão ou readmissão será efetuada desde que o(a) candidato(a) comprove, até a referida data, os
requisitos exigidos nos itens 2, 4 e 11 deste Edital. 13.3 - O(a)
candidato(a) convocado(a) para admissão ou readmissão e que não
atender à convocação será eliminado(a) do certame, sendo excluído(a)
deste Processo Seletivo Público. 13.4 - A não apresentação dos do-
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cumentos listados nos itens 2, 4 e 11 deste Edital até a data mencionada no subitem 13.1 implica a eliminação automática do(a) candidato(a) deste Processo Seletivo Público.
14 - DAS VANTAGENS E DOS BENEFÍCIOS: 14.1 O(A)s candidato(a)s que vierem a ser admitidos(as) ou readmitidos(as) farão jus à remuneração, às vantagens e aos benefícios que
estiverem vigorando à época das respectivas admissões ou readmissões, principalmente o(a)s decorrentes de regime de trabalho definido
por Lei e/ou Convenção Coletiva de Trabalho. 14.2 - O(A)s candidatos(as) que vierem a ser admitidos(as) ou readmitidos(as) poderão
receber os seguintes benefícios: a) Auxílio-creche ou auxílio-acompanhante (somente para empregada); b) Auxílio-ensino (pré-escolar,
ensinos fundamental e médio) para filhos; c) Plano de assistência
médica odontológica extensiva ao cônjuge e filhos; d) Plano de Previdência Complementar, opcional; e) Gratificação de férias com parcela legal mais complemento espontâneo.
15 - DO CURSO DE FORMAÇÃO (EXCLUSIVO PARA O
CARGO DE OPERADOR(A) JÚNIOR): 15.1 - Os(As) candidatos(as) aprovados(as) em todas as etapas do Processo Seletivo Público, para o cargo de Operador(a) Júnior, serão admitidos(as) como
Bolsistas e participarão de Curso de Formação, de caráter eliminatório, cuja coordenação estará a cargo PETROQUÍMICASUAPE.
15.2 - O plano de desenvolvimento, o regulamento e os critérios do
aproveitamento do curso serão apresentados na Etapa de Comprovação de Requisitos (item 11 deste Edital) e também no início do
mesmo, além de todas as informações, Conteúdo Programático das
disciplinas, carga horária, esquema de avaliação de desempenho e
regime disciplinar, entre outras. 15.3 - O Curso de Formação será
composto de uma carga horária de 654 horas, e será desenvolvido em
aproximadamente 5(cinco) meses, o qual será realizado em local a ser
definido. 15.4 - Os(As) participantes do Curso de Formação terão
regime de dedicação integral, com aulas de 2ª a 6ª feira e, eventualmente, aos sábados, com duração diária de 08 horas sendo obrigatória a freqüência às aulas e demais atividades descritas no plano
de desenvolvimento do Curso. 15.5 - Serão eliminados(as) do Curso
de Formação os(as) participantes que não obtiverem as notas definidas no plano de desenvolvimento e no regulamento do curso ou,
ainda, infringirem as normas da PETROQUÍMICASUAPE. 15.6 Durante o curso de formação os (as) participantes receberão uma
bolsa-auxílio no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por
mês, para cobertura de gastos pessoais. 15.7 - O(A) candidato(a) na
condição de bolsista que for desligado(a) do Curso de Formação,
qualquer que seja o motivo, será eliminado(a) do Processo Seletivo
Público. 15.7.1 - Em caso de desistência do(a) candidato (a) ou seu
desligamento por qualquer razão, o pagamento da Bolsa Auxílio será
imediatamente suspenso, obrigando-se a devolver à PETROQUIMICASUAPE pro rata die o valor que tiver recebido a título de adiantamento. 15.8 - A admissão do(a) candidato(a), como empregado(a)
da PETROQUÍMICASUAPE será após o término do Curso de Formação, caso o mesmo tenha obtido o percentual de aproveitamento
exigido no regulamento do curso. 15.9 - Após o curso, os(as) candidatos(as) não-eliminados(as) serão classificados(as), em função da
colocação obtida após a Etapa de Qualificação Técnica, sendo admitidos os(as) candidatos(as) conforme necessidades administrativas e
operacionais da PETROQUÍMICASUAPE. Os(As) demais, continuarão fazendo parte do cadastro.
16- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 16.1 - A inscrição do(a)
candidato(a) implicará a aceitação das normas para o Processo Seletivo Público contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a
serem eventualmente divulgados. 16.2 - Para atender a determinações
governamentais ou a conveniências administrativas, a PETROQUÍMICASUAPE poderá alterar o seu Plano de Cargos e Salários vigente. Todos os parâmetros considerados para as presentes instruções
se referem aos termos dos Regulamentos em vigor. Qualquer alteração porventura ocorrida no atual sistema, por ocasião da admissão
ou readmissão de candidato(a)s, significará, por parte destes(as), a
integral e irrestrita adesão ao novo Plano de Cargos e Salários. 16.3
- É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a divulgação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este
Processo Seletivo Público que forem publicados no Diário Oficial da
União e/ou informados no endereço eletrônico da FUNDAÇAO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 16.4 - Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer fase deste Processo Seletivo
Público serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). 16.5 Não será fornecido ao(à) candidato(a), pela PETROQUÍMICASUAPE ou pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO, documento comprobatório
de classificação no Processo Seletivo Público, valendo para este fim
o Edital de Homologação publicado no Diário Oficial da União. 16.6
- O resultado final deste Processo Seletivo Público será homologado
e publicado no Diário Oficial da União, e publicado nos endereços
eletrônicos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.com.br) e da PETROQUÍMICASUAPE (www.petroquimicasuape.com.br). 16.7 - Após a divulgação dos resultados finais, todas as
informações relativas ao Processo Seletivo Público deverão ser obtidas junto à PETROQUÍMICASUAPE. 16.8 - Caberá ao(à) candidato(a) selecionado(a) para admissão ou readmissão em localidade
diversa de seu domicílio arcar com o ônus de sua mudança. 16.9 O(A) candidato(a) convocado(a) para realização de qualquer fase
vinculada ao Processo Seletivo Público e que não atender, no prazo
estipulado pela PETROQUÍMICASUAPE, será considerado(a) desistente, sendo automaticamente excluído(a) deste Processo Seletivo
Público. 16.10 - Os(As) candidato(a)s que vierem a ser convocado(a)s
para ingresso na PETROQUÍMICASUAPE assinarão contrato de trabalho regido pelos preceitos da Consolidação das Leis de Trabalho
(CLT), sujeitando-se às Normas de Recursos Humanos e ao Plano de
Cargos da PETROQUÍMICASUAPE, vigentes à época da admissão
ou readmissão. 16.11 - Será vedada a readmissão de ex-empregado(a)
da PETROQUÍMICASUAPE ou Sistema Petrobras, dispensado(a)
por justa causa. 16.12 - A contratação será de caráter experimental
nos primeiros noventa dias, ao término dos quais, se o desempenho
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do profissional for satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo indeterminado, conforme Consolidação das Leis
de Trabalho(CLT). 16.13 - O(A) candidato(a) deverá manter atualizado seu endereço na FUNDAÇÃO CESGRANRIO até a divulgação dos resultados finais das provas. Após, deverá atualizar os
dados cadastrais, enviando correspondência registrada para a PETROQUÍMICASUAPE (Rua Antônio Lumack do Monte, 96, sala 1401,
Boa Viagem - Recife-PE - CEP 51020-350) em atenção Gerência de
Recursos Humanos, a área de Recrutamento e Seleção, constando as
seguintes informações: nome e endereço completos, telefone para
contato, CPF, identidade, cargo e classificação. 16.13.1 - São de
inteira responsabilidade do(a) candidato(a) os prejuízos decorrentes
da não-atualização de seu endereço, ou do extravio da correspondência, não se responsabilizando a PETROQUÍMICASUAPE e a
FUNDAÇÃO CESGRANRIO por eventuais prejuízos que possa sofrer o(a) candidato(a) em decorrência de informações incorretas ou
insuficientes. 16.14 - As alterações de legislação com entrada em
vigor antes da data de publicação deste Edital poderão ser objeto de
avaliação, ainda que não mencionadas no Conteúdo Programático,
constante no ANEXO I deste Edital. 16.15 - A legislação com entrada
em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não
serão objeto de avaliação, salvo se listada nos objetos de avaliação
deste Edital, conforme ANEXO I. 16.16 - Os casos omissos, no que
tange à realização deste Processo Seletivo Público, serão resolvidos
conjuntamente pela PETROQUÍMICASUAPE e pela FUNDAÇÃO
CESGRANRIO. 16.17 - Quaisquer alterações nas regras fixadas neste
Edital só poderão ser feitas por meio de outro Edital.
MAURÍCIO SANTIAGO PIMENTEL
Diretor Corporativo
ANEXO I - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL MÉDIO
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA I: I - Compreensão e interpretação
de textos. II - Tipologia textual. III - Significação literal e contextual
de vocábulos. IV - Ortografia oficial. V - Acentuação gráfica. VI Emprego das classes das palavras. VII - Emprego do sinal indicativo
de crase. VIII - Sintaxe da oração e do período. IX - Pontuação. X Concordância nominal e verbal. XI - Regência nominal e verbal. XII
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. XIII - Emprego de tempos e modos verbais.
MATEMÁTICA I: I - Números inteiros, racionais e reais:
operações, problemas II - Proporcionalidade e regra de três. III Porcentagem e médias. IV - equações algébricas de 1o e 2o graus:
resolução, problemas. V - Sistemas de equações lineares: resolução,
problemas. VI - Geometria espacial: estudo dos prismas e cilindros superfícies e volumes. VII- Áreas de figuras planas. VIII - Noções de
Matemática Financeira.
RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO I : I - Entendimento da estrutura lógica de relações arbitrárias entre as pessoas,
lugares, objetos ou eventos fictícios; II - dedução de novas relações
em função de relações fornecidas e avaliação das condições usadas
para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e análise
da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais; III raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio seqüencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de
elementos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ELETRICISTA PLENO: I - Circuitos elétricos de corrente
contínua (CC). II - Circuitos elétricos de corrente alternada (CA):
ênfase para corrente e tensão senoidais, valor eficaz, valor de pico,
notação fasorial e impedância. III - Diagrama de potência (potência
ativa, reativa e aparente e correção de fator de potência). Diagrama de
potência ( potência ativa, reativa e aparente e correção de fator de
potência). IV - Circuitos trifásicos. V - Máquinas elétricas. VI Transformadores. VII - Conhecimentos de aterramento de equipamentos e de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). VIII - Conceitos básicos de eletrônica analógica e digital. IX Utilização de instrumentos de medição e testes. X - Dispositivos de
Proteção. XI - Acionamentos e controles elétricos: partida direta, com
autotransformador, soft starter e conversor de frequência. XII - Conhecimentos básicos em programação/intervenção de controladores
lógicos programáveis (PLC). XIII - Instalações elétricas de baixa
tensão e conhecimento da norma brasileira ABNT NBR-5410. XIV Conhecimento de materiais e ferramentas usados em instalações e
serviços em eletricidade. XV - Proteção Contra Choque Elétrico.
Emendas e Terminações para Condutores. Montagens elétricas. XVI Segurança em instalações e serviços em eletricidade, NR-10.
ELETRICISTA SÊNIOR: I - Circuitos elétricos de corrente
contínua (CC). II - Circuitos elétricos de corrente alternada (CA):
ênfase para corrente e tensão senoidais, valor eficaz, valor de pico,
notação fasorial e impedância. III - Diagrama de potência ( potência
ativa, reativa e aparente e correção de fator de potência). Diagrama de
potência ( potência ativa, reativa e aparente e correção de fator de
potência). IV - Circuitos trifásicos. V - Máquinas elétricas. VI Transformadores. VII - Conhecimentos de aterramento de equipamentos e de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). VIII - Conceitos básicos de eletrônica analógica e digital. IX Utilização de instrumentos de medição e testes. X - Dispositivos de
Proteção. XI - Acionamentos e controles elétricos: partida direta, com
autotransformador, soft starter e conversor de frequência. XII - Conhecimentos básicos em programação/intervenção de controladores
lógicos programáveis (PLC). XIII - Instalações elétricas de baixa
tensão e conhecimento da norma brasileira ABNT NBR-5410. XIV Conhecimento de materiais e ferramentas usados em instalações e
serviços em eletricidade. XV - Proteção Contra Choque Elétrico.
Emendas e Terminações para Condutores. Montagens elétricas. XVI Segurança em instalações e serviços em eletricidade, NR-10.

OPERADOR(A) JÚNIOR: I - Física: Conhecimentos básicos
de Física. Equilíbrio. Grandezas físicas. Sistema Internacional de Unidades. Mecânica: As Leis de Newton. Força e peso. Atrito estático e
dinâmico. Trabalho de uma força, energias cinética, potencial, gravitacional e elástica, energia mecânica e sua conservação. Potência
mecânica e rendimento de uma máquina. Densidade absoluta e relativa. Pressão hidrostática e atmosférica. Termologia: Conceitos de
calor, de temperatura e de equilíbrio térmico. Escalas termométricas.
Calor específico sensível, capacidade térmica e trocas de calor. As
mudanças de estado físico e calor latente. Dilatação térmica dos
sólidos e dos líquidos. Comportamento térmico dos gases perfeitos,
transformações gasosas e suas leis. Termodinâmica: leis da termodinâmica e máquinas térmicas. Eletricidade e magnetismo. Condutores e isolantes de eletricidade, processos de eletrização. Corrente
elétrica e as leis de Ohm. Associação de resistores. Estudo do gerador
e do receptor elétrico. Circuitos elétricos simples contendo amperímetros e voltímetros. Mecânica Básica Estática, Cinemática e Dinâmica. II - Química: Matéria: Propriedades, estados físicos da matéria, substancias e misturas, alotropia, fenômenos e processos de
separação, classificação periódica dos elementos, numero de oxidação. Reações Inorgânicas: (síntese, analise, simples-troca, dupla-troca
e oxirreducao), reações de neutralização, de oxirredução, de decomposição Funções Inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos: dissociação
e ionização. Cálculos básicos e Estequiometria das reações: conceito
de mol, de massa molar, Leis ponderais e volumétricas, composição
centesimal, formula mínima, densidade absoluta e relativa Soluções:
conceitos fundamentais (soluto, solvente, solubilidade e coeficiente de
solubilidade), classificação de soluções (molecular, iônica, insaturada
e saturada, diluída e concentrada), unidades de concentração comum
(g/L), em quantidade de matéria (mol/L) e percentual (% massa/massa, % massa/volume e % volume/volume), mistura e diluição de
soluções, Análise volumétrica Termoquímica: reações endotérmicas e
reações exotérmicas, energia de ativação, calor de reação (de formação, de combustão e de neutralização), Equilíbrio químico molecular e iônico. Perturbação do equilíbrio e tendência de avanço para
alcançar nova condição de equilíbrio (Principio de Le Chatelier) equilíbrio iônico da água, pH e pOH, solução tampão. Química Orgânica:
características gerais do átomo de carbono, ligações químicas do
carbono, classificação das cadeias de carbono; identificação e características das principais funções orgânicas (hidrocarbonetos, alcoóis, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres, cetonas, aldeídos e aminas),
nomenclatura dos compostos, reações de combustão, isomeria plana
(de cadeia, de posição e de função). III - Conhecimentos Técnicos:
Metrologia. Instrumentos de medição: amperímetro, voltímetro, termômetro e manômetro - Tipos, terminologia e simbologia. Transmissão e transmissores pneumáticos e eletrônicos analógicos e digitais. Noções de Segurança de trabalho. Noções de Operações Unitárias. Noções de Equipamentos de Processo - Bombas Centrífugas,
Permutadores Casco/Tubos. Tubulações Industriais. Noções de Controle de Processo. Noções de Legislação e Segurança do Trabalho:
NR´s 5 (Cipa), 6 (EPI´s), 13 (Vasos de Pressão) e 15 (Limites de
Exposição a Agentes Tóxicos). Noções de Eletricidade e Eletrônica.
OPERADOR(A) PLENO: I - Química: Matéria: Propriedades, estados físicos da matéria, substancias e misturas, alotropia,
fenômenos e processos de separação, classificação periódica dos elementos, numero de oxidação. Reações Inorgânicas: (síntese, analise,
simples-troca, dupla-troca e oxirreducao), reações de neutralização,
de oxirredução, de decomposição Funções Inorgânicas: ácidos, bases,
sais e óxidos: dissociação e ionização. Cálculos básicos e Estequiometria das reações: conceito de mol, de massa molar, Leis ponderais
e volumétricas, composição centesimal, formula mínima, densidade
absoluta e relativa Soluções: conceitos fundamentais (soluto, solvente,
solubilidade e coeficiente de solubilidade), classificação de soluções
(molecular, iônica, insaturada e saturada, diluída e concentrada), unidades de concentração comum (g/L), em quantidade de matéria
(mol/L) e percentual (% massa/massa, % massa/volume e % volume/volume), mistura e diluição de soluções, Análise volumétrica
Termoquímica: reações endotérmicas e reações exotérmicas, energia
de ativação, calor de reação (de formação, de combustão e de neutralização), Equilíbrio químico molecular e iônico. Perturbação do
equilíbrio e tendência de avanço para alcançar nova condição de
equilíbrio (Princípio de Le Chatelier) equilíbrio iônico da água, pH e
pOH, solução tampão. Química Orgânica: Características gerais do
átomo de carbono, ligações químicas do carbono, classificação das
cadeias de carbono; identificação e características das principais funções orgânicas (hidrocarbonetos, alcoóis, éteres, ácidos carboxílicos,
ésteres, cetonas, aldeídos e aminas), nomenclatura dos compostos,
reações de combustão, isomeria plana (de cadeia, de posição e de
função). II - Física: Conhecimentos básicos: Leis de Newton, Estática, Cinemática e Dinâmica. Energia cinética, potencial, gravitacional e elástica. Equilíbrio térmico. Conservação da energia. Princípios elementares da mecânica dos fluidos. Termodinâmica Básica.
Propriedades e processos térmicos. Eletrostática. Conceitos de mudança de estado (sólido, líquido, gasoso). Conceitos de Pressão atmosférica e vácuo. Mecanismos de transferência de calor. III - Operações Unitárias: Equilíbrio líquido-vapor, líquido-líquido e líquidosólido. Pontos de bolha e de orvalho. Destilação integral (flash).
Destilação binária. Destilação azeotrópica, Centrifugação. Filtração.
IV - Instrumentação e Controle de Processo: Noções de Eletricidade
e Eletrônica. Noções de Instrumentação. Noções de Metrologia. Tipos
de Instrumentos, terminologia, simbologia. Transmissão e transmissorespneumáticos e eletrônicos analógicos e digitais. Telemetria. Leitura e interpretação de P&ID (Piping and Instrumentation Diagram).Noções de controle de processo: Variáveis de processo, variável medida, variável controlada, variável manipulada, malhas de
controle, malha aberta, malha fechada, malhas complexas. Conceitos
de range, rangeabilidade, span, sensibilidade, precisão, exatidão ecalibração de instrumentos. Medição de variáveis do processo: Pressão,
nível, temperatura, vazão, densidade, pH, etc. Válvula de controle e
seus componentes: Atuador, castelo, corpo, cosicionador. Controla-
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dores (pneumático e eletrônico). Ações do controlador. Estratégias de
controle. Tipos de controle: Cascata, "split range", limite cruzado,
razão. Modos de controle: Manual, automático, remoto. Conhecimento de automação: SDCD / PLC. Sistemas de Inter-travamento.
Diagramas lógicos. V - Qualidade e Segurança Industrial (QSMS):
Prevenção e combate a incêndios. Classes de fogo e agentes extintores. Métodos de extinção de incêndios. Equipamentos de proteção individual - EPI. Equipamentos de proteção coletiva - EPC.
Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA). Mapa de Risco.
Agentes Químicos. Agentes Físicos. Agentes Biológicos. Ergonomia.
Fontes radioativas. Técnicas de Análise de riscos: APP, Hazop e
técnicas de investigação de acidentes e incidentes. Permissão de trabalho: Serviço a frio, serviço a quente, serviço em ambiente confinado, trabalho em altura. Impactos ambientais. Emissões fugitivas.
Normas ISO 9000/14000/18000. Licença ambiental e de operação.
Atendimento a legislação. 5 S. Valor limite de tolerância - TLV.
Limite de explosividade: limite inferior e limite superior (LIE e LSE).
Ponto de fulgor. Normas regulamentadoras: NR-5, NR-6, NR-13. VI
- Equipamentos e Sistemas Industriais: Bombas -Definição e classificação, componentes das bombas centrífugas. Selo Mecânico.
Compressores. Tubulações e acessórios. Válvulas. Vasos. Tanques.
Agitadores. Fornos Trocadores de calor. Turbinas. Torres recheadas e
de pratos. Leitura e interpretação de Isométricos de Tubulação. Sistemas de Tratamento de água (floto-filtração, Colunas de troca Iônica,
sistemas de tratamento de efluentes (reatores anaeróbicos e aeróbicos), sistemas de incineração de resíduos sólidos.
OPERADOR(A) SÊNIOR: I- Química: Matéria: Propriedades, estados físicos da matéria, substancias e misturas, alotropia,
fenômenos e processos de separação, classificação periódica dos elementos, numero de oxidação. Reações Inorgânicas: (síntese, analise,
simples-troca, dupla-troca e oxirreducao), reações de neutralização,
de oxirredução, de decomposição Funções Inorgânicas: ácidos, bases,
sais e óxidos: dissociação e ionização. Cálculos básicos e Estequiometria das reações: conceito de mol, de massa molar, Leis ponderais
e volumétricas, composição centesimal, formula mínima, densidade
absoluta e relativa Soluções: conceitos fundamentais (soluto, solvente,
solubilidade e coeficiente de solubilidade), classificação de soluções
(molecular, iônica, insaturada e saturada, diluída e concentrada), unidades de concentração comum (g/L), em quantidade de matéria
(mol/L) e percentual (% massa/massa, % massa/volume e % volume/volume), mistura e diluição de soluções, Análise volumétrica
Termoquímica: reações endotérmicas e reações exotérmicas, energia
de ativação, calor de reação (de formação, de combustão e de neutralização), Equilíbrio químico molecular e iônico. Perturbação do
equilíbrio e tendência de avanço para alcançar nova condição de
equilíbrio (Princípio de Le Chatelier) equilíbrio iônico da água, pH e
pOH, solução tampão. Química Orgânica: Características gerais do
átomo de carbono, ligações químicas do carbono, classificação das
cadeias de carbono; identificação e características das principais funções orgânicas (hidrocarbonetos, alcoóis, éteres, ácidos carboxílicos,
ésteres, cetonas, aldeídos e aminas), nomenclatura dos compostos,
reações de combustão, isomeria plana (de cadeia, de posição e de
função). II - Física: Conhecimentos básicos: Leis de Newton, Estática, Cinemática e Dinâmica. Energia cinética, potencial, gravitacional e elástica. Equilíbrio térmico. Conservação da energia. Princípios elementares da mecânica dos fluidos. Termodinâmica Básica.
Propriedades e processos térmicos. Eletrostática. Conceitos de mudança de estado (sólido, líquido, gasoso). Conceitos de Pressão atmosférica e vácuo. Mecanismos de transferência de calor. III - Operações Unitárias: Equilíbrio líquido-vapor, líquido-líquido e líquidosólido. Pontos de bolha e de orvalho. Destilação integral (flash).
Destilação binária. Destilação azeotrópica, Centrifugação. Filtração.
IV - Instrumentação e Controle de Processo: Noções de Eletricidade
e Eletrônica. Noções de Instrumentação. Noções de Metrologia. Tipos
de Instrumentos, terminologia, simbologia. Transmissão e transmissorespneumáticos e eletrônicos analógicos e digitais. Telemetria. Leitura e interpretação de P&ID (Piping and Instrumentation Diagram).Noções de controle de processo: Variáveis de processo, variável medida, variável controlada, variável manipulada, malhas de
controle, malha aberta, malha fechada, malhas complexas. Conceitos
de range, rangeabilidade, span, sensibilidade, precisão, exatidão ecalibração de instrumentos. Medição de variáveis do processo: Pressão,
nível, temperatura, vazão, densidade, pH, etc. Válvula de controle e
seus componentes: Atuador, castelo, corpo, cosicionador. Controladores (pneumático e eletrônico). Ações do controlador. Estratégias de
controle. Tipos de controle: Cascata, "split range", limite cruzado,
razão. Modos de controle: Manual, automático, remoto. Conhecimento de automação: SDCD / PLC. Sistemas de Inter-travamento.
Diagramas lógicos. V - Qualidade e Segurança Industrial (QSMS):
Prevenção e combate a incêndios. Classes de fogo e agentes extintores. Métodos de extinção de incêndios. Equipamentos de proteção individual - EPI. Equipamentos de proteção coletiva - EPC.
Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA). Mapa de Risco.
Agentes Químicos. Agentes Físicos. Agentes Biológicos. Ergonomia.
Fontes radioativas. Técnicas de Análise de riscos: APP, Hazop e
técnicas de investigação de acidentes e incidentes. Permissão de trabalho: Serviço a frio, serviço a quente, serviço em ambiente confinado, trabalho em altura. Impactos ambientais. Emissões fugitivas.
Normas ISO 9000/14000/18000. Licença ambiental e de operação.
Atendimento a legislação. 5 S. Valor limite de tolerância - TLV.
Limite de explosividade: limite inferior e limite superior (LIE e LSE).
Ponto de fulgor. Normas regulamentadoras: NR-5, NR-6, NR-13. VI
- Equipamentos e Sistemas Industriais: Bombas -Definição e classificação, componentes das bombas centrífugas. Selo Mecânico.
Compressores. Tubulações e acessórios. Válvulas. Vasos. Tanques.
Agitadores. Fornos Trocadores de calor. Turbinas. Torres recheadas e
de pratos. Leitura e interpretação de Isométricos de Tubulação. Sistemas de Tratamento de água (floto-filtração, Colunas de troca Iônica,
sistemas de tratamento de efluentes (reatores anaeróbicos e aeróbicos), sistemas de incineração de resíduos sólidos.
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SUPERVISOR(A) DE PRODUÇÃO: I - Química: Matéria:
Propriedades, estados físicos da matéria, substancias e misturas, alotropia, fenômenos e processos de separação, classificação periódica
dos elementos, numero de oxidação. Reações Inorgânicas: (síntese,
analise, simples-troca, dupla-troca e oxirreducao), reações de neutralização, de oxirredução, de decomposição Funções Inorgânicas:
ácidos, bases, sais e óxidos: dissociação e ionização. Cálculos básicos
e Estequiometria das reações: conceito de mol, de massa molar, Leis
ponderais e volumétricas, composição centesimal, formula mínima,
densidade absoluta e relativa Soluções: conceitos fundamentais (soluto, solvente, solubilidade e coeficiente de solubilidade), classificação de soluções (molecular, iônica, insaturada e saturada, diluída e
concentrada), unidades de concentração comum (g/L), em quantidade
de matéria (mol/L) e percentual (% massa/massa, % massa/volume e
% volume/volume), mistura e diluição de soluções, Análise volumétrica Termoquímica: reações endotérmicas e reações exotérmicas,
energia de ativação, calor de reação (de formação, de combustão e de
neutralização), Equilíbrio químico molecular e iônico. Perturbação do
equilíbrio e tendência de avanço para alcançar nova condição de
equilíbrio (Principio de Le Chatelier) equilíbrio iônico da água, pH e
pOH, solução tampão. Química Orgânica: características gerais do
átomo de carbono, ligações químicas do carbono, classificação das
cadeias de carbono; identificação e características das principais funções orgânicas (hidrocarbonetos, alcoóis, éteres, ácidos carboxílicos,
ésteres, cetonas, aldeídos e aminas), nomenclatura dos compostos,
reações de combustão, isomeria plana (de cadeia, de posição e de
função). II - Física: Conhecimentos básicos: Leis de Newton, Estática, Cinemática e Dinâmica. Energia cinética, potencial, gravitacional e elástica. Equilíbrio térmico. Conservação da energia. Princípios elementares da mecânica dos fluidos. Termodinâmica Básica.
Propriedades e processos térmicos. Eletrostática. Conceitos de mudança de estado (sólido, líquido, gasoso). Conceitos de Pressão atmosférica e vácuo. Mecanismos de transferência de calor. III - Operações Unitárias: Equilíbrio líquido-vapor, líquido-líquido e líquidosólido. Pontos de bolha e de orvalho. Destilação integral (flash).
Destilação binária. Destilação azeotrópica, Centrifugação. Filtração.
IV - Instrumentação e Controle de Processo: Noções de Eletricidade
e Eletrônica. Noções de Instrumentação. Noções de Metrologia. Tipos
de Instrumentos, terminologia, simbologia. Transmissão e transmissorespneumáticos e eletrônicos analógicos e digitais. Telemetria. Leitura e interpretação de P&ID (Piping and Instrumentation Diagram).Noções de controle de processo: Variáveis de processo, variável medida, variável controlada, variável manipulada, malhas de
controle,malha aberta, malha fechada, malhas complexas. Conceitos
de range, rangeabilidade, span, sensibilidade, precisão, exatidão ecalibração de instrumentos. Medição de variáveis do processo: Pressão,
nível, temperatura, vazão, densidade, pH, etc. Válvula de controle e
seus componentes: Atuador, castelo, corpo, cosicionador. Controladores (pneumático e eletrônico). Ações do controlador. Estratégias de
controle. Tipos de controle: Cascata, "split range", limite cruzado,
razão. Modos de controle: Manual, automático, remoto. Conhecimento de automação: SDCD / PLC. Sistemas de Inter-travamento.
Diagramas lógicos. V - Qualidade e Segurança Industrial (QSMS):
Prevenção e combate a incêndios. Classes de fogo e agentes extintores. Métodos de extinção de incêndios. Equipamentos de proteção individual - EPI. Comissão interna de prevenção de acidentes
(CIPA). Mapa de Risco. Agentes Químicos. Agentes Físicos. Agentes
Biológicos. Ergonomia. Normas ISSO 9000/14000/18000. VI - Equipamentos Industriais: Bombas - Definição e classificação, componentes das bombas centrífugas. Selo Mecânico. Compressores. Tubulações e acessórios. Válvulas. Vasos. Tanques. Agitadores. Fornos.
Trocadores de calor. Caldeiras. Secadores rotativos. Reatores de mistura e tubular. Turbinas. Torres recheadas e de pratos. Leitura e
interpretação de Isométricos de Tubulação. VII - Conceitos Básicos
da Gestão da Produção: Liderança. Técnicas de feedback. Administração de conflito. Comunicação. Elaboração de plano de ação.
Controle da Qualidade. Planejamento e Controle da Produção. Custos
fixos e variáveis. Índices técnicos. Organização do trabalho. Planejamento da manutenção. Manutenção preventiva. Manutenção corretiva. Indicadores de manutenção. Índice de Eficiência Global (IEG).
Planejamento Estratégico. Política da Qualidade. Missão. Visão. Analise e solução de problemas.
TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO SÊNIOR - ênfase em
Elétrica: I - Gestão da Manutenção. Noções de Manutenção Preventiva e Corretiva. Manutenção Preditiva, principais técnicas - análise de vibração, análise de óleo. II - Conhecimento em manutenção
de Transformadores, relés de proteção, No-break, baterias e Capacitores. III - Conhecimento em manutenção de Geradores de energia.
IV - Circuitos elétricos de corrente contínua (CC). V - Circuitos
elétricos de corrente alternada (CA): ênfase para corrente e tensão
senoidais, valor eficaz, valor de pico, notação fasorial e impedância.
VI - Diagrama de potência: potência ativa, reativa e aparente, fator de
potência e correção do fator de potência. VII - Circuitos trifásicos.
VIII - Operação de instrumentos de medição e testes. IX - Máquinas
elétricas. X - Transformadores. XI - Acionamentos e controles elétricos: partida direta, soft starter e conversor de frequência. XII Instalações elétricas de baixa tensão e conhecimento da norma brasileira ABNT NBR-5410. XIII - Conhecimento de materiais e ferramentas usados em instalações e serviços em eletricidade. XIV Equipamentos de proteção individual e coletiva. XV - Segurança em
instalações e serviços em eletricidade, NR-10. XVI - Dispositivos de
Proteção. XVII - Conhecimentos de aterramento de equipamentos e
de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).
INSTRUMENTISTA PLENO: I - Terminologia e simbologia
ISA S5.1. II - Conhecimento da documentação básica de projetos de
instrumentação (fluxograma de engenharia, lista de instrumentos, folhas de dados, típicos de instalação, diagramas de interligação, diagramas de malha, diagramas lógicos, matriz de causa e efeito, plantas
de instrumentação e listas de materiais). III - Interpretação de documentos de projeto de tubulação industrial (plantas, isométricos, lista
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de linhas) e iagramas elétricos. IV - Noções de desenho em meio
eletrônico (Ferramentas CAD). V - Noções de mecânica dos fluidos.
VI - Noções de metrologia. VII - Noções de medição, definições e
unidades de pressão, temperatura, nível, vazão, massa e densidade.
VIII - Noções de controle de processos (sistemas de malha aberta e
malha fechada). IX - Noções de controladores lógicos programáveis
(CLP), sistemas digitais de controle distribuído (SDCD) e suas linguagens de programação (ladder e diagrama de blocos). X -Noções de
sistemas supervisórios. XI - Noções de redes, meios físicos e protocolos de campo (Ethernet, Profibus, Modbus, Hart e Foundation
Fieldbus). XII - Noções de sistemas instrumentados de segurança.
XIII - Noções de planejamento PERT/CPM. XIV - Noções de saúde
e segurança do trabalho. XV - Transmissão e transmissores pneumáticos, eletrônicos analógicos, digitais e inteligentes. XVI - Conhecimentos básicos em eletrônica analógica e eletrônica digital.
XVII - Noções de dimensionamento e seleção de elementos primários
de medição (termopares e placas de orifício) e elementos finais de
controle (válvulas de controle). XVIII - Noções de eletrônica analógica, amplificadores operacionais, transdutores, diodos. XIX - Noções de eletrônica digital (lógica booleana; portas e circuitos mais
comuns; Circuitos CMOS e TTL). XX - Noções de equipamentos de
teste e de laboratório (multímetro, osciloscópio e frequencímetro).
XXI - Calibração e rastreabilidade de instrumentos. Materiais, tipos e
bitolas de tubulação relativas à instrumentação. XXII - Detalhes de
instalação de instrumentos, suportes e painéis. XXIII - Elementos
finais de controle (válvulas de controle pneumáticas, hidráulicas, motorizadas) e seus acessórios (posicionadores, válvulas solenóides, indicadores de posição e filtros reguladores). XXIV - Conceitos básicos
de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e comissionamento.
XXV - Noções básicas de analisadores (medidores de pH, condutivímetros, densímetros, percentual de oxigênio e cromatógrafos).
MECÂNICO INDUSTRIAL SÊNIOR: I - Metrologia Industrial: Sistemas de medição, polegada e métrico. Instrumentos simples de medidas. Medição com paquímetro, micrômetro, goniômetro e
relógio comparador. II - Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos. Desenho Mecânico: Representação em vistas ortográficas. Cotagem. Cortes e seções. III - Elementos de Máquinas: Elementos de
união permanentes. Elementos de união não permanentes. Eixos e
árvores. Molas. Mancais. Elementos de transmissão. IV - Tecnologia
Mecânica: Operações com instrumentos e ferramentas manuais. Operações com máquinas operatrizes. Ajustagem. Usinagem. Soldagem.
Fundição. Conformação. Processos de fabricação mecânica. Noções
de Siderurgia. V - Tolerâncias: tolerâncias dimensionais. Sistemas de
ajustes. Tolerâncias geométricas. Rugosidade superficial. VI - Manutenção Mecânica: Tipos de manutenção. Manutenção de elementos
de máquinas. Manutenção de conjuntos mecânicos. Alinhamento e
balanceamento de máquinas. VII - Ciência dos Materiais: Materiais
de construção mecânica (metálicos e não metálicos). Propriedades
mecânicas. VIII - Lubrificantes e lubrificação. IX - Corrosão e proteção de superfícies. X - Eletricidade básica. XI - Circuitos hidráulicos e pneumáticos. XII - Princípios de higiene e segurança de
trabalho.
TÉCNICO(A) DE LABORATÓRIO JÚNIOR: I - Química
Geral: Matéria: Propriedades, estados físicos da matéria, substancias e
misturas, alotropia, fenômenos e processos de separação, classificação
periódica dos elementos e distribuição de elétrons em subníveis e
níveis, Ligações e interações entre átomos e moléculas: ligação iônica
e ligação covalente e as principais propriedades associadas aos tipos
de ligação química, ponte de hidrogênio, numero de oxidação. Reações Inorgânicas: (síntese, analise, simples-troca, dupla-troca e oxirreducao), reações de neutralização, de oxirredução, de decomposição
Funções Inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos: dissociação e ionização, conceitos ácido-base (Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis).
Cálculos básicos e Estequiometria das reações: conceito de mol, de
massa molar, Leis ponderais e volumétricas, composição centesimal,
formula mínima, densidade absoluta e relativa Soluções: conceitos
fundamentais (soluto, solvente, solubilidade e coeficiente de solubilidade), classificação de soluções (molecular, iônica, insaturada e
saturada, diluída e concentrada), unidades de concentração comum
(g/L), em quantidade de matéria (mol/L) e percentual (% massa/massa, % massa/volume e % volume/volume), mistura e diluição de
soluções, Termoquímica: reações endotérmicas e reações exotérmicas,
energia de ativação, calor de reação (de formação, de combustão e de
neutralização), Equilíbrio químico molecular e iônico: constante de
equilíbrio em sistemas homogêneos, Perturbação do equilíbrio e tendência de avanço para alcançar nova condição de equilíbrio (Principio
de Le Chatelier) grau de dissociação e de ionização, equilíbrio iônico
da água, pH e pOH, variação do pH numa reação de neutralização,
solucao-tampao. Eletroquímica: pilhas e eletrolise. Química Orgânica:
Características gerais do átomo de carbono, ligações químicas do
carbono, classificação das cadeias de carbono; identificação e características das principais funções orgânicas (hidrocarbonetos, álcoois, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres, cetonas, aldeídos e aminas),
nomenclatura (segundo a IUPAC) dos compostos, reações de combustão, isomeria plana (de cadeia, de posição e de função). II Química Analítica: Volumetria de neutralização e de oxirredução,
gravimetria, espectrofotometria UV/Vis e absorção atômica, turbidimetria, refratometria, potenciometria, condutometria, voltametria,
coulometria, cromatografia líquida e gasosa, colorimetria e calorimetria.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA II: I - Compreensão e interpretação de textos. II - Tipologia textual. III - Significação literal e
contextual de vocábulos. IV - Ortografia oficial. V - Acentuação
gráfica. VI - Emprego das classes das palavras. VII - Emprego do
sinal indicativo de crase. VIII - Sintaxe da oração e do período. IX Pontuação. X - Concordância nominal e verbal. XI - Regência
nominal e verbal. XII - Pronomes: emprego, formas de tratamento e
colocação. XIII - Emprego de tempos e modos verbais.
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MATEMÁTICA II: I - Funções: função de variável real,
funções exponencial e logarítmica, funções trigonométricas. II - Cálculo diferencial e integral: limites, derivada de funções de uma variável, aplicações da derivada, problemas de otimização, taxas relacionadas, gráficos, integral definida, integral indefinida, áreas. III Álgebra linear: vetores e suas operações, matrizes, determinantes,
sistemas lineares, espaços vetoriais, transformações lineares. IV Matemática discreta: contagem, noções de combinatória e probabilidades.
RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO II: I - Números
inteiros, números racionais e suas operações. Raciocínio aritmético.
Relações entre grandezas de mesma espécie, porcentagem, juros. Coordenadas no plano, distâncias. II - Raciocínio sequencial e reconhecimento de padrões. Relações posicionais, espaciais e temporais
entre pessoas lugares e objetos. III - Conjuntos e operações: inclusão,
união, interseção e suas relações com a lógica. Lógica das proposições: conectivos e/ou, implicação, negação de proposições, equivalência lógica, tautologias, dedução de novas relações a partir de
relações dadas, contradição. IV - Problemas contagem de objetos
(combinatória) e noções de probabilidade.
LÍNGUA INGLESA: I - Compreensão de texto escrito em
língua inglesa. II - Itens gramaticais relevantes para a compreensão
dos conteúdos semânticos.
ENGENHEIRO(A) DE MANUTENÇÃO PLENO - ênfase
em Elétrica: I - Eletrônica Analógica. II - Eletrônica Digital. III Noções de Eletrônica de potência. IV - Circuitos Elétricos de corrente
contínua (CC). V - Circuitos Elétricos de corrente alternada CA. VI
Controle e Automação. VII Acionamentos Elétricos. VIII - Controladores Lógicos Programáveis. IX - Máquinas Elétricas. X - Instrumentação e medidas elétricas. XI - Aterramento de sistemas e de
equipamentos. XII - Transformadores. XIII - Geração e Distribuição
de Energia Elétrica. XIV - Centrais termelétricas: tipos, principais
componentes, ciclos térmicos, turbina a gás, turbinas a vapor e de
ciclo combinado. XV - Eficiência Energética. XVI - Energias renováveis. XVII - Segurança em instalações elétricas e serviços em
eletricidade (NR-10). XVIII - Confiabilidade de equipamentos e sistemas.
ENGENHEIRO(A) DE MANUTENÇÃO PLENO - ênfase
em Mecânica: I - Mecânica - Estática: Equilíbrio dos corpos rígidos.
Análise de estruturas. Esforços em barras, vigas, eixos e cabos. Diagramas de momentos fletores e esforços cortantes. II - Mecânica Dinâmica: Cinemática e Dinâmica das Partículas. Cinemática das
máquinas. Análise de esforços em máquinas. Vibrações em máquinas.
III - Resistência dos Materiais: Tensão e deformação. Carregamento
axial. Torção. Flexão. Carregamento transversal em vigas. Análise de
tensões e deformações. Análise de deslocamentos em vigas. Vigas
estaticamente indeterminadas. Projetos de vigas e eixos. IV - Elementos de Máquinas: Critérios de resistência. Projeto estático. Fadiga.
Parafusos e uniões aparafusadas. Uniões soldadas. Molas. Rolamentos. Engrenagens. Correias. Eixos e árvores de transmissão. V - Materiais de Construção Mecânica: Diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Diagramas Transformação - tempo x temperatura, Temperabilidade. Tratamentos térmicos e termo-químicos. Aços carbono comuns e aços de baixa liga. Materiais resistentes à corrosão e à oxidação - aços especiais e materiais exóticos. Ferros fundidos. VI Tecnologia Mecânica: Fundição. Conformação mecânica. Usinagem.
Soldagem. Ensaios de materiais - Destrutivos e Não destrutivos. Inspeção de equipamentos - Técnicas de inspeção. Revestimentos - cladeamento. VII - Mecânica dos Fluidos: Estática dos fluidos. Equações
básicas para um volume de controle. Escoamento incompressível.
Propriedades dos fluidos. Escoamento de fluídos em tubulações. VIII
- Máquinas Hidráulicas: Classificação e características de bombas.
Turbobombas, classificação, características e componentes. Seleção e
especificação de bombas. Desempenho da bomba centrífuga - curvas
características. Testes, instalação, operação e manutenção de bombas.
Instalações de bombeamento. IX - Lubrificação: Lubrificantes. Princípios Básicos de Lubrificação. Lubrificação de equipamentos e componentes mecânicos. X - Transmissão de calor: Condução unidimensional em regime permanente. Convecção. Trocadores de calor. XI Termodinâmica: Substância pura. Trabalho e calor. Primeira lei da
termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Ciclos termodinâmicos das máquinas térmicas. XII - Manutenção: Manutenção Industrial.
As diferentes formas de manutenção. Gerência e Planejamento de
manutenção - PERT - caminho crítico, nivelamento de mão de obra.
XIII - Qualidade e Administração da Produção: Administração de
materiais. Formação e controle de estoques. Administração, planejamento, programação e controle de projetos. Planejamento para a
qualidade.
ENGENHEIRO(A) DE PROCESSAMENTO JÚNIOR: I Princípios básicos de Engenharia Química. Sistema internacional de
unidades. Massa molar, massa específica, densidade de misturas líquidas e gasosas. Relações de composição de misturas: massa, volume, quantidade de matéria. Balanços de massa e de energia em
processos no regime permanente. Estequiometria Industrial. Problemas de Combustão. Poder calorífico inferior e superior. Processos
químicos com reciclo. Conversão global e por passe. II - Termodinâmica: Leis da termodinâmica aplicadas a sistemas abertos e fechados. Efeitos térmicos. Propriedades termodinâmicas de fluidos.
Equações de estado. Cartas termodinâmicas. Equilíbrio de fases.
Equilíbrio químico. Termodinâmica dos processos em escoamento.
Ciclos de potência. Ciclos de refrigeração. Processos de compressão,
expansão e estrangulamento. III - Mecânica dos fluidos: Números
adimensionais. Estática de fluidos. Manômetros. Equação de Bernouilli. Regimes de escoamento laminar e turbulento. Fator de atrito.
Perda de carga em tubulações. Medição e transporte de fluidos. Curvas características de bombas e ponto de trabalho. Cavitação. Carga
positiva de sucção (NPSH) disponível e requerida. IV - Transferência
de calor: Mecanismos de transferência de calor. Condução unidimensional em regime permanente. Convecção forçada no interior de
tubos. Radiação. Permutadores de calor: Contracorrente, paralelo e
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multi-passes. Coeficiente global e resistência de depósito. V - Operações unitárias: Destilação integral (flash). Destilação binária. Destilação azeotrópica. Absorção e esgotamento. Número de unidades de
transferência e altura equivalente. Cristalização. Sedimentação. Secagem. Centrifugação. VI - Teoria de controle de processos: Transformada de Laplace. Sistemas de primeira e segunda ordem. Função
de transferência. Respostas transientes a perturbações degrau. Conceito de ganho e constante de tempo. Tempo morto. Sistema de
controle Feedback. Respostas em malha fechada. Estabilidade de malhas de controle. VII - Cinética e cálculo de reatores: Conversão.
Velocidade de reação. Reações homogêneas e heterogêneas. Lei de
Arrhenius. Tempo de residência e velocidade espacial. Reator em
batelada. Reator de mistura perfeita(CSTR). Reator pistonado (PFR).
VIII - Polímeros: Conceitos básicos. Classificações quanto a estrutura
química e o comportamento mecânico. Morfologia. Comportamento
térmico e mecânico. Processos de polimerização. Noções de processamento de polímeros. Cadeia produtiva da indústria petroquímica.
Principais matérias primas e produtos petroquímicos. Processo de
produção de politereftalato de etileno (PET) via PTA.
ANEXO II - LOCAIS DE INSCRIÇÃO CREDENCIADOS
UF MUNICÍPIO LOCAL CONTRATA- ENDEREÇO
DO
PE IPOJUCA
LAN SERVICE
RUA MÁRIO DA COSTA MONTEIRO, 08 CENTRO
PE RECIFE
MICROLINS
RUA DO LIVRAMENTO, 21 - SANTO ANTÔNIO - CENTRO

ANEXO III - CRONOGRAMA
EVENTOS BÁSICOS
Inscrições
Solicitação de inscrição com isenção da taxa de Inscrição
Resultado dos pedidos de isenção
Prazo para contestação dos candidatos que tiveram a solicitação de
isenção da taxa de inscrição indeferida
Divulgação da relação de candidatos que tiveram a solicitação de
isenção da taxa de inscrição deferida, após contestação
Entrega dos Cartões de Confirmação de Inscrição (via ECT) exclusivamente para os inscritos nos postos credenciados e obtenção impressa do
Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico
http://www.cesgranrio.org.br
Atendimento aos candidatos com dúvidas sobre os locais de provas
Aplicação das provas objetivas
Divulgação dos gabaritos das provas (via Internet)
Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou
aos gabaritos divulgados
Divulgação dos resultados finais

DATAS
04 a 20/02/2011
04 a 07/02/2011
14/02/2011
14 e 15/02/2011
18/02/2011

(040); Modelos e Protótipos II (040); Técnicas de Ilustração II (040);
Tecnologia (Física Aplicada) II (040); Total 400 h/a. 3.º SEMESTRE:
Computação Gráfica III (040); Desenho Técnico I (040); Design
Gráfico I (040); Design Social e Ambiental I (040); História do
Design (040); Materiais e Processos de Produção III (040); Metodologia do Projeto I (040); Modelos e Protótipos III (040); Projeto
de Produto I (040); Técnicas de Ilustração III (040); Total 400 h/a. 4.º
SEMESTRE: Computação Gráfica IV (040); Desenho Técnico II
(040); Design Gráfico II (040); Design Social e Ambiental II (040);
Estética (040); Materiais e Processos de Produção IV (040); Metodologia do Projeto II (040); Modelos e Protótipos IV (040); Projeto
de Produto II (040); Técnicas de Ilustração IV (040); Total 400 h/a.
5.º SEMESTRE: Computação Gráfica V (040); Comunicação e Semiótica I (040); Ergonomia I (040); Fotografia Digital Aplicada ao
Design I (040); Gestão e Empreendedorismo em Design I (040);
Marketing Aplicado ao Design I (040); Modelos e Protótipos V
(080); Projeto de Produto III (040); Técnicas de Ilustração V (040);
Estágio Supervisionado (065); Total 465 h/a. 6.º SEMESTRE: Computação Gráfica VI (040); Comunicação e Semiótica II (040); Ergonomia II (040); Fotografia Digital Aplicada ao Design II (040);
Gestão e Empreendedorismo em Design II (040); Marketing Aplicado
ao Design II (040); Modelos e Protótipos VI (080); Projeto de Produto IV (040); Técnicas de Ilustração VI (040); Estágio Supervisionado (065); Total 465 h/a. 7.º SEMESTRE: Computação Gráfica
VII (080); Legislação e Ética Profissional do Designer I (040); Metodologia de Pesquisas I (040); Modelos e Protótipos VII (080);
Técnicas de Ilustração VII (080); Trabalho de Conclusão de Curso TCC (080); Estágio Supervisionado (070); Total 470 h/a. 8.º SEMESTRE: Computação Gráfica VIII (080); Legislação e Ética Profissional do Designer II (040); Metodologia de Pesquisas II (040);
Modelos e Protótipos VIII (080); Técnicas de Ilustração VIII (080);
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (080); Estágio Supervisionado (070); Total 470 h/a. Carga Horária Total do Curso: 3.470
h/a. Disciplina Optativa: Libras - Língua Brasileira de Sinais (040
h/a).

16/03/2011

17 e 18/03/2011
20/03/2011
21/03/2011
22 e 23/03/2011
08/04/2011

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
Processo simplificado (regras da CBAt)
Objeto: Confecção e entrega de 2.775 (dois mil setecentos e setenta e
cinco) medalhas de premiação, estampadas em latão, niqueladas, com
fundo fosco e alto relevo polido, possuindo uma fita verde e amarela
com 2cm de largura e 70cm comprimento, estas serão utilizadas nos
EVENTOS OFICIAIS DA CBAT 2011 sendo divididas em 925 (novecentos e vinte e cinco) na tonalidade ouro, 925 (novecentos e vinte
e cinco) na tonalidade prata e 925 (novecentos e vinte e cinco) na
tonalidade bronze e Confecção e entrega de 21.510 (vinte e um mil
quinhentos e dez) medalhas de premiação em latão resinado com 5cm
de diâmetro e 3mm de espessura, possuindo uma fita verde e amarela
com 01cm de largura e 70cm comprimento, estas serão utilizadas nos
CAMPEONATOS ESTADUAIS CAIXA 2011, das FEDERAÇÕES
FILIADAS sendo divididas em 7.170 (sete mil cento e setenta) na
tonalidade de ouro, 7.170 (sete mil cento e setenta) na tonalidade
prata e 7.170 (sete mil cento e setenta) na tonalidade bronze, devidamente descrito no edital de tomada de preço. Data de Abertura:
15.02.2011 Horário: 14:00h Aquisição (gratuita) do edital e amostra:
www.cbat.org.br, ou na sede da CBAt, Rua rio Purus, 103 - Nossa
Sra. das Graças - Vieiralves, no horário de 09:00 às 12:00 e das 13:00
às 17:00h. Informações: (92) 3182-3200 Fax: (92) 3182-3201
ROBERTO GESTA DE MELO
Presidente - Confederação

FACULDADE DE DESENHO INDUSTRIAL
DE MAUÁ - FADIM
AVISO DE ALTERAÇÃO
MATRIZ CURRICULAR
A Faculdade de Desenho Industrial de Mauá - FADIM, mantida pelo Centro de Ensino Superior de Mauá - CESMA, ambas com
sede no município de Mauá/SP, nos termos da Portaria MEC n.º
1.670-A, de 30/11/1993, torna público que o colegiado competente
aprovou a alteração da matriz curricular do curso de graduação, com
vigência a partir do 1.º semestre letivo de 2011, assim identificado:
DESENHO INDUSTRIAL - HABILITAÇÃO EM PROJETO DO
PRODUTO - BACHARELADO: 1.º SEMESTRE: Antropologia Cultural I (040); Computação Gráfica I (040); História da Arte I (040);
Linguagem Visual I (040); Matemática e Estatística Aplicadas ao
Design I (040); Materiais e Processos de Produção I (040); Metodologia Científica I (040); Modelos e Protótipos I (040); Técnicas
de Ilustração I (040); Tecnologia (Física Aplicada) I (040); Total 400
h/a. 2.º SEMESTRE: Antropologia Cultural II (040); Computação
Gráfica II (040); História da Arte II (040); Linguagem Visual II
(040); Matemática e Estatística Aplicadas ao Design II (040); Materiais e Processos de Produção II (040); Metodologia Científica II

Mauá, 28 de janeiro de 2011.
ANDREA ROSANE TARTUCE
Diretora da Faculdade

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR
DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
AVISOS DE ALTERAÇÃO
MATRIZES CURRICULARES
Atendendo ao disposto na legislação pertinente, a presidente
do Conselho Acadêmico da FAESI - Faculdade de Ensino Superior de
São Miguel do Iguaçu, senhora Andréa Stefânia Sereni, no uso de
suas atribuições, divulga as Matrizes Curriculares dos Cursos: Administração, Bacharelado, período noturno, Geografia, Licenciatura,
período diurno e noturno, que entrarão em vigor no 1º semestre de
2011 com as alterações aprovadas pelo Conselho Acadêmico desta
Faculdade, em reunião no dia 20 de dezembro de 2010.
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, BACHARELADO - 1º
PERÍODO LETIVO: Teorias da Administração I C/H 66; Metodologia da Pesquisa Científica C/H 66; Expressão Oral e Escrita Português C/H 66; Teoria Econômica I C/H 66; Contabilidade Geral C/H
66; Total C/H 330 - 2º PERÍODO LETIVO: Teorias da Administração II C/H 66; Filosofia e Ética C/H 66; Sociologia das Organizações C/H 66; Teoria Econômica II C/H 66; Fundamentos do
Comércio Internacional C/H 66; Total C/H 330; 3º PERÍODO LETIVO: Gestão de Custos Empresariais C/H 66; Direito Comercial e
Societário C/H 66; Economia Brasileira Contemporânea C/H 66; Interpretação e Produção de Textos C/H 66; Matemática Comercial e
Financeira C/H 66; Total C/H 330 - 4º PERÍODO LETIVO: Gestão
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável C/H 66; Psicologia Organizacional C/H 66; Organização, Sistemas e Métodos C/H 66; Legislação Tributária C/H 66; Estatística C/H 66; Total C/H 330 - 5º
PERÍODO LETIVO: Administração da Produção I C/H 66; Jogos de
Empresas C/H 66; Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais C/H 66; Administração Mercadológica I C/H 66; Administração de Recursos Humanos I C/H 66; Total C/H 330 - 6º PERÍODO LETIVO: Administração da Produção II C/H 66; Administração de Recursos Humanos II C/H 66; Empreendedorismo C/H
66; Administração Mercadológica II C/H 66; Administração Financeira e Orçamentária I C/H 66; Total C/H 330 - 7º PERÍODO LETIVO: Planejamento Estratégico C/H 66; Administração Financeira e
Orçamentária II C/H 66; Administração de Sistemas de Informação
C/H 66; Optativa I C/H 66; Projeto de Graduação I C/H 66; Estágio
Supervisionado I C/H 200; Total C/H 530 - 8º PERÍODO LETIVO:
Administração de Serviços C/H 66; Logística e Distribuição C/H 66;
Optativa II C/H 66; Projeto de Graduação II C/H 66; Estágio Supervisionado II C/H 200; Total C/H 464. Atividades Complementares
150. TOTAL C/H DO CURSO 3.124h.
CURSO DE GEOGRAFIA, LICENCIATURA - 1º PERÍODO LETIVO: Evolução do Pensamento Geográfico C/H 66; Geologia
Geral C/H 66; Filosofia da Educação C/H 66; Metodologia da Pesquisa Científica C/H 66; Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Geografia C/H 66; Total C/H 330 - 2º PERÍODO LETIVO: Cartografia
C/H 66; Prática de Ensino em Geografia C/H 66; Climatologia I C/H
66; Linguagem, Comunicação e Expressão C/H 66; Geografia Cultural C/H 66; Total C/H 330 - 3º PERÍODO LETIVO: Geomorfologia
I C/H 66; Climatologia II C/H 66; Cartografia Temática C/H 66;
Didática da Geografia C/H 66; Geografia Econômica C/H 66; Total
C/H 330 - 4º PERÍODO LETIVO: Geomorfologia II C/H 66; Organização do Espaço Mundial C/H 66; Língua Brasileira de Sinais LIBRAS C/H 66; Geografia Agrária C/H 66; Geografia da Po-
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Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
pulação C/H 66; Total C/H 330 - 5º PERÍODO LETIVO: Estrutura e
Funcionamento da Educação Brasileira C/H 66; Geografia Urbana
C/H 66; Hidrogeografia C/H 66; Geografia Política e Geopolítica C/H
66; Psicologia da Educação C/H 66; Total C/H 330 - 6º PERÍODO
LETIVO: Biogeografia e Paisagens Brasileiras C/H 66; Prática de
Ensino de Geografia para o Ensino Fundamental C/H 66; Organização do Espaço Brasileiro C/H 66; Turismo e Meio Ambiente C/H
66; Estágio Supervisionado em Geografia I C/H 150; Total C/H 414
- 7º PERÍODO LETIVO: Geografia do Continente Americano C/H
66; Prática de Ensino de Geografia para o Ensino Médio C/H 66;
História Geral C/H 66; Metodologia da Pesquisa Geográfica C/H 66;
Estágio Supervisionado em Geografia II C/H 150; Total C/H 414 - 8º
PERÍODO LETIVO: Geotecnologias Aplicadas ao Ensino de Geografia C/H 66; Geografia do Paraná C/H 66; História do Brasil C/H
66; Trabalho de Conclusão de Curso C/H 66; Estágio Supervisionado
em Geografia III C/H 100; Total C/H 364. Atividades Complementares C/H 200. TOTAL DA C/H DO CURSO 3.042h.
Observação: As disciplinas Optativas serão alencadas a cada
semestre letivo conforme consta no Projeto Político Pedagógico dos
cursos.
São Miguel do Iguaçu, 25 de janeiro de 2011.
ANDRÉA STEFÂNIA SERENI

FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS
A FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA, representante das Entidades/Empresas Culturais, Recreativas, de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional, Cursos Livres, Fundações,
Institutos, ONGs, Associações Profissionais, Associações de Pais e
Amigos de Excepcionais e Similares, Associações Econômicas, Bibliotecas, Museus, Empresas de Produções Artísticas, Empresas de
Artes Plásticas, Laboratórios de Pesquisas Tecnológicas e Científicas,
Orquestras, Gravadoras de Discos e Fitas e outras compreendidas no
2º, 3º e 4º Grupos do plano CNEC, art. 577 da CLT, (as atividades
indicadas não serão da abrangência da FENAC desde que tenham
sindicatos patronais próprios e em atividade plena), por seu Presidente, convoca, nos termos estatutários, toda a categoria para as
Assembléias Gerais Extraordinárias que serão realizadas nos seguintes Estados: GOIÁS - 25 de fevereiro de 2011, às 09:00 em 1ª
convocação e às 09:30 h em 2ª convocação, na Sala de Convenções
do Address Hotel Residence, situado na Av. República do Líbano, nº
2526, Setor Oeste, Goiânia/GO para análise e discussão das reivindicatórias do SENALBA/GO e da FITEDCA/GO; PARÁ E AMAPÁ - 21 de março de 2011, às 09:00 em 1ª convocação e às 09:30 h
em 2ª convocação, na Sala de Convenções do Hotel Hilton Belém,
situado na Av. Presidente Vargas, nº 882, Centro, Belém/PA, para
análise e discussão das reivindicatórias dos SENALBAS/PA e AP;
PIAUÍ E MARANHÃO - 22 de março de 2011, às 09:00 h. em 1ª
convocação e 09:30 h. em 2ª convocação, na Sala de Convenções do
Hotel Mercure Mont Blanc, situado na Av. Monções, nº 01, Qd. 01,
Renascença II, São Luís/MA para análise e discussão das reivindicatórias dos SENALBAS/ PI e MA; CEARÁ - 23 de março de
2011, às 09:00 h. em 1ª convocação e 09:30 h. em 2ª convocação, na
Sala de Convenções do Hotel Beira Mar, situado na Av. Beira Mar, nº
3130, Praia de Meireles, Fortaleza/CE, para análise e discussão da
reivindicatória do SENALBA/CE e SATED/CE; RIO GRANDE DO
NORTE - 24 de março de 2011 às 09:00 h. em 1ª convocação e 09:30
h. em 2ª convocação, na Sala de Convenções do Hotel Quality Suítes
Natal Plaza situado na Av. Engenheiro Roberto Freire, nº 3.090, Ponta
Negra, Natal/RN, para análise e discussão da reivindicatória do SENALBA/RN; PERNAMBUCO, PARAÍBA e ALAGOAS - 28 de
março de 2011, às 09:00 h. em 1ª convocação e 09:30 h. em 2ª
convocação, na Sala de Convenções do Hotel Recife Plaza Hotel,
situado na Rua da Aurora, nº 225, Boa Vista, Recife/PE, para análise
e discussão das reivindicatórias da FITEDCA/PE, SENALBA/PE,
SATED/PE SENALBA/PB, SENALBA/AL e SATED/PE; SERGIPE
- 31 de março de 2011, às 09:00 h. 1ª convocação e às 09:30 h. em
2ª convocação, na Sala de Convenções do Celi Hotel situado na Av.
Oceânica, nº 500, Atalaia, Aracaju/SE, para análise e discussão da
reivindicatória do SENALBA/SE; BAHIA - 01 de abril de 2011, às
09:00 h. em 1ª convocação e às 09:30 h. em 2ª convocação, na Sala
de Convenções do Marazul Hotel, situado na Av. Sete de Setembro,
nº 3937 - Barra, Salvador/BA, para análise e discussão da reivindicatória do SENALBA/BA; BRASÍLIA E RONDÔNIA - 04 de abril
de 2011, às 13:00 h. em 1ª convocação e às 13:30 h. em 2ª convocação, na Sala de Convenções do Hotel Sonesta, situado no SHN,
Quadra 05, Bloco B, Brasília/DF, para análise e discussão das reivindicatórias dos SENALBAS/ DF e RO, e às 15:00 h. em 1ª convocação e às 15:30 h. em 2ª convocação para análise e discussão da
reivindicatória do SINDCLUBES/DF; MATO GROSSO E ACRE 06 de abril de 2011, às 09:00 h. em 1ª convocação e 09:30 h. em 2ª
convocação, na Sala de Convenções do Mato Grosso Palace Hotel,
situado na Rua Joaquim Murtinho, nº 170, Centro, Cuiabá/MT, para
análise e discussão das reivindicatórias dos SENALBAS/MT e AC;
TOCANTINS - 07 de abril de 2011, às 09:00 h. em 1ª convocação e
às 09:30 h. em 2ª convocação, na Sala de Convenções do Hotel Rio
do Sono, situado na Quadra 101 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado,
Conj. 01, Lote 10, Plano Diretor Sul, Centro, Palmas/TO, para análise
e discussão da reivindicatória do SENALBA/TO; AMAZONAS E
RORAIMA - 12 de abril de 2011, às 09:00 h. em 1ª convocação e às
09:30 h. em 2ª convocação, na Sala de Convenções do Taj Mahal
Continental Hotel, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 741, Centro,
Manaus/AM, para análise e discussão das reivindicatórias do SECRAS/AM e do SENALBA/RR; RIO DE JANEIRO - 14 de abril de
2011, às 13:30 h. em 1ª convocação e às 14:00 h. em 2ª convocação
na Sala de Convenções da ABERJ - Associação de Bancos do Estado
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Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
do Rio de Janeiro situado na Av. Rio Branco, nº 81, 19º andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, para análise e discussão das reivindicatórias dos SENALBAS/ CAPITAL e RJ e SASERJ; ESPÍRITO
SANTO - 15 de abril de 2011, às 10:00 h. em 1ª convocação e às
10:30 h. em 2ª convocação, na Sala de Convenções do Hotel Comfort
Vitória Praia, situado na Av. Dante Micheline, 1057, Jardim da Penha,
Vitória/ES, para análise e discussão da reivindicatória do SENALBA/ES; MINAS GERAIS - 26 de abril de 2011, às 09:00 h. em 1ª
convocação e às 09:30 h. em 2ª convocação, para análise e discussão
das reivindicatórias do SINDEC/MG e SINPEF e às 13:30 h. em 1ª
convocação e às 14:00 h. em 2ª convocação, para análise e discussão
das reivindicatórias do SENALBA/MG, do Sindicato dos JornalistasSPJ/MG e FITEDCA-BA/MG, na Sala de Convenções do Hotel Boulevard Plaza, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 1640, Funcionários,
Belo Horizonte/MG; Pauta das Assembléias: 1) Discussão das Pautas
de Reivindicações Salariais e delegação de poderes para negociar e
firmar convenções, acordos e dissídios coletivos de trabalho; 2) Contribuições a serem cobradas pela Fenac e 3) Outros assuntos. Tels.:
(21) 2262-0207; (61) 3328-3440; (71) 3264-3605; (31) 3291-7550;
(85) 3023-4845; (27) 3337-9907; (81) 3035-0207.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2011.
JOSÉ ALMERO MOTA
Presidente da Federação

FETRAF/RN - FEDERAÇÃO DOS
TRABALHADORES E TRABALHADORAS
NA AGRICULTURA FAMILIAR DO RIO
GRANDE DO NORTE
EDITAL DE 25 DE JANEIRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO N o- 1/2011
A FETRAF/RN, CNPJ. 07.264.273/0001-92, com base no
Contrato de Repasse nº 0313933-99/2009, firmado com a Caixa Econômica Federal - CEF e o Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA, estará selecionando Estatísticos, Consultores na área ambiental, Técnicos Agrícolas, Auxiliares de Campo, Técnicos Educadores e
Orientador(es)/Supervisor(es), na forma de Horas técnicas, para atuarem no diagnóstico da cadeia produtiva do leite, na qualificação das
experiências agroecológicas, e no diagnóstico da Bacia Hidrográfica
do Rio Potengi, no âmbito dos municípios do Território Potengi, no
RN. Os interessados poderão enviar currículo até o dia 15/02/2011. O
termo de referência contendo detalhes e procedimentos para concorrência poderá ser acessado na página www.fetrafrn.org.br.
JOÃO CABRAL DE LIRA
Coordenador Geral

FEDERAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FETRANSCARGA
CNPJ: 05.533.967/0001-52
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
A Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de
Janeiro - FETRANSCARGA, em cumprimento ao disposto na Portaria nº 186/2008, do Ministério do Trabalho e Emprego, considerando que a Federação está registrada no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, desde
20/02/2003, e em funcionamento, convida os Conselhos de Representantes de todos os Sindicatos da categoria econômica das empresas
de transporte de cargas do Estado do Rio de Janeiro, a comparecerem
na Assembléia Geral de re-ratificação da fundação da Federação, a
ser realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Jequiriçá, nº 167, térreo, no Bairro da Penha, no dia
10 (dez) de março de 2011, quinta-feira, às 10 horas, em primeira
convocação, e às 10 horas e 30 minutos, em segunda e última convocação, para deliberarem, nos termos da Portaria nº 186/2008, do
MTE, sobre a seguinte ordem do dia: 1) ratificação da fundação da
Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro FETRANSCARGA; 2) ratificação da base territorial da entidade e de
sua representação; 3) ratificação da filiação dos Sindicatos; 4) ratificação do Estatuto aprovado; 5) re-ratificação da eleição e posse
dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; e 6) aprovação da
filiação da Federação à Confederação Nacional do Transporte CNT.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2011.
EDUARDO FERREIRA REBUZZI
Presidente da Federação

FUNDAÇÃO DE AMPARO
E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 227/2010
A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa,
nesta oportunidade através do seu pregoeiro, designado pela Diretoria
Executiva, torna público aos interessados o resultado do certame em
epigrafe, cujo objeto é Aquisição de Equipamento de Informática,
conforme descrito em edital. Licitante vencedora Infomarques Comércio e Serviços Ltda. Processo 95111 pertencente ao convênio
2567 UFPA/FADESP/BIOLOGIA A DIST. PRO II.
ANA CARLA SERRÃO LOBATO
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RETIFICAÇÃO
No aviso de Pregão Presencial 003/2011 publicado no DOU
de 25/01/11, Seção 3, pág. 112, onde se lê: modalidade pregão eletrônico, leia-se: modalidade pregão presencial e onde se lê: Abertura
prevista para o dia 10/01/11 as 10h00min horas leia-se: 15/02/11 as
10h00min.

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL
RIO SOLIMÕES - UNISOL
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 5/2011
A Comissão de Licitação da Fundação de Apoio Institucional
Rio Solimões, nomeada pelo Ato Administrativo Nº. 001/2011 - UNISOL, de acordo com a legislação em vigor, especialmente o que
dispõe a Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei nº. 9.648, de 27 de maio
de 1998 e Lei nº. 12.349, de 15 de dezembro de 2010, torna público
a licitação na modalidade supramencionada com as seguintes características: OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em
Execução de Serviços de "Reforma do Centro de Atenção à Saúde CAIS - no Setor Sul do Campus da Universidade Federal do Amazonas - UFAM", com valor limite de R$ 445.078,05 (quatrocentos e
quarenta e cinco mil, setenta e oito reais e cinco centavos), de acordo
com o Projeto Básico contido no Edital, pelo tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL e o regime de execução de EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL, levando em consideração a limitação de
recursos disponíveis, prazo de execução e preço oferecido e, em
conformidade com o Projeto Nº. 60.00.136 e Convênio Nº. 19/2007 UFAM/UNISOL, que realizar-se-á às 09:00h do dia 03/03/2011.
Outras informações podem ser obtidas no site www.riosolimoes.org.br. A entrega do Edital será realizada na sede da Fundação
de Apoio Institucional Rio Solimões, sito na Av. Tefé, 3285 - Japiim
- Manaus, AM, CEP: 69.078.000 - Fone: (92) 2123-8373 ou Fax (92)
2123-8383, no horário de 9:00 às 11:00h, mediante apresentação, para
protocolo eletrônico, em duas vias, do Requerimento de Participação
devidamente preenchido com letra legível, juntamente com o comprovante de pagamento da Taxa de Edital no valor de R$ 100,00 (cem
reais).
CONCORRÊNCIA N o- 6/2011
A Comissão de Licitação da Fundação de Apoio Institucional
Rio Solimões, nomeada pelo Ato Administrativo Nº. 001/2011 - UNISOL, de acordo com a legislação em vigor, especialmente o que
dispõe a Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei nº. 9.648, de 27 de maio
de 1998 e Lei nº. 12.349, de 15 de dezembro de 2010, torna público
a licitação na modalidade supramencionada com as seguintes características: OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em
Execução de Serviços de "Reforma do Prédio da Escola Superior de
Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas - UFAM", com
valor limite de R$ 703.923,97 (setecentos e três mil, novecentos e
vinte e três reais e noventa e sete centavos), de acordo com o Projeto
Básico contido no Edital, pelo tipo de licitação MENOR PREÇO
GLOBAL e o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, levando em consideração a limitação de recursos disponíveis, prazo de execução e preço oferecido e, em conformidade
com o Projeto Nº. 60.00.136 e Convênio Nº. 19/2007 - UFAM/UNISOL, que realizar-se-á às 14:00h do dia 03/03/2011. Outras informações podem ser obtidas no site www.riosolimoes.org.br. A entrega
do Edital será realizada na sede da Fundação de Apoio Institucional
Rio Solimões, sito na Av. Tefé, 3285 - Japiim - Manaus, AM, CEP:
69.078.000 - Fone: (92) 2123-8373 ou Fax (92) 2123-8383, no horário de 9:00 às 11:00h, mediante apresentação, para protocolo eletrônico, em duas vias, do Requerimento de Participação devidamente
preenchido com letra legível, juntamente com o comprovante de pagamento da Taxa de Edital no valor de R$ 100,00 (cem reais).
PREGÃO PRESENCIAL N o- 39/2011
O Pregoeiro da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, torna público que efetuará a seguinte licitação: PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 039/2011 para: "Locação de Dependências para o
Projeto de Formação na Metodologia da Escola Ativa - UFAM/UNISOL", pelo tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo
com o Termo de Convênio Nº. 31/2010 - UFAM/UNISOL. Data,
horário e local de Abertura do Certame: Dia 10/02/2011 às 09:00h, na
sede da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, sito na Av.
Tefé, 3285 - Japiim - Manaus / AM, CEP 69.078-000. O Edital
encontra-se a disposição dos interessados no site www.riosolimoes.org.br e na sede desta Fundação no horário de 09:00 às 11:00h
- Telefone para Contato: (92) 2123-8373 / Fax: (92) 2123-8383.
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
A Comissão de Licitação da Fundação de Apoio Institucional
Rio Solimões, nomeada pelo Ato Administrativo 001/2011 - UNISOL, de acordo com a legislação em vigor, especialmente o que
dispõe a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 9.648, de 27 de maio
de 1998, torna público a licitação na modalidade supramencionada
com as seguintes características: Objeto: Contratação de empresa especializada para a Prestação dos Serviços de "CONSTRUÇÃO DA
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE AQUICULTURA NA FAZENDA
EXPERIMENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM", com o valor limite de R$ 540.577,37 (Quinhentos e
quarenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), pelo tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL e o regime
de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, levando em
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consideração a limitação de recursos disponíveis, prazo de execução,
preço oferecido e, em conformidade com o CONVÊNIO Nº.
016/2007 - UFAM/UNISOL, que realizar-se-á às 14:00h do dia
17/02/2011. Maiores informações podem ser obtidas no site www.riosolimoes.org.br. A entrega do Edital será realizada na sede da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, sito na Avenida Tefé,
3285 - Japiim - Manaus, AM, CEP 69078.000 - Fone: (92) 2123-8354
ou Fax: (92) 2123-8383, no horário de 09:00 às 11:00h, mediante
apresentação, para protocolo eletrônico, em duas vias, do Requerimento de Participação juntamente com o comprovante de pagamento da Taxa de Edital no valor de R$ 70,00 (Setenta reais).
Manaus-AM, 28 de janeiro de 2011.
ALAN MAIA FIGUEIRA
Presidente da Comissão
DESPACHO DO DIRETOR EXECUTIVO
Em 28 de janeiro de 2011
Ratifico a decisão da Comissão de Licitação, conforme Ata
de Reunião datada de 28/01/2011, referente ao Projeto 00.00.36, Convênio 01.09.0490.00 - FINEP/UNISOL/FUA, para "Aquisição de
Unidade de Criogenia do Projeto Ampliacao Modernizacao da InfraEstrutura de Pesquisa aos Programas de Pós-Graduacão da Universidade Federal do Amazonas", que recomenda a dispensa de licitação
para aquisição direta junto à empresa CRIOTÉCNICA SERVIÇOS E
PEÇAS EM CRIOGENIA LTDA - ME com o valor global de =CUR
86.945,00 (oitenta e seis mil e novecentos e quarenta e cinco euros),
estimado em R$ 200.448,00 (Duzentos mil e quatrocentos e quarenta
e oito reais), com fulcro no inciso XXI do Artigo 24 da Lei 8.666 de
1993.
ALMIR LIBERATO DA SILVA

FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
TIPO: Técnica e Preço
OBJETO: contratação de empresa para realização de serviços de
consultoria, por lote, através de empresas especializadas, para atendimento de empresas incubadas no Centro de Empreendimentos em
Informática - CEI da UFRGS ABERTURA: às 15hs - 03.03.2011.
LOCAL: Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43.609 - Agronomia Porto Alegre - RS. CÓPIAS DO EDITAL pela internet:
http://www.faurgs.ufrgs.br.
Porto Alegre-RS, 28 de janeiro de 2011.
SERGIO NICOLAIEWSKY
Diretor Presidente

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 6/2011-SRP
Objeto: registro de preços para prestação de serviços de reserva,
emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais. Edital: 31/01/2011 de 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 17:00. Endereço: site eletrônico www.comprasnet.gov.br.
Entrega das propostas: a partir do dia 31/01/2011 às 08:00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas: 10/02/2011 às
09:00, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br
Juiz de Fora, 26 de janeiro de 2011.
ADRIANA IMACULADA FERNANDES
Pregoeira

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DE ALFENAS - FACEPE
DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 27 de janeiro de 2011
Contrato: FAPEMIG CBB APQ 01629/09: Proc. nº 660/10: Dispensa
nº 01/2011.
Para os efeitos do disposto na Lei nº 8666/93, considerando
o parecer jurídico, reconheço a situação de Dispensa de Licitação,
fundamentada no Art. 24, inciso II, da norma supracitada, para importação de material de consumo da empresa vencedora conforme
segue: ((01) kit ms ifn-gma opteia set 20tst, (01) kit ms il-5 opteia set
20tst, (01) kit ms il-10 opteia set 20tst e (01) kit ms igg2a opteia set
20tst, junto à empresa Prolab Sales Inc., sede em Los Angeles-USA,
no valor total de 3.419,37, representada no Brasil por Importação
Indústria e Comércio Ambriex S.A, CNPJ 33.022.294/0001-01. Ratifico a Dispensa de Licitação acima nos termos propostos, por atender os requisitos legais em vigor.
IHOSVANY CAMPS RODRIGUEZ
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FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO,
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/2011
Aquisição de reagentes e vidrarias. Total de itens licitados:
14. Edital: a partir de 31/01/2011 até 10/02/2011 no site
https://www6.caixa.gov.br/fornecedores/pregao_oc/index.asp. Início
da sessão: 10/02/2011 às 10h00min
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 2/2011
Aquisição de equipamentos de processamento de dados. Total de itens licitados: 4. Edital: a partir de 31/01/2011 até 11/02/2011
no site https://www6.caixa.gov.br/fornecedores/pregao_oc/index.asp.
Início da sessão: 11/02/2011 às 10h00min
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 3/2011
Aquisição de equipamentos de laboratório. Total de itens
licitados: 4. Edital: a partir de 31/01/2011 até 14/02/2011 no site
https://www6.caixa.gov.br/fornecedores/pregao_oc/index.asp. Início
da sessão: 14/02/2011 às 10h00min
Em 28 de janeiro de 2011.
PAULO HENRIQUE SIMÕES AMÂNCIO
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/2011
A FUNTEF-PR torna público que realizará pregão eletrônico
para a contratação de empresa especializada para confecção de mobiliário, com fornecimento de material, com recursos previstos nos
Convênios 05/05 e 98/07 firmados com a SETI-PR. A realização será
no site www.licitacoes-e.com.br, local onde poderá ser obtido o edital
ou através do e-mail licitacoes-funtef-pb@utfpr.edu.br e telefones
(46) 3220-2640/2639.
- Início do acolhimento das propostas: 31.01.2011, às 9 horas
- Data de abertura das propostas: 10.02.2011, às 9 horas
- Data do Pregão (disputa de lances): 11.02.2011, às 9 horas
TANGRIANI SIMIONI ASSMANN
Diretora Executiva

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRONICO N o- 27/2010
O Pregoeiro da Fundação de Apoio a Pesquisa, torna público
a quem possa interessar que as empresas vencedoras da licitação
supracitada foram: Science Comércio de Equipamentos para Laboratório Ltda, Specialab Produtos de Laboratórios Ltda - EPP, Qualividros Distribuidora Ltda - EPP, Whatys Produtos para Laboratório
Ltda, Vetec Química Fina Ltda, Genética Comércio Importação e
Exportação Ltda, encontram-se classificadas e habilitadas no certame.
Goiânia, 28 de janeiro de 2011.
CLAUDIO ROSA PAPALARDO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
E EXTENSÃO DE SERGIPE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO N o- 4/2011
Objeto: aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (centrais simples
para gases) para atender as necessidades do Projeto "CV 4600270372
- Desenvolvimento de Nanocompósitos com Propriedades Biocidas",
da Universidade Federal de Sergipe - UFS. Total de Itens Licitados:
0001. Edital: 31/01/2011 de 09:00 às 11:30hs e de 14:30 às 17:00hs.
Endereço: Rua Lagarto, 952, Centro, Aracaju-SE. Entrega da Proposta: a partir de 31/01/2011 às 09:00 hs no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/02/2011 às 10:00hs (Horário de
Brasília), site: www.comprasnet.gov.br.
PREGÃO ELETRÕNICO N o- 6/2011
Objeto: aquisição de equipamentos/ materiais permanente (Grua,
Guincho elétrico e Reboque) para atender as necessidades do Projeto
"CV 4600288079 PETRO - Carac Geológica Plataforma Continental
Influência Aportes Fluviais", da Universidade Federal de Sergipe UFS. Total de Itens Licitados: 0003. Edital: 31/01/2011 de 09:00 às
11:30hs e de 14:30 às 17:00hs. Endereço: Rua Lagarto, 952, Centro,
Aracaju-SE. Entrega da Proposta: a partir de 31/01/2011 às 09:00 hs
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/02/2011
às 10:00hs (Horário de Brasília), site: www.comprasnet.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 7/2011
Objeto: aquisição de equipamentos/ materiais permanentes (computador, impressora, balança digital e outros) para atender as necessidades do Projeto "CV 2600.0063427.10.4 Monitoramento Participativo do Desembarque Pesqueiro PMPDP", da Universidade Federal
de Sergipe - UFS. Total de Itens Licitados: 0008. Edital: 31/01/2011
de 09:00 às 11:30hs e de 14:30 às 17:00hs. Endereço: Rua Lagarto,
952, Centro, Aracaju-SE. Entrega da Proposta: a partir de 31/01/2011
às 09:00 hs no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/02/2011 às 10:00hs (Horário de Brasília), site: www.comprasnet.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/2011
Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de
combustível (gasolina) para atender às necessidades de abastecimento
do Projeto "CV 2600.0063427.10.4 Monitoramento Participativo do
Desembarque Pesqueiro PMPDP, da Universidade Federal de Sergipe
- UFS. Total de Itens Licitados: 0001. Edital: 31/01/2011 de 09:00 às
11:30hs e de 14:30 às 17:00hs. Endereço: Rua Lagarto, 952, Centro,
Aracaju-SE. Entrega da Proposta: a partir de 31/01/2011 às 09:00 hs
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/02/2011
às 10:00hs (Horário de Brasília), site: www.comprasnet.gov.br.
MÔNICA ALMEIDA SOUZA
Pregoeira

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
E À EXTENSÃO - FAPEX
CNPJ: 14.645.162/0001-91
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Convênio n.° 01.06.0823-00 UFBA/FAPEX/FINEP - Ref. FAPEX
06.0180. Objeto: Aquisição de microscópio eletrônico. Fornecedor:
ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO. Valor: =C
280.000,00 (R$ 630.924,00). Fundamento Legal: Art. 24, XXI, da Lei
8.666/93. Ratificação: Marcelo Veras - Diretor Executivo.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Convênio n.° 01.06.0851-00 UFBA/FAPEX/FINEP - Ref. FAPEX
06.0247. Objeto: Aquisição de licença de uso do software ModFlow
Pro. Fornecedor: Omnes do Brasil Ltda. Valor: R$ 11.085,00 Fundamento Legal: Art. 25, I, da Lei 8.666/93. Ratificação: Marcelo
Veras - Diretor Executivo.

FADURPE - FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
DESPACHO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Considerando as justificativas e demais expedientes constantes do processo de Dispensa de Licitação n.º 074/2010, reconheço
e ratifico a referida dispensa, com base no Art. 24. Inciso XIII da Lei
n.º 8.666/93, vigente. Objeto: Serviços de Diagramação e Impressão
de Livro. Contratada: Núcleo de Empreendimentos em Ciências, Tecnologia e Artes - Nectar. Valor R$ 13.600,00.
ANTÔNIO FAUSTINO CAVALCANTI
DE ALBUQUERQUE NETO

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E CULTURAL - FUNDECC
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO N o- 4/2011
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 1000/004/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especialisada para forncimento de alimentação
VERA LUCIA MATIAS
Pregoeira
(SIDEC - 28/01/2011)

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DA PESQUISA - FUNDEP
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada:
Terraplenagem e Gramadora J.B. Ltda. Pregão Eletrônico nº 618/2010
- CAMPUS 2010. Processo nº 14563.28.011.2306/2011. Objeto: Fornecimento de 687 m³ (seiscentos e oitenta e sete metros cúbicos) de
areia lavada natural, para a Obra do CAD 2 da UFMG. Valor Contratado: R$ 33.463,77 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta e três
reais e setenta e sete centavos). Prazo de Fornecimento: 90 (noventa)
dias. Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Data de assinatura:
19 de Janeiro de 2011..
Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada:
São José Distribuidora de Cimento Ltda. Pregão Eletrônico nº
022/2011 - CAMPUS 2010. Processo nº 14563.28.011.2535/2011.
Objeto: Fornecimento de cimento CP II E-32, para a Obra do CAD 2
da UFMG. Valor Contratado: R$18.150,00 (dezoito mil cento e cinquenta reais). Prazo de Fornecimento: 90 (noventa) dias. Prazo de
Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Data de assinatura: 21 de Janeiro
de 2011.
Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada:
Ambiencia Soluções Sustentáveis Ltda - ME. Pedido de Preços nº
2542/2011 - CAMPUS 2010. Processo nº 14563.27.011.2542/2011.
Objeto: Consultoria para detalhamento, implantação e acompanhamento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos, para a Obra do
CAD 1 da UFMG. Valor Contratado: R$11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais). Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Prazo de Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias. Data de assinatura:
19 de Janeiro de 2011.
Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada:
São José Distribuidora de Cimento Ltda. Pregão Eletrônico nº
656/2010 - CAMPUS 2010. Processo nº 14563.44.011.2451/2010.
Objeto: Fornecimento de cimento CP II E-32, para a Obra do Instituto
de Ciências Biológicas da UFMG. Valor Contratado: R$1.650,00 (um
mil seiscentos e cinqüenta reais). Prazo de Fornecimento: 30 (trinta)
dias. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias. Data de assinatura: 17 de
Janeiro de 2011.
Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada:
Comercial Decaver Ltda - ME. Pregão Eletrônico nº 551/2010 CAMPUS 2010. Processo nº 14563.38.011.134/2010. Objeto: Fornecimento aço CA60 e CA50 cortado, dobrado e montado, para a
Obra do Restaurante Universitário 1 da UFMG. Valor Contratado:
R$53.979,74 (cinqüenta e três mil novecentos e setenta e nove reais
e setenta e quatro centavos). Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias. Data de assinatura: 27 de
Dezembro de 2010.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE: 2010/035. CONTRATADA: EMBRAPA CERRADOS. CNPJ: 00.348.003/0039-93. OBJETO: Patrocínio da impressão dos livros do IX Simpósio Nacional Cerrado e II Simpósio
Internacional Savanas Tropicais. MODALIDADE: Inexigibilidade de
licitação, com base no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R$
20.000,00. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias contados após a realização dos serviços. FINALIDADE: Patrocinar a impressão dos livros do IX Simpósio Nacional Cerrado e II Simpósio Internacional
Savanas Tropicais, de autoria e exclusividade da Embrapa Cerrados.
RECURSOS: oriundos do orçamento da Fundação Banco do Brasil Fonte: Gerência de Comunicação e Mobilização Social. SIGNATÁRIOS: pela contratante, assina o presidente da FBB, Jorge Alfredo
Streit, e pela contratada, o Sr. Wenceslau J Goedert, Chefe-Geral
Interino da Embrapa Cerrados.

FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 5/2011 - SRP
Objeto: Contratação de empresa jurídica para fornecimento de gases
especiais, conforme as especificações constantes no termo de referência, (Anexo I). Local para retirada do Edital: Gerência da CPL
da FCAA ou por intermédio do site www.licitacoes-e.com.br.Ou
www.fcaa.com.br. Data da Disputa: dia 10/02/2011 às 14:30, no site
www.licitacoes-e.com.br, "Acesso Identificado". Recurso: PETROBRÁS - MÉTODOS ANALÍTICOS 08 - CENTRO DE CUSTOS
3542, e-mail: licitacoes@fcaa.com.br. Tipo: menor preço.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100194

FABIANA RIBEIRO CENTURION
Pregoeira

Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada:
Ical Indústria de Calcinação Ltda. Pregão Eletrônico nº 588/2010 CAMPUS 2010. Processo nº 14563.27.011.2211/2010. Objeto: Fornecimento de cal hidratada CH-I, para a Obra do CAD 1 da UFMG.
Valor Contratado: R$3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais).
Prazo de Execução: 40 (quarenta) dias. Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias. Data de assinatura: 30 de Dezembro de 2010.
Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada:
Universo Inox Indústria e Comércio Ltda. Pregão Eletrônico nº
564/2010 - CAMPUS 2010. Processo nº 14563.27.011.2081/2010.
Objeto: Fornecimento barreira fixa e barreira vai e vem em aço inox,
para a Obra do CAD 1 da UFMG. Valor Contratado: R$9.957,00
(nove mil novecentos e cinqüenta e sete reais). Prazo de Execução: 30
(trinta) dias. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias. Data de assinatura:
28 de Dezembro de 2010.
Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada:
São José Distribuidora de Cimento Ltda. Pregão Eletrônico nº
545/2010 - CAMPUS 2010. Processo nº 14563.27.011.2095/2010.
Objeto: Fornecimento cimento CPII E-32, para a Obra do CAD 1 da
UFMG. Valor Contratado: R$33.000,00 (trinta e três mil reais). Prazo
de Execução: 100 (cem) dias. Prazo de Vigência: 130 (cento e trinta)
dias. Data de assinatura: 15 de Dezembro de 2010.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2011 - FUNDEP/GECOM
Processo: 10604*02*007*1154 - Objeto: Fornecimento de letreiro
luminoso - Contratada: R & S Luminosos Ltda - Valor: R$ 8.130,00
- Fundamento Legal: Inciso VII do art. 24 da Lei 8.666/93, visto que
foi realizado Pregão Eletrônico 12/2011, fracassado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 112/2011 - GECOM
A FUNDEP comunica aos interessados que fará Licitação,
na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico,
como a seguir: Objeto: Aquisição de materiais de escritório / expediente. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br, Licitação
nº 348795. Data e hora para recebimento das propostas: das 16:00 hs
do dia 31/01/2011 até as 09:00 hs do dia 10/02/2011.
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FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 50/2011
Aquisição de Equipamento Ultrasom
Convênio nº 704475/09 - CNPq/INCT
Abertura das Propostas: 11/02/2011 Hora: 14:00
Inicio da faze de lances: 11/02/2011 Hora: 14:30
A retirada do edital e entrega das propostas entregues no
site; www.licitacaoes-e.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 113/2011 - GECOM
A FUNDEP comunica aos interessados que fará Licitação,
na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico,
como a seguir: Objeto: Aquisição de materiais para laboratório. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br, Licitação nº 348796.
Data e hora para recebimento das propostas: das 16:00 hs do dia
31/01/2011 até as 13:00 hs do dia 10/02/2011.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 115/2011 - GECOM
A FUNDEP comunica aos interessados que fará Licitação,
na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico,
como a seguir: Objeto: Aquisição e instalação de ar condicionado 2100 BTU - ACJ. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br,
Licitação nº 348831. Data e hora para recebimento das propostas: das
16:00 hs do dia 31/01/2011 até as 14:30 hs do dia 10/02/2011.
MARILENE SILVA
Pregoeira
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/2011 - FUNDEP / GECOM
Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1 Unipart Centro de Cópias e Locação Ltda - valor R$ 43.245,00.
LUCIO SILVA
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 13/2011 - FUNDEP / GECOM
Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1 Formespaço Moveis e instalações Ltda - valor R$ 2.345,00.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 15/2011 - FUNDEP / GECOM
Foram vencedoras da licitação supracitada as empresas: LOTE 1 - Maria Guiomar de Lima - Com. e Serviços de Informática valor R$ 14.870,00; LOTE 2 - L H V Oliveira - Informática - valor
R$ 10.855,00.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 29/2011 - FUNDEP / GECOM
Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1 DUO TECH BRASIL LTDA - ME - valor total R$ 9.600,00, valor
cópia excedente 0,08.

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2011.
MOACIR ASSEIN ARÚS
Presidente da Comissão de Licitação

INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA
DE GOIÁS - IFITEG
EDITAL DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010
PROCESSO DE SELEÇÃO - 2011
Juracy Cipriano da Silva, Diretor-Geral do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás - IFITEG, comunica aos interessados que o
Edital do Processo Seletivo 2011 encontra-se disponível no endereço
eletrônico www.ifiteg.edu.br. Deste Edital são extraídos os seguintes
pontos: O Processo Seletivo 2011 para o primeiro semestre dos cursos
de graduação ofertados pelo Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás
- IFITEG obedecerá às regras apresentadas neste Edital. Os cursos são:
Filosofia, Matutino, autorizado pela Portaria MEC n.º 556, de
11.08.2008 - DOU 12.08.2008, 3 anos, 50 vagas; Teologia, Noturno,
Portaria MEC n.º555, de 11.08.2008 - DOU 12.08.2008, 4 anos, 100
vagas. Total de vagas ofertadas: 100. As inscrições deverão ser realizadas, no período de 24.11.2010 a 22.01.2011, das 8h às 22h, nas
dependências do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás - IFITEG,
situado à Sétima Avenida, nº 531, no Setor Leste Universitário, no
Município de Goiânia - GO. O Processo Seletivo 2011 far-se-á por
processo classificatório que constará de avaliação, a ser realizada numa
única etapa e será composta por: uma prova de 50 questões objetivas
de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico Matemático; e uma prova de Redação. Os critérios de avaliação e classificação estão estabelecidos no Edital publicado no endereço eletrônico www.ifiteg.edu.br. Os resultados serão divulgados no dia
28.01.2011 às 8h, afixados nos murais do IFITEG, e são válidos para o
primeiro semestre letivo de 2011. A matrícula dos aprovados será realizada nas dependências da Instituição no período de 29 a 31.01.2011,
das 8h às 22h, observado o cumprimento das exigências do Edital. Os
candidatos portadores de diploma de curso superior poderão pleitear
vagas nos cursos oferecidos pelo IFITEG até a data-limite de
06.02.2011. Salvo deliberação contrária da Comissão Coordenadora do
Processo Seletivo, não funcionará a série inicial de qualquer curso de
graduação se não houver o número mínimo de 15 alunos matriculados
por curso. Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar os
documentos descritos na relação apresentada no Edital publicado no
endereço eletrônico www.ifiteg.edu.br. As aulas serão ofertadas na sede do IFITEG, no endereço acima descrito. Situações omissas neste
edital serão resolvidas pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo e em conformidade a legislação vigente. Outras informações
poderão ser obtidas pelo telefone 62-3218-3280.
JURACY CIPRIANO DA SILVA

PUC-RIO - FACULDADES CATÓLICAS

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 55/2011 - FUNDEP / GECOM
Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1 Babados Decorações Ltda - ME - valor R$ 6.199,50.
MARILENE SILVA
Pregoeira

FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
A Comissão Especial de Licitação - CEL da FJA, instituída
pela Portaria FJA No 001/2009, torna público o resultado final do
julgamento das propostas relativa a TOMADA DE PREÇOS FJA No
001/2011: as empresa Limpe Mais Construções LTDA, foi desclassificada por apresentar na sua composição de preços valores de mãode-obra inferior ao valor praticado no mercado, a empresa EULLER
Tecnologia em Serviços, também foi desclassificada por deixar de
apresentar a composição de preços para o item de concreto prémoldado, assim como para o item 8.7 a composição apresentada está
errada, ficando considerada como vencedora a empresa SG Incorporação Construção e Planejamento LTDA por ter apresentado uma
composição de preços correta e de acordo com o exigido no Edital,
tendo apresentado uma proposta no valor de R$ 250.141,62 (duzentos
e cinqüenta mil cento e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição e instalação de aparelhos de ar
condicionado Split, aquisição de aparelhos eletrodomésticos e utensílios domésticos. Total dos itens: 03.
Edital: 31/01/2011 de 08h00 as 12h00 e de 13h30 as 17h30. ENDEREÇO: Rua Marques de São Vicente, 225, Gávea, Superintendência Administrativa, RIO DE JANEIRO, RJ. Entrega das Propostas à partir do
dia 02/02/2011 às 08h00. Abertura das Propostas: 04/02/2011 às 17h00.
Pregão: 07/02/2011 às 16h00. ambos no site: www.licitacoes-e.com.br.
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO-SEBRAE/SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 7/2011
Processo 2535/2010
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público, a quem possa interessar, que se encontra
aberto o Pregão Presencial objetivando a contratação de empresa
especializada em fornecimento de Buffet (sistema self-service) para o
Escritório Regional da Baixada Santista. Os envelopes serão recebidos
impreterivelmente até as 10h30 horas do dia 11 de fevereiro de 2011,
na Avenida Dona Ana Costa, 416/418, Bairro Gonzaga em Santos-SP,
onde será iniciada a sessão pública. O Edital está disponível somente
por meio eletrônico, no endereço www.sebraesp.com.br.

Em 25 de janeiro de 2011.
ISABELLA DUARTE GOUVÊA
Presidente da Comissão
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100195

Em 28 de janeiro de 2011.
FERNANDA MARINHO MOREIRA
Pregoeira
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
SENAC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SRP N o- 3/2011
Objeto: Registro de preço para a eventual aquisição de produtos
alimentícios, bomboniere e bebidas, para atender as necessidades deste Senac-DF, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos. Regido pela Resolução Senac n.º 845/2006.
Abertura dos envelopes: dia 21/02/2011 às 10h, no SIA Sul trecho 03,
lotes 625/695, Edifício SIA Centro Empresarial, cobertura C. O Edital
poderá ser retirado no site: www.senacdf.com.br. Informações pelos
telefones: 3313-8882/8843.
LUIZ OTÁVIO DA JUSTA NEVES
Diretor Regional

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO
GRANDE DO SUL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 200-3-9/2011
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do
Sistema FIERGS torna público a todos os interessados a licitação, na
modalidade "PREGÃO" na forma "ELETRÔNICA", do tipo "Menor
Preço", nº 200-3-9/2011, cujo objeto é EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SENAI ESTÂNCIA VELHA, que será regida pelo
Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S, publicado no
Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. O recebimento
das propostas, a abertura e os lances ocorrerão no ambiente de internet, encerrando-se o recebimento de propostas às 10:00 horas do
dia 09/02/2011. O início da disputa de lances se dará às 14:00 horas
de 09/02/2011.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 200-3-11/2011
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do
Sistema FIERGS torna público a todos os interessados a licitação, na
modalidade "PREGÃO" na forma "ELETRÔNICA", do tipo "Menor
Preço", nº 200-3-11/2011, cujo objeto é EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SENAI SÃO LEOPOLDO RS, que será regida pelo
Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S, publicado no
Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. O recebimento
das propostas, a abertura e os lances ocorrerão no ambiente de internet, encerrando-se o recebimento de propostas às 10:00 horas do
dia 10/02/2011. O início da disputa de lances se dará às 14:00 horas
de 10/02/2011.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 200-3-12/2011
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do
Sistema FIERGS torna público a todos os interessados a licitação, na
modalidade "PREGÃO" na forma "ELETRÔNICA", do tipo "Menor
Preço", nº 200-3-12/2011, cujo objeto é IMPRESSORA FLEXOGRÁFICA BANDA LARGA e IMPRESSORA FLEXOGRÁFICA
BANDA ESTREITA, que será regida pelo Regulamento de Licitações
e Contratos do Sistema S, publicado no Diário Oficial da União de 24
de fevereiro de 2006. O recebimento das propostas, a abertura e os
lances ocorrerão no ambiente de internet, encerrando-se o recebimento de propostas às 10:00 horas do dia 08/02/2011. O início da
disputa de lances se dará às 14:00 horas de 08/02/2011.
Os requisitos para obtenção de senha e o edital com todas as
informações estão a disposição, gratuitamente, no site: http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através do e-mail
luciano.boscaini@fiergs.org.br, ou diretamente na sede do Sistema
FIERGS, sito na Av. Assis Brasil, 8787, Porto Alegre-RS, na Gestão
de Suprimentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14
às 17 horas.
Porto Alegre, 28 de janeiro de 2011.
LUCIANO BOSCAINI SOARES
Pregoeiro

SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO SENAI-RJ N o- 12/2011
Objeto: Aquisição de equipamentos para área de solda.
Data de abertura: 10/02/2011 às 09h30min.
Retirada do edital: www.firjan.org.br
Mais Informações: (21)2587-1058 ou Fax (21)2587-1065
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIRJAN

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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SINTHORESP - SINDICATO DOS EMPREGADOS
NO COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES
DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados todos os trabalhadores representados pelo
SINTHORESP - Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e
Similares de São Paulo, cuja base territorial abrange os municípios
de: São Paulo, Arujá, Atibaia, Barueri, Biritiba-Mirim, Bom Jesus dos
Perdões, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu,
Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da
Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Nazaré
Paulista, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santana
de Parnaíba, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, para
reunirem-se em assembleia geral extraordinária que será realizada em
sua sede central, na cidade de São Paulo, à rua Taguá nº 282, no
bairro da Liberdade, no próximo dia 10 de fevereiro, às 14:00 horas,
em primeira convocação, ou às 15:00 em segunda e última convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte pauta: 1º redação da
ata da assembleia anterior; 2º reforma do Estatuto Social para o fim
único de alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart-hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias,
Bares, Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fastfoods e estabelecimentos pertinentes aos serviços de hospedagem e do
comércio de alimentação preparada e bebida a varejo de São Paulo e
Região; 3º outorga de poderes à diretoria do sindicato para em face
do que estabelece a Portaria nº 186 do Ministério do Trabalho e
Emprego, de 30 de julho de 2008, praticar todos os atos necessários
à efetivação das deliberações que forem tomadas.
São Paulo, 28 de janeiro de 2011.
FRANCISCO CALASANS LACERDA
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO DO ESTADO
DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão do Estado do Paraná, por seu Presidente Sr. Newton Martins de
Oliveira, convoca todos os trabalhadores em empresas de radiodifusão, e demais membros da Categoria representada por este Sindicato para Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 15
de fevereiro de 2011, ás 17:00 horas em primeira convocação, ou
17:30 horas, em segunda convocação, na sede da entidade, Praça
Carlos Gomes, 211 - Sala 04, para discussão e deliberação sobre a
seguinte ordem do dia:
a) Alteração Estatutária da entidade sindical;
b) Alteração da Base Estadual para Intermunicipal com
abrangência nos seguintes municípios: Abatiá, Adrianópolis, Agudos
do Sul, Almirante Tamandaré, Altamira do Paraná, Alto Paraíso, Alto
Paraná, Alto Piquirí, Altônia, Alvorada do Sul, Amaporã, Ampére,
Andirá, Ângulo, Antonina, Antonio Olinto, Apucarana, Arapongas,
Arapoti, Arapuã, Araruna, Araucária, Ariranha do Ivaí, Assaí, Astorga, Atalaia, Balsa Nova, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Barra do
Jacaré, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bela Vista do Paraíso, Bituruna, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Esperança, Boa Ventura de
São Roque, Bocaiúva do Sul, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do
Sul, Bom Sucesso, Borrazópolis, Brasilândia do Sul, Cafeara, Cafezal
do Sul, Califórnia, Cambará, Cambé, Cambira, Campina da Lagoa,
Campina do Simão, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente,
Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Cândido de Abreu,
Candói, Cantagalo, Carambeí, Cartópolis, Castro, Centenário do Sul,
Cerro Azul, Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaúcha, Clevelânida, Colombo, Colorado, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Contenda,
Cornélio Procópio, Coronel Domingues Soares, Coronel Vivida, Corumbataí do Sul, Cruz Machado, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do
Oeste, Cruzeiro do Sul, Cruzmaltina, Curitiba, Curiúva, Diamante do
Norte, Dois Vizinhos, Douradina, Doutor Camargo, Doutor Ulysses,
Enéas Marques, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Espigão Alto
do Iguaçu, Farol, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Fênix, Fernandes
Pinheiro, Figueira, Flor da Serra do Sul, Floraí, Floresta, Florestópolis, Flórida, Foz do Jordão, Francisco Alves, Francisco Beltrão,
General Carneiro, Godoy Moreira, Goioerê, Goioxim, Grandes Rios,
Guairacá, Guamiranga, Guapirama, Guaporema, Guaraci, Guarapuava, Guaraqueçaba, Guaratuba, Honório Serpa, Ibaiti, Ibiporã, Icaraíma, Iguaraçu, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Inajá, Indianópolis,
Ipiranga, Iporã, Irati, Iretama, Itaguajé, Itambaracá, Itambé, Itapejara
d´Oeste, Itaperuçu, Itaúna do Sul, Ivaí, Ivaiporã, Ivaté, Ivatuba, Jaboti, Jacarezinho, Jaguapitã, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Janiópolis,
Japira, Japurá, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Jataizinho, Joaquim
Távora, Jundiaí do Sul, Juranda, Jussara, Kaloré, Lapa, Laranjal,
Laranjeiras do Sul, Leópolis, Lidianópolis, Loanda, Lobato, Londrina,
Luiziana, Lunardelli, Lupionópolis, Mallet, Mamborê, Mandaguaçu,
Mandaguari, Mandirituba, Manfrinópolis, Mangueirinha, Manoel Ribas, Maria Helena, Marialva, Marilândia do Sul, Marilena, Mariluz,
Maringá, Mariópolis, Maripá, Marmeleiro, Marquinho, Marumbi, Matinhos, Mato Rico, Mauá da Serra, Mirador, Miraselva, Moreira Sales,
Morretes, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança
do Ivaí, Nova América da Colina, Nova Cantu, Nova Esperança do
Sudoeste, Nova Esperança, Nova Fátima, Nova Laranjeiras, Nova
Londrina, Nova Olímpia, Nova Santa Bárbara, Nova Tebas, Novo

Itacolomi, Ortigueira, Ourizona, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Palmital, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranaguá, Paranapoema, Paranavaí,
Pato Branco, Paula Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Perobal, Pérola,
Piên, Pinhais, Pinhal de São Bento, Pinhalão, Pinhão, Piraí do Sul,
Piraquara, Pitanga, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa,
Pontal do Paraná, Porecatú, Porto Amazonas, Porto Barreiro, Porto
Rico, Porto Vitória, Prado Ferreira, Pranchita, Presidente Castelo
Branco, Primeiro de Maio, Prudentópolis, Quarto Centenário, Quatiguá, Quatro Barras, Querência do Norte, Quinta do Sol, Quitandinha, Rancho Alegre D´Oeste, Rancho Alegre, Rebouças, Renascença, Reserva do Iguaçu, Reserva, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Rio Azul, Rio Bom, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Ivaí,
Rio Branco do Sul, Rio Negro, Rolândia, Roncador, Rondon, Rosário
do Ivaí, Sabáudia, Salgado Filho, Salto do Itararé, Santa Amélia,
Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé,
Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Maria do Oeste, Santa Mariana, Santa Mônica, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina,
Santo Antônio do Caiuá, Santo Antônio do Paraíso, Santo Antônio do
Sudoeste, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São Jerônimo da Serra,
São João do Caiuá, São João do Ivaí, São João do Triunfo, São João,
São Jorge d´Oeste, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São
José da Boa Vista, São José dos Pinhais, São Manoel do Paraná, São
Mateus do Sul, São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná, São Sebastião da Amoreira, São Tomé, Sapopema, Sarandi, Saudade do
Iguaçu, Sengés, Serranópolis do Iguaçu, Sertaneja, Sertanópolis, Siqueira Campos, Sulina, Tamarana, Tamboara, Tapejara, Tapira, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Terra Boa, Terra Rica, Tibagi, Tijucas
do Sul, Tomazina, Tunas do Paraná, Tuneiras do Oeste, Turvo, Umuarama, União da Vitória, Uniflor, Uraí, Ventania, Verê, Virmond, Vitorino, Wenceslau Braz e Xambrê, tudo de conformidade com a
Portaria 186 de 10 abril de 2008 do MTE em seu Artigo III.
Curitiba, 28 de janeiro de 2011.
NEWTON MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS DE CACOAL-RO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Cacoal/RO convoca todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais: assalariados e assalariadas rurais empregados permanentes, safristas e eventuais na agricultura, criação de
animais, silvicultura e extrativismo rural; e agricultores e agricultoras
que exerçam atividades individualmente ou em regime de economia
familiar na qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas, para a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no
dia 16 de Fevereiro de 2011, no Centro de Formação Pe. Ezequiel
Ramim, situado na Rua Floriano Peixoto nº 2555, Bairro Jardim
Clodoaldo. Primeira convocação prevista para as 09h00 e terceira e
última convocação às 11h00, de acordo com o estatuto em vigor.
Estará sendo deliberada a seguinte Pauta: Alteração do Estatuto Social do STTR.
Avenida Afonso Pena nº 2925, Bairro Princesa Isabel. Fone/Fax: 3443-3103.
Cacoal-RO, 17 de janeiro de 2011.
VANDERLEI MATIAS
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS RURAIS DE SÃO MIGUEL
DO GUAPORÉ-RO
EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ELEITORAIS
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
São Miguel do Guaporé/RO, CNPJ: 63.787.733/0001-38, com endereço na Avenida JK n. 405, Bairro Centro, no Município de São
Miguel do Guaporé/RO, convoca todos os membros da categoria dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais: assalariados e assalariadas rurais empregados permanentes, safristas, e eventuais na agricultura,
criação de animais, silvicultura e extrativismo rural; e agricultores e
agricultoras que exerçam atividades individualmente ou em regime de
economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas, do Município de São Miguel do Guaporé/RO, para Assembléia Geral Eleitoral, a realizar-se no dia 28 de
fevereiro de 2011, Local: Salão do Sindicato situado na Avenida JK
n. 405, Bairro Centro, sendo a primeira convocação as 07h00 com
cinqüenta por cento mais um dos sócios/as no pleno gozo de seus
direitos estatutários; Em segunda convocação as 08h00 com trinta por
cento dos sócios/as no pleno gozo de seus direitos estatutários; Em
terceira e última convocação as 09h00 no mínimo de cinco por cento
dos sócios/as em pleno gozo de seus direitos estatutários. Que irá
tratar da seguinte Ordem do dia: Ordem do dia: Informes; Alteração
Estatutária; Outros Assuntos da Categoria.
São Miguel do Guaporé-RO, 18 de janeiro de 2011.
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
São Miguel do Guaporé/RO, CPNJ: 63.787.733/001-38, endereço na
Avenida JK n. 405, bairro Centro, convoca todos os membros da
categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais: assalariados e as-
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salariadas rurais empregados permanentes, safristas, e eventuais na
agricultura, criação de animais, silvicultura e extrativismo rural; e
agricultores e agricultoras que exerçam atividades individualmente ou
em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas, do Município de São Miguel
do Guaporé/RO, para Assembléia Geral Eleitoral, a realizar-se no dia
28 de fevereiro de 2011, Local: Salão do Sindicato Situado na Avenida JK n. 405, Bairro Centro, sendo a primeira convocação às 08h00
com metade mais um, ou seja, cinqüenta por cento mais um dos
sócios (as) no pleno gozo de seus direitos estatutários; Em segunda
convocação às 09h00 com trinta por cento dos sócios (as) no pleno
gozo de seus direitos estatutários; Em terceira e última convocação às
10h00 no mínimo de cinco por cento dos sócios (as) em pleno gozo
de seus direitos estatutários. Que irá tratar da seguinte Ordem do dia:
Informes; Eleição da Nova Diretoria. Do processo Eleitoral: Horário
da votação, das 11h00 até as 14h30min. No salão do Sindicato dos
Trabalhadores (as) Rurais. O prazo para registro de chapas será de
dez dias úteis antes da realização da assembléia geral; Horário e
funcionamento da secretaria das 09h00 min. as 15h00 min. na sede do
STTR nos dias 08, 09,10 e 11 de fevereiro de 2011. Em caso de
empate entre as chapas mais votadas, será proclamada vencedora a
chapa que estiver sendo encabeçada pelo candidato mais idoso; Demais orientações conforme o capitulo VI do presente estatuto social
do STTR.
São Miguel do Guaporé-RO 26 de janeiro de 2011.
FRANCISCO TEIXEIRA CAVALCANTE
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS
DO ESTADO DO AMAZONAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Amazonas, convoca toda a categoria dos Músicos do Estado
do Amazonas, para participar da Assembléia Geral Extraordinária a
realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2011, na Rua Monsenhor Coutinho, 862 sala 6 Centro, Manaus, a instalar-se em primeira chamada
as 15h. e em segunda e última convocação as15h30min, para deliberar sobre a participação deste Sindicato na Fundação da Federação
Nacional dos Músicos Profissionais - FENAMUSI, conforme as exigências da Portaria 186/08 do Ministério do Trabalho e Emprego MTE.
Manaus, 28 de janeiro de 2011.
EVERALDO DOS SANTOS BARBOSA

SINDICATO DA ECONOMIA INFORMAL E
FORMAL DE ESTABELECIMENTOS EM SOLO
PÚBLICO COM PONTO FIXO OU REMOVIVEL
DA MACRO REGIÃO DE CAMPINAS E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, convoca todos os diretores interessados
e legalmente capacitados, residentes em Campinas/SP, conforme estabelece o Estatuto Social, para comparecerem em Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 28/01/2011 às 10:hrs em 1ª
convocação, não havendo quorum em 2ª convocação às 10:30hrs com
qualquer número de presentes, na sede central à Av.Senador Saraiva
nº.54, centro Campinas/SP, para substituição da comissão dos diretores, representados neste ato, pelo Sr. Antonio Belo da Silva, Nildo
Lopes de Souza, Odair Antonio dos Santos, Aguinaldo Faria Santos e
Marcos Antonio Jeremias, conforme Estatuto Social , com as seguintes ordens do dia; a) Leitura discussão e aprovação da Ata da
Assembléia anterior; b) Assembléia ad referedum, para ratificar a
reunião de diretoria realizada em 24/12/2010, 14/01/2011 e
27/01/2011.
Campinas, 28 de janeiro de 2011.
FÁTIMA DE SOUZA
Vice-Presidente

SINDICATO DOS MOTOTAXISTAS DO
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS - SINDMOTOSAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDMOTOSAL convoca os profissionais
da categoria do Município de Salinópolis a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizado na sede
social, com endereço Rua Parequis S/N - Casa da Amizade Bairro
João Paulo II - cidade de Salinópolis, no dia 16 de Fevereiro de 2011,
às 16h00 e 16h30 em 1ª e 2ª convocação, respectivamente, para
deliberarem nos termos fixados em Estatuto próprio sobre a seguinte
pauta:
a) Ratificação de fundação do sindicato dos mototaxistas de
Salinópolis, realizada no dia 20 de junho de 2010.
JANDER SODRÉ DA SILVA FONSECA
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SINDICATO DOS MOTOTAXISTAS E MOTOFRETE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDMOTAG convoca os profissionais da
categoria do Município de São Miguel do Guamá a se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizado na
sede social, com endereço na Rua Antonio Piauí, Nº 146, bairro Padre
Ângelo, São Miguel do Guamá - PA, no dia 16 de fevereiro de 2011,
às 19h00, 19h30 em 1ª e 2ª e ultima convocação, respectivamente,
para deliberarem, no termo:
a)Ratificação de fundação do sindicato dos mototaxistas e
moto-frete de São Miguel do Guamá, realizada no dia 06 de agosto de
2009.
ELIEZIO MARCIO PEREIRA SILVA

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MASSAS
ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS DE TERESINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convoca todos os membros da categoria das Indústrias de
Massas Alimentícias e Biscoitos, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2011, na sede do
Sindicato, na Av. Ind. Gil Martins, 1810 - Ed. Albano Franco, Redenção, nesta Capital, às 18:00 horas, que irá tratar da seguinte
Ordem do Dia: 1) Ratificação da Fundação e 2) Ratificação do Estatuto do Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Biscoitos
de Teresina, publicado no Jornal O Estado, de 28 de maio de 1992.
Teresina-PI, 27 de janeiro de 2011.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA
Presidente do Sindicato

SISTEMA FIERGS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 200-3-19/2011
O Sistema Fiergs - SESI RS, SENAI RS, IEL RS, CIERGS,
FIERGS e CONDOMÍNIO, torna público a todos os interessados, na
modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO", do tipo "Menor Preço", nº
200-3-19/2011, cujo objeto é o Registro de Preços de PERIFÉRICOS
E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, que será regida
pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S, publicado
no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. O recebimento das propostas, a abertura e os lances ocorrerão no ambiente
da internet, encerrando-se o recebimento das propostas às 10:00h do
dia 08/02/2011. O início da disputa de lances se dará às 10:30h do dia
08/02/2011. O Edital com todas as informações encontram-se a disposição gratuitamente no site http://compras.sistemafiergs.org.br.
Maiores esclarecimentos através do e-mail luciano.boscaini@fiergs.org.br ou fax 51 3347-8538, na Gestão de Suprimentos GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14h às 17 horas.
Porto Alegre, 28 de janeiro de 2011.
LUCIANO BOSCAINI SOARES
Pregoeiro

SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
E A INFÂNCIA DE PARNAÍBA-SPMIP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
A SPMIP - Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Parnaíba-PI torna pública, para conhecimento dos interessados, que esta disponível em sua sede, na Secretaria da Entidade,
à Rua Riachuelo n.º 932, Centro, Parnaíba - PI, fone: (0xx86) 33157000, o edital de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo
Menor Preço, utilizando recursos dos Convênios n.sº 2572/2007 e
2104/2008, celebrados com o Ministério da Saúde, destinados à aquisição de materiais permanentes (aparelhos de ultrassonografias), conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. A sessão pública para inicio do credenciamento realizar-se-á às
14:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2011. Deverão, obrigatoriamente, serem apresentadas até o dia 10 de fevereiro de 2011,
FOLDERS e/ou Amostras e/ou Prospectos contendo a especificação
completa e fotos do objeto que a empresa for apresentar proposta(s),
sob pena de desclassificação.
MARIA CELESTE VASCONCELOS VERAS
Diretora Presidente
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dições estabelecidas nos artigos 3° e 4º da Resolução CNSP n°. 136,
de 7 de novembro de 2005.Esclarece que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente declaração
deverão ser comunicadas diretamente à Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, no endereço abaixo, no prazo máximo de 15
(quinze) dias, contados da data desta publicação, por meio de documento em que o autor esteja devidamente identificado, acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante
poderá, na forma da legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo.SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEPDECON - Departamento de Controle Econômico. Av.
Presidente Vargas, nº. 730 - Centro - CEP 20071-900. Rio de Janeiro
- RJ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2011.
VICTOR MANUEL CABEZAS LÓPEZ.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS
AVISOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 967/2010
A Pregoeira Chefe comunica que o Resultado do Julgamento
do Pregão acima citado, processos nºs: processo nº: 391.001.173/2010
- Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - 040.004833/2010 - 0040.005065/2010 - Secretaria de Estado de Fazenda - 0050.000557/2010 - 0050.000573/2010 0050.000905/2010 - Secretaria de Estado de Segurança Publica do
DF - 0054.002209/2010 - Polícia Militar do Distrito Federal 0056.000403/2010 - 0056.000404/2010 - Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso - 0070.001291/2010 - Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 0113.007135/2010 - Departamento de Estradas e Rodagens do DF 0125.001491/2010 -Agência Empresarial da Receita - 0150.001071/2010 - Secretaria de Estado
de Cultura do DF - encontra-se disponível no sistema eletrônico, no
site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.005/2010
A Pregoeira Chefe comunica que o Resultado do Julgamento
do Pregão acima citado, processo nº: 411.000.281/2010-SEPLAG/DF
encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília-DF, 28 de janeiro de 2011.
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.025/2010
O Pregoeiro comunica aos interessados que a nova abertura
do Pregão acima citado, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para locação de máquinas fotocopiadoras novas, de primeiro uso, incluindo manutenção preventiva e corretiva do equipamento, com fornecimento e substituição de peças, componentes e
materiais utilizados na manutenção, bem como fornecimento de todo
o material de consumo, exceto papel, para atender as unidades da
Polícia Civil do Distrito Federal-PCDF será dia 14 de fevereiro de
2011 às 09:00mim. Lembrando que o referido Pregão encontrava-se
adiado "Sine Die" e que o novo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Os proponentes que por ventura tenham efetivado a inscrição de suas propostas no sistema deverão proceder sua reinscrição. Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 0xx(61) 3312.5325.
Processo(s) nº.: 052.002.725/2009-PCDF.
Brasília-DF, 28 de janeiro de 2010.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 20/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, em equipamentos marcas NELLCOR PURITAN BENNETT e
PRÓ MÉDICO de propriedade da SES/DF, conforme especificações,
características e demais condições constantes do Termo de Referência
anexo I deste Edital. Data e horário para recebimento das propostas:
até 09h00min horas do dia 23 de fevereiro de 2011, processo n.º
060.003.980/2010. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone
3312.5325.
Brasília-DF, 28 de janeiro de 2011.
EDMAR FIRMINO LIMA
Pregoeiro

VICTOR MANUEL CABEZAS LÓPEZ
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Victor Manuel Cabezas López, Espanhol, casado, Economista, Portador do Documento de identidade nº AB739977, com
endereço comercial na CalleVelázquez, nº 74, Madri, Espanha, DECLARA sua intenção de exercer cargo de Conselheiro na CESCEBRASIL Seguros de Garantia e Crédito S.A., CNPJ/MF Nº
29.959.459/0001-07, localizada na Alameda Santos, 787, 11º andar,
conj. 111, Cerqueira Cesar, São Paulo- SP e que preenche as con-

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 21/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, habilitada a prover serviços do tipo "fábrica de software",
para realizar a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema de gestão de auditorias - Saeweb, da Secretaria de Estado de
Transparência e Controle do Distrito Federal-SETC/DF, com vistas à
melhoria de interface, ergonomia para o usuário, atualização e cons-
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trução de novas funcionalidades, construção de novos relatórios, conforme especificações e condições estabelecidas no Anexo I deste
edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min
do dia 21 de fevereiro de 2011. O respectivo edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone
0xx(61) 3312.5325. Processo(s) n.º 480.002.087/2010-SETC/DF.
Brasília-DF, 28 de janeiro de 2011.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 22/2011
O presente pregão tem por objeto a contratação de serviços
de consultoria, conforme especificação e condições constantes do
Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas:
08h30min do dia 14 de fevereiro de 2011, processo nº:
064.000.190/2010-FEPECS. O respectivo edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone
0xx(61) 3312.5325/5329.
Brasília-DF, 28 de janeiro de 2011.
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS
Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS
E LICITAÇÕES PÚBLICAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 10/2011
Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente Total de
Itens Licitados: 00004 . Edital: 31/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
12h às 17h00 . ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 300 Centro - RIO
BRANCO - AC . Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
10/02/2011 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br
MARISE MENDONÇA DE SOUZA
Pregoeira
(SIDEC - 28/01/2011) 925307-02017-2011NE600300
AVISOS DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 127/2010
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 18/11/2010 . OBJETO : PREGAO ELETRONICO Contratação de empresa de prestação de serviços gráficos de
reprodução e publicação de material didático e referenciais pedagógicos para realização de cursos e capacitações do IDEP-DM, no
Município de Rio Branco, em execução no âmbito do PROACRE
(Acordo de Empréstimo 7625-BR). Novo Edital: 31/01/2011 das
08h00 às 12h00 e d12h01 às 17h00 . Endereço: Av. Getúlio Vargas,
300 Centro - RIO BRANCO - AC Entrega das Propostas: a partir de
31/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 10/02/2011, às 11h30 no site www.comprasnet.gov.br.
JOSÉ GUILHERME SILVA DE SOUSA
Pregoeiro
(SIDEC - 28/01/2011) 925307-02017-2011NE600300
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 184/2010
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 10/01/2011 . OBJETO : PREGAO ELETRONICO Aquisição de materiais permanentes, para atender as demandas
do Convênio MJ nº 015/2009, visando o Aparelhamento dos Blocos
da Unidade do Município de Senador Guiomard Construídos na 1ª
Etapa. Novo Edital: 31/01/2011 das 08h00 às 12h00 e d12h01 às
17h00 . Endereço: Av. Getúlio Vargas, 300 Centro - RIO BRANCO AC Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/02/2011, às
11h30 no site www.comprasnet.gov.br.
THAÍSA BATISTA MONTEIRO
Pregoeira
(SIDEC - 28/01/2011) 925307-02017-2011NE600300
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 197/2010
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 10/01/2011 . OBJETO : PREGAO ELETRONICO Aquisição de equipsmentos Hospitalares e Materiais de Consumo Novo Edital: 31/01/2011 das 08h00 às 12h00 e d12h01 às
17h00 . Endereço: Avenida Getulio Vargas, 300 Centro - RIO BRANCO - AC Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2011 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/02/2011, às
10h30 no site www.comprasnet.gov.br.
WILTON DIOGO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 28/01/2011) 925307-02017-2011NE600300
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AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO SRP N o- 222/2010 - CPL 03 - SDCT
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03
torna público que fica suspensa a abertura da licitação acima referida,
marcada para o dia 01/02/2011 às 08h30min, conforme Aviso de
Prorrogação publicado no Diário Oficial da União Seção 3 Nº 14 Pág.
207, Diário Oficial do Estado Nº. 10.466 Pág. 17 e no Jornal A
Gazeta todos do dia 20/01/2011, e nos sites: www.ac.gov.br,
www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br, por interesse Administrativo.
Rio Branco-AC, 28 de janeiro de 2011.
EDILENE DULCILA SOARES
Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N° 4147/10 - UEMA PREGÃO n° 036/2010; CONTRATO
N° 063/10-CPL/UEMA. CONTRATADA: LABORTEC INSTRUMENTAL E OTICA DE PRECISÃO LTDA: Lei N° 8.666/93 e Decreto
5504/2005. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo para laboratório e
Embalagens plásticas em polietileno (Conv. 090/07), referente aos itens 01,
02, 03, 04, 06, 09, 21 e 22. Valor: R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta
e oito reais); Vigência: até a entrega total dos materiais: Dotação Orçamentária: 240201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃ0. Atividade: 2749/2750; Elemento de Despesa: 33.90.30. DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2010. ASSINATURAS: CONTRATANTE;
Prof. José Augusto Silva Oliveira - Reitor. CONTRATADO; Ademir Costa.
Chefe da Assessoria Jurídica/UEMA; Luís Fernando Costa Miranda.

COMPANHIA DE SANAEAMENTO AMBIENTAL
DO MARANHÃO - CAEMA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA; CONTRATADA: TORK ENGENHARIA LTDA;
Contrato: N.º 099/10-PRJ; OBJETO: Fabricação e montagem de treliça de apoio da adutora DN 900 que abastece a área do Itaqui/Bacanga; VALOR R$1.665.229,98; PRAZO 105 dias; VIGÊNCIA:A
partir do recebimento da Ordem de Serviço; RECURSO: PLANO
INTERNO: AMPLIAGUA - FONTES DE RECURSOS: 0114. - ND:
44.90.51. PROGRAMA: 17.512.0165.1068.0000. ASSINATURA:
20/12/ 2010; Processo N.º 4573/2010; BASE LEGAL: art. 23, I,
alínea "c", da Lei nº 8.666/93.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
SANEPAR
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA N o- 453/2010
A Comissão de Licitação designada por resolução, torna público, para o conhecimento dos interessados, a habilitação da Empresa
Brasileira de Engenharia, Tecnologia e Comércio Ltda., primeira classificada na fase de julgamento das propostas de preços, da referida
licitação, e a declara vencedora do certame licitatório, pelo preço de
R$ 638.989,66. O inteiro teor das Atas de Julgamento das propostas
e habilitação está disponível na internet, no site da Sanepar. (http://licitacoes.sanepar.com.br) A Comissão de Licitação abre o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a legislação vigente.
ALBERTO DE JESUS ALVES
Presidente da Comissão de Licitação
CONVITE N o- 444/2010
A Comissão de Licitação designada por resolução, torna público, para o conhecimento dos interessados, que após a análise da
documentação apresentada pelas proponentes no Envelope nº 3, apresenta a seguinte classificação:
Lote 1
EMPRESA
1ª) ECGL Empreendimento, Consultoria e Gerenciamento Ltda

MÉDIA FINAL
90,44

Lote 2
EMPRESA
1ª) ECGL Empreendimento, Consultoria e Gerenciamento Ltda

JONAS CUNHA
p/Comissão de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO
GOVERNADOR ERALDO GUEIROS - SUAPE

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N o- 22/2010

PROCESSO: 23001.04947/10-75
ORGÃO SOLICITANTE: SETRABES.
O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Governo do Estado de Roraima comunica às empresas participantes da
licitação referente ao Pregão supracitado, cujo objeto é aquisição de
materiais permanentes (aparelho de DVD, aparelho de fax, aparelho
de TV...), que após regularização da internet deste órgão, fica designado o dia 03/02/11 (quinta-feira), às 10h00 (horário de Brasília)
para CONTINUIDADE do certame.

Processo CPL n o- 117/2010. OBJETO: Execução das obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao Porto Organizado
de Suape. A Comissão Permanente de Licitação informa que fica
adiada a data de abertura do certame, devendo a nova data ser marcada posteriormente.
Ipojuca-PE, 28 de janeiro de 2011.
MIGUEL MOURA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 19/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2011
Objeto: Aquisição de Cadeiras de Rodas.Recebimento de Propostas
até 14/02/2011 às 10:00h. Abertura das Propostas: 14/02/2011 às
10:00h. Início da Disputa: 14/02/2011 às 10:05h (Horário de Brasília). O edital, na integra, poderá ser retirado no site www.compras.pe.gov.br, no link do BANCO REAL INF.: CPLMSG à Rua
Afonso Olindense, 1513 - Bloco D, horário das 08:00 às 12:00 Várzea - Recife/PE, Fone/Fax: (81) 3183-9204 / 3183-9205, a partir
desta publicação.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 26/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2011
Objeto: Aquisição de Camas de Solteiro.Recebimento de Propostas
até 11/02/2011 às 12:00h. Abertura das Propostas: 11/02/2011 às
12:00h. Início da Disputa: 11/02/2011 às 12:05h (Horário de Brasília).
O edital, na integra, poderá ser retirado no site www.compras.pe.gov.br, no link do BANCO REAL INF.: CPLMSG à Rua
Afonso Olindense, 1513 - Bloco D, horário das 08:00 às 12:00 Várzea - Recife/PE, Fone/Fax: (81) 3183-9204 / 3183-9205, a partir
desta publicação.
Em 28 de janeiro de 2011.
SOLANGE M. DE ALBUQUERQUE RAMOS
NAZARÉ
Pregoeira

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
COMPESA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
os
13 E 14/2010
TOMADAS DE PREÇOS NTomada de Preços Nº 013/2010 - DSO/CEL.
Empresa Habilitada: CLORPAC CONSTRUTORA LTDA.
Tomada de Preços Nº 014/2010 - DSO/CEL.
Empresa Habilitada: CLORPAC CONSTRUTORA LTDA.
Recife, 28 de janeiro de 2011.
GIANNINA MARIA DE VASCONCELOS LINS
Presidente da CEL

SECRETARIA DE TRANSPORTES
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 32/2010
OBJETO: Execução das obras de implantação e pavimentação da
Rodovia PE-263, trecho: São Vicente/Divisa PE-PB, com extensão
aproximada de 11,00 Km. Em conhecido julgamento, RESOLVE A
CEL DECLARAR VENCEDORA DO CERTAME, a empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, visto
que em satisfação a todas as exigências da licitação, apresentou o
Menor Preço Global proposto de R$ 5.215.588,69 (cinco milhões,
duzentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e
nove centavos) o qual está dentro das exigências do Edital Licitatório,
seguida da seguinte empresa: 2ª - CONSTRUTORA ANDRADE
GUEDES LTDA - R$ 5.223.516,57. O presente aviso visa o cumprimento do Artigo 109, Inciso I, Alínea "b", da Lei das Licitações.

MÉDIA FINAL
90,33

Não obstante, comunica que após a análise da documentação
apresentada pela proponente no Envelope nº 4, a habilitação da empresa ECGL Empreendimento, Consultoria e Gerenciamento Ltda.,
classificada nos Lotes 1 e 2, e a declara vencedora de ambos pelos
preços: Lote 1 R$ 27.550,00; Lote 2 R$ 55.590,00. O inteiro teor das
Atas de Julgamento das Propostas e habilitação estão disponíveis no
site da Sanepar (http://licitacoes.sanepar.com.br). A Comissão de Licitação abre o prazo recursal de 2 (dois) dias úteis, conforme determina a legislação vigente.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

Em 28 de janeiro de 2011.
LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO
Presidente da CEL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO N o- 10/2010
SDR-PI/CREDOR Fênix Móveis Ltda. CNPJ:01095149000164.
Objeto: aquisição de material permanente,Convênio 019988471/20006-PRONAT-MDA, no valor de R$40.200,00(quarenta mil duzentos reais). Data 06/09/2010.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100198

AVISOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/2010-CPL/RR

Boa Vista-RR, 28 de janeiro de 2011.
WELLINGTON FEITOZA DOS SANTOS
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 11/2010-CPL/RR
PROCESSO: 17001.05602/10-90
ORGÃO SOLICITANTE: SECD
O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Governo
do Estado de Roraima torna público aos interessados em participar do
Pregão supracitado, cujo objeto é aquisição de materiais permanentes
para laboratório de mecânica (bloco em v, calibrador, cavaletes...), o
qual tinha como data de abertura o dia 10/12/2010 às 10:00h, que em
razão de problemas relacionados à internet deste órgão, conforme consta
dos autos, fica REDESIGNADO para o dia 14/02/2011, às 10:00 horas
(horário de Brasília) para abertura do certame. Informa ainda que o
Edital NÃO sofreu alterações e continuará à disposição dos interessados
através do site: www.comprasnet.gov.br, a partir do dia 31/01/2011.
Boa Vista-RR, 28 de janeiro de 2011.
GABRIEL SOUSA DE PAULA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 60/2010
Processo nº 001855/10-08
A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado da
Infra-Estrutura - SEINF, torna público para conhecimento dos interessados, que a continuidade da licitação relativa Concorrência Pública Nº 60/10, que tem por objeto a construção do Hospital das
Clínicas de Roraima/RR fica designada para a data de 03 de fevereiro
de 2011 às 11h00min, na sala de reuniões da CSL/SEINF.
Boa Vista-RR, 28 de janeiro de 2011.
ADRIANO DE ALMEIDA CORINTHI Presidente da CSL/SEINF.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 12/2011
Órgão: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
Data de Abertura: 11/02/2011
Horário: 10h00min
Local: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - Sala de Reuniões de
Licitação, sito a Rua Rui Barbosa, n.º 67 - Centro - Fone/Fax (68)
3322-2169.
Objeto: Aquisição de Insumos para Pavimentação em AAUQ.
Cruzeiro do Sul-AC, 28 de janeiro de 2011.
ANTONIO COSMO BRAGA DA COSTA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL N o- 8/2011
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - ACRE, pessoa
jurídica de Direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
04.012.548/0001-02, por intermédio do seu pregoeiro Antonio Cosmo
Braga da Costa, nomeado através do Decreto nº 102/2010, torna
público a quantos possam interessar que a licitação objetivando Aquisição de Insumos para Pavimentação em AAUQ, referente ao Pregão
em epígrafe, com a sessão pública marcada para 28/1/2011 às
09h00min foi DESERTA.
Cruzeiro do Sul-AC, 28 de janeiro de 2011.
ANTONIO COSMO BRAGA DA COSTA
Pregoeiro

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
O Município de São Miguel dos Campos/AL realizará Pregão Presencial nº 01/2011, cujo objeto consiste na Aquisição de
Telhas autoportante trapezoidal aço Galvanizado A120, pintada nas

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
duas faces, destinada ao Terminal Rodoviário Municipal, no dia
11/02/2011 às 08h30min. A licitação em todas as suas fases acontecerá no auditório da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, desta Cidade, localizado na Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro
Geraldo Sampaio, nesta Cidade. Os telefones para contatos da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos são: (082)3271-1403Ramal-224 - Fax (82)3271-1193. O Edital completo encontra-se disponível na Sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, no endereço a cima
citado e no endereço eletrônico www.radarpublicidade.com.br
FLÁVIO FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2011
OBJETO: Aquisição de Aparelhos Condicionadores de Ar. - TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM, LOCAL/DATA: Sala de Reuniões desta Prefeitura, situada à Rua Pedro Cavalcante, 106, Centro, Teotônio
Vilela/AL, dia 10 de fevereiro de 2011 às 09:00 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, Lei Complementar n.º 123/06,
e, subsidiariamente, das disposições da Lei n.° 8.666/93 e demais
alterações.
O edital encontra-se à disposição dos interessados das 09:00
às 12:00 horas na Sede Administrativa do Município de Teotônio
Vilela/AL.
Teotônio Vilela-AL, 28 de janeiro de 2011.
IRIS ADELAIDE SOUZA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU
EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N° 024/2010
Contratante: MUNICÍPIO DE TRAÍPU - AL, CNPJ n°
12.207.452/0001-28 - Objeto: Produção Musical - Locação de Materiais
e Equipamentos de Som, Palco e Iluminação - Tipo: Menor Preço Global. Valor: R$ 37.000,00 (TRINTA E SETE MIL REAIS). Contratada:
JOSÉ ALBERTO SARMENTO MELO FILHO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente registrada no CNPJ/MF sob o nº
07.407.526/0001-30, com sede estabelecida à Rua Benedito Mascarenhas, nº 405, centro, Santa Lúzia do Norte - AL - Vigência: 30(trinta)
dias da data da assinatura do contrato - Data da execução: 01 e 02 de
janeiro de 2010 - Fundamentação: Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002
- Homologação: 30/12/2010 - Celebração contrato: 31/12/2010.

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/2011-SEMED
OBJETO: Pessoa jurídica especializada em locação de veículos para
atender os alunos das escolas da zona rural e a Secretaria Municipal
de Educação. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: No endereço eletrônico: https://www.licitacoes-e.com.br, até ás 09h:30min do dia
10/02/2011. ABERTURA DA SEÇÃO DE LANCES: ás 12:00hs do
dia 10/02/2011. OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico
acima. INFORMAÇÕES: Pelo telefone (0XX96) 3223-7650.
Macapá-AP, 28 de janeiro de 2011.
ELIZABETH LURIKO SAKAI SANTOS
Pregoeiro

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA
o-

EXTRATO DO CONTRATO N 3/2011
Tomada de Preço 005/2010-CML/PMI. Contratante: Prefeitura Municipal de Iranduba. Contratado: Construtora Janauacá - CNPJ:
10.745.530/0001-12. Objeto: Construção de 1(uma) Escola no Ambito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem de Rede
Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFANCIA. Valor global
do Contrato: R$ 1.294.991,00(Um milhão duzentos e noventa e quatro mil novecentos e noventa e um reais). Data assinatura contrato: 18
de janeiro de 2011.
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A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal
de Iranduba torna público aos interessados que o fará realizar o
seguinte procedimento licitatório Tomada de Preço N.º 001/2011 CML/PMI, do Tipo "Menor Preço de Pessoa Jurídica" Objeto: "Construção de Uma Praça de Esporte e Lazer no Município de Iranduba/AM". Data e horário: 14 de fevereiro de 2011, às 09h00 horas.
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na Sala
da Comissão de Licitação situada na Travessa Tambaqui nº 07, Centro -Iranduba(AM). Demais esclarecimentos serão prestados no mencionado endereço, no horário das 09:00 às 13:00 horas, de segunda a
sexta feira.
Iranduba-AM, 27 de janeiro de 2011.
OSMARINO ANTÔNIO BUENO DE CASTRO
Presidente da Comissão
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2010-CMI/PMI

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2010

Tendo em vista o Relatório da Comissão Julgadora, constante no
Processo Licitatório referente a Tomada de Preço n°005/2010 CML/PMI.
Considerando, que está de acordo com os dispostos da Lei Federal n°
8.666/93; Considerando, que, todas as exigências e prazos estabelecidos
em vigor foram cumpridos; Considerando, ainda, que não existe nenhum
recurso a ser julgado pela Comissão de Licitação ao Processo Supramencionado, o Prefeito Municipal de Iranduba no uso de suas atribuições legais e constitucionais; resolve: Homologar a proposta vencedora do Processo Licitatório relativo à Tomada de Preço n°005/2010-CMI/PMI - Objeto: Construção de Uma Escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem de Rede Escolar Pública de Educação Infantil
- PROINFANCIA", conforme Edital. Adjudicar o objeto da presente licitação, à Empresa: Construtora Janauacá Ltda - CNPJ: 10.745.530/000112, oferecendo o Valor Global de R$ 1.294.991,00(Um milhão duzentos e
noventa e quatro mil novecentos e noventa e um reais).

No dia Vinte e cinco de Novembro de 2010, eu, pregoeiro,
analisei a Licitação modalidade Pregão Presencial nº. 010/2010, e
após verificar todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudiquei a
contratação em favor da Empresa: DISVEL - Disvel Distribuidora de
Veículos Limitada, Vencedora do lote 1, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.515.456/0001-07, com sede na
Avenida Presidente João Goulart, nº 782, Jequiezinho - CEP: 45202130, Jequié-Ba, para fornecer um automóvel "popular" para a Secretaria Municipal de Saúde de acordo com o que está especificado
no Edital nº 030/2010, pelo valor total de R$ 30.500,00 (Trinta mil e
quinhentos reais), a partir da assinatura do contrato.

Iranduba, 18 de janeiro de 2011.
RAYMUNDO NONATO LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DO UATUMÃ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 14/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta
no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de
Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº
014/2010; considerando que no referido processo foram respeitados
todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente; considerando
que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento
licitatório, resolve:
I - HOMOLOGAR a decisão adotada pela Comissão Permanente de Licitação constante do processo mencionado onde foi
considerada a Empresa WSA-SERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., como vencedora do referido certame, para os seguintes
itens: 01, 02, 06, 04, 05 e 06.
II - ADJUDICAR à referida empresa o fornecimento dos
objetos do referido PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2010, WSASERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., no valor de R$
14.490,00 (quatorze mil quatrocentos e noventa reais).
O presente Termo foi publicado no Quadro de Avisos Gerais
da Prefeitura de São Sebastião do Uatumã, para fins de eficácia e
amplo conhecimento público, nos termos de Lei Orgânica Municipal.
São Sebastião do Uatumã-AM, 22 de dezembro de 2010.
CARLOS DA SILVA AMORA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
os
PREGÕES PRESENCIAIS N1, 2 E 3/2011
A Comissão Permanente de Licitação do Município de BREJOLANDIA , comunica a todos os interessados que realizará as
seguintes Licitações:
Pregão Presencial 001/2011 - Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao Programa Nacional de Alimentação EscolarPNAE. Abertura 10/02/2011.
Pregão Presencial 002/2011 - Objeto: Contratação de Serviços de
Transportes destinados aos Alunos do Ensino Fundamental . Abertura
15/02/2011.
Pregão Presencial 003/2011 - Objeto: Contratação de Serviços de
Transportes destinados aos Alunos do Ensino Médio. Abertura
15/02/2011
Editais e informações a disposição na sede da Prefeitura
situada à Praça Alpiniano José Alves nº 11, Brejolândia-BA das 7:30
as 12:00h.
Em 27 de janeiro de 2011.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011 - CML/PMI

ISSN 1677-7069

Contrato CPL nº 056/2010.Contratante: Prefeitura Municipal de Caatiba-BA, estabelecida à Avenida Francisco Viana, n°. 19, - Centro,
nesta cidade, registrada no CNPJ sob o n° 13.856.372/0001-66, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Exmo. Sr. Omar Sousa
Barbosa.Contratada: DISVEL - Disvel Distribuidora de Veículos Limitada, Vencedora do lote 1, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.515.456/0001-07, com sede na Avenida
Presidente João Goulart, nº 782, Jequiezinho - CEP: 45.206-070,
Jequié-Ba.Objetivo: Aquisição de automóvel "popular" para a Secretaria Municipal de Saúde.Fundamento legal: Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e
8.666/93, no que for pertinente, bem como ao edital do Pregão Presencial nº 010/2010.Período de vigência: O presente contrato terá
vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.Valor do
pagamento: Valor global R$ 30.500,00 (Trinta mil e quinhentos
reais).Caatiba- Bahia, 08 de Dezembro de 2010.Omar Sousa Barbosa
- Prefeito Municipal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100199

Caatiba-BA, 25 de novembro de 2010.
JOSÉ RICARDO SANTANA DE SOUSA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2010
Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, após
analisar os autos do Pregão Presencial nº. 010/2010 e por tudo que foi
apresentado, homologo a presente Licitação, para que surta os seus
efeitos jurídicos e legais.
Caatiba-BA, 30 de novembro de 2010.
OMAR SOUSA BARBOSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO
GRANDE
RETIFICAÇÕES
No DOU 20/01/2011, pág. 210, Seção 3. Pregão Presencial
nº. 002/2011.Onde se lê: será realizada no dia 31 de janeiro de 2011,
às 15h30min.Leia-se: será realizada em 15 de fevereiro de 2011, às
11h00min. Os demais atos não serão alterados.
No DOU 20/01/2011, pág. 210, Seção 3.Pregão Presencial
nº. 003/2011.Onde se lê: será realizada no dia 31 de janeiro de 2011,
às 16:30.Leia-se: será realizada em 15 de fevereiro de 2011, às
14h00min. Os demais atos não serão alterados.
No DOU do dia 21/01/2011, pág.151, seção 3. Pregão Presencial nº. 004/2011.Onde se lê: 02 de fevereiro de 2011,às
09:30.Leia-se: será realizada em 10 de fevereiro de 2011, às
14h00min. Os demais atos não serão alterados.
No DOU do dia 21/01/2011, pág.151, seção 3.Pregão Presencial nº. 005/2011.Onde se lê: 02 de fevereiro de 2011,às
11:30.Leia-se: será realizada em 11 de fevereiro 2011, às 11h00min.
Os demais atos não serão alterados.
No DOU do dia 20/01/2011, pág.210,seção 3.Pregão Presencial nº. 002/2011.Onde se lê:será realizada no dia 31 de janeiro de
2011, às 10:30 hs.Leia-se: será realizada em 10 de fevereiro de 2011,
às 09h00min. Os demais atos ficam inalterados.
No DOU do dia 20/01/2011, pág.210,seção 3. Pregão Presencial nº. 003/2011.Onde se lê: será realizada no dia 31 de janeiro de
2011, às 14h30min. Os demais atos ficam inalterados.
No DOU do dia 21/01/2011, pág.151,seção 3. Pregão Presencial nº. 004/2011.Onde se lê: será realizada no dia 02 de fevereiro
de 2011, às 08:30 h. Os demais atos ficam inalterados.
No DOU do dia 21/01/2011, pág.151,seção 3. Pregão Presencial nº. 005/2011.Onde se lê: será realizada no dia 02 de fevereiro
de 2011, às 10:30 hs.Leia-se: será realizada em 11 de fevereiro, às
09h00min. Os demais atos ficam inalterados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
DO ALTO ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 32/2010
Processo nº. 046/2010.
Objeto: Fornecimento de gêneros para reforço alimentar no Programa
2º Tempo deste Município. Abertura: 10/02/2011, às 09h00min. Tipo
menor preço. Rua 19 de Março, 179 - Centro, Capela do Alto Alegre/BA, de 08:00 às 12:00 horas.
Capela do Alto Alegre-BA, 28 de janeiro de 2011.
WASHINGTON RIBEIRO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 5/2011
A Prefeitura de Capim Grosso - Bahia torna público que o
Pregão Presencial nº 005/2011 fica adiado sine die, visando a realização de alterações no objeto do edital. Objeto: fornecimento de
gêneros alimentícios para a preparação de Merenda Escolar do município de Capim Grosso - Bahia.
Capim Grosso-BA, 27 de janeiro de 2011.
DAGNALDO OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CONCORRÊNCIA N o- 1/2011

Contrato nº 0307/2011 - Modalidade Concorrência nº 0001/2010 Processo administrativo nº 0202/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA. Contratado: Ambiente Engenharia Ltda.
Objeto: execução de melhorias de infraestrutura (lote 1). Valor Global: R$ 3.952.800,12. Vigência: 07 meses. Assinatura: 03/01/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 5/2011
A Prefeitura Municipal de Caturama, com fulcro no artigo 49
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que fica
revogado o processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº
005/2011, uma vez que o edital encontra-se redigido em desconformidade com a Lei das Licitações.
Caturama-BA, 28 de janeiro de 2011.
CRISTIANE OLIVEIRA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011
A Prefeitura Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, torna
público que no dia 10 de fevereiro de 2011, às 09:30h, na sua sede,
situada na Praça da Bandeira, s/nº, Centro, fará realizar licitação na
modalidade pregão presencial nº. 004/2011, objetivando contratar empresa do ramo para fornecimento de gêneros alimentícios para atender
as necessidades de diversas secretarias desta municipalidade. Informações Tel: (77) 3621-2424. Ficando os interessados cientificados
que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial
do Município, disponível no site www.tmunicipal.org.br.
Cotegipe-BA, 28 de janeiro de 2011.
BRUNO FABRÍCIO DE SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 9/2010
Licitação 210/2010
Objeto: Permissão para exploração comercial da área denominada
"Corredor da Folia", que compreende a área dos camarotes e arquibancadas, durante a Micareta 2011/2012, localizada entre o Colégio Estadual de Feira de Santana e a Rodoviária. Tipo: Maior
Oferta. Data: 23/02/2011 às 08hs00. Local: Salão de Licitações, Av.
Sampaio, nº 344, Centro. Edital e informações no Dpto de Licitações
e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 07hs às 13hs.
Feira de Santana-BA, 27 de janeiro de 2011.
JOÃO URIAS BARROS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios de agricultor familiar e/ou
empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas
escolas de educação infantil e fundamental da rede pública municipal SEDUC - Abertura: 04/02/2011 às 15h -Local: Auditório da Secretaria
de Educação e Esportes - Editais - Os interessados deverão procurar a
Secretaria de Educação e Esportes na Rua Antonio Pedro, nº 139 - Centro - Juazeiro-BA - Fone: 3612-3368 - 3612-3380 das 08 às 13h30min.
Juazeiro-BA, 28 de janeiro de 2011.
CHIRLEY VANUYRE VIANNA CORDEIRO DE
SANTANA
Presidente da Comissão do Programa de Aquisição
de Alimentos para a Agricultura Familiar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
O Prefeito Municipal de Palmeiras, Bahia, com base na Lei
Federal nº. 10.520/02 e Lei nº. 8.666/93 resolve Homologar o Processo Licitatório- Pregão Presencial nº. 001/2011, destinado à contratação de Empresa para fornecimento, de combustível e lubrificante
para abastecimento dos veículos das Secretarias Municipais, conforme edital e seus anexos. Licitante Vencedora: Auto Posto Palmeiras- CNPJ: 07.348.834-0001/31- Data de Homologação 24-012011.
MARCOS VENICIOS SANTOS TELES

Contratada: Consórcio Bonfim; Objeto: Prorrogação do prazo contratual até 30.06.2011; Data da assinatura: 31.12.2010; Base Legal:
Lei Federal 8.666/93, Artigo 57, inciso I e no processo administrativo
nº 727/2010.
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR
DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO
Natureza: Pregão Presencial: 004/2011
Processo Administrativo: 0007/11
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica
para á população carente e leite em pó para crianças desnutridas,
atendidos pela Secretaria de Assistência Social, no município de Senhor do Bonfim.Vigência do contrato 12 meses, e ou, até esgotadas as
quantidades licitadas. Contratante: Município de Senhor do Bonfim
Contratadas: Vic Comercial Ltda, venceu 05 itens, valor total R$
110.664,00; Osmario Macedo Santiago, venceu 07 itens, valor total
de R$ 44.074,00, Jose Thadeu Macedo Santiago, venceu 02 itens, no
valor total de R$ 31.674,00 e Rane Cler Carvalho de Farias, venceu
02 itens, no valor total de R$ 7.620,00.Total Geral licitado R$
194.032,00. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único da Lei nº
8.666/93. Assinaturas: Paulo Batista Machado, pela Contratante. Telma Martins de Melo Silva, Osmario Macedo Santiago, Jose Thadeu
Macedo Santiago e Rane Cler Carvalho de Farias, pelas contratadas.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 5/2011

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Paramirim, com fulcro
na Lei 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666/93
e suas alterações, torna público que no dia 11/02/2011, às 09:00 horas, na
sede da Prefeitura Municipal, situada a Praça Santo Antônio, 270 - Centro - Paramirim, serão recebidas as propostas relativas ao edital de pregão
presencial nº 005/2011, tendo como objetivo a aquisição de 12(doze) mil
sacos de cimentos CPII-E, destinados a pavimentação de vias públicas,
reforma de calçamentos de vias públicas, reformas de escolas, PSFs,
Centro de Saúde, Hospital e Prédios Públicos deste Município, para o
exercício de 2011 e 2012. O edital completo poderá ser adquirido na sede
da Prefeitura Municipal de Paramirim, no horário de 8:00 as 12:00hrs.
Paramirim-BA, 28 de janeiro de 2011.
CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 9/2011
O MUNICÍPIO DE PINDAÍ - BA, torna público que realizará licitação na Modalidade PREGÃO PESENCIAL Nº 09/11?, no
dia 10/02/11 às 9:00 h na sede da Prefeitura Municipal para contratação de empresa para fornecimento de combustível para utilização
na frota de veículos e maquinas do município de PINDAÍ- BA,
conforme edital PREGÃO PRESENCIAL 09/2011. Valor do edital R$
50,00.
Pindaí, 27 de janeiro de 2011.
NILEI CASTRO GUIMARÃES
Pregoeiro
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
O MUNICÍPIO DE PINDAÍ-BA, torna publico que realizará
licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011?, no
dia16/02/2011 às 8:00 h, na sede da Prefeitura Municipal para contratação de empresa especializada ou Cooperativa para construção de
Unidade Básica de Saúde na Comunidade de Sanharó no município
de PINDAÍ- BA , conforme edital TP 01/2011. Valor do edital R$
200,00.
Pindaí 27 de janeiro de 2011.
NILTON PEREIRA DA SILVA
Presidente da Copel

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

Contrato de prestação de serviço nº 388/2010 entre a, PREFEITURA
MUNICIPAL DE JABORANDI CNPJ n.º 13.245.568/0001-14 e do
outro lado a empresa CMT - CASTRO MOURA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E TERRAPLANAGEM LTDA, portadora do CNPJ nº
07.324.989/0001-38 - Objeto: A contratação de empresa para prestação de serviços de Engenharia para as obras de CONSTRUÇÃO
DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO C na sede, deste Município de
Jaborandi - Bahia - Valor R$ 610.628,24 (seiscentos e dez mil seiscentos e vinte e reais e vinte e quatro centavos), Assinatura 01/12/10
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir da ordem de serviço.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3
AO CONTRATO N o- 10/2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

HUDSON ANDERSON SOARES PORTO
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 7/2011
PP: 007/2011
Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de gêneros
alimentícios destinado aos diversos Programas de Assistência Social
do Governo Federal, conforme especificações constantes do Anexo I
- Especificação do Material. Recebimento/Abertura: 10/02/2011 ás
9:00 hs, Prefeitura Municipal de Itagibá Rua Chile, Nº 01, Centro,
Itagibá-Bahia - Tele/fax: (73) 3244-2121 - Itagibá-Bahia. As demais
fases serão publicadas no site. O Edital poderá ser solicitado pelo email licitacao@itagiba.ba.gov.br.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 9/2011
Objeto: Aquisição de materiais diversos para atender as escolas deste
município. Tipo: Menor Preço por Item. Data: 14/02/2011 às 09:00h.
Local: Sede da Prefeitura de Prado. Maiores informações na Secretaria de Administração da Prefeitura, Rodovia Prado x Itamarajú,
Km 01 - Lote 14 - Prado-BA.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100200

JOÃO ALBERTO VIANA AMARAL
Prefeito

PRIMEIRO ADITAMENTO ao Contrato nº. 136/2010 PMSF. Tomada de Preço: 011/2010 Contratado: MPF CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 07.354.356/0001-72 Objeto: Fica prorrogado por mais 120
(cento e vinte) dias. Vigência: 01.07.2010 à 26.04.2011 Dotação Orçamentária: Unidade: 03.13.000. Atividade: 15.451.009.1.054 Elemento: 44.90.51 Fonte: 00/24 - Simões Filho - Bahia.
PRIMEIRO ADITAMENTO ao Contrato nº. 138/2010 PMSF. Tomada de Preço: 013/2009 Contratado: OIKOS ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 04.842.529/0001-03 Objeto: prorrogado por mais 120
(cento e vinte) dias. Vigência: 27.12.2010 a 04.2011. Dotação Orçamentária: Unidade: 03.13.000. Atividade: 15.451.009.1.054 Elemento: 44.90.51 Fonte: 00/24 - Simões Filho/BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 5/2011
Em conformidade com o disposto nas Leis Federais 8.666/93
e 10.520/02, será realizado o Pregão Presencial nº 005/2011, no dia
14/02/2011 às 09:00 horas, horário local, do tipo menor preço por
item, objetivando contratação de empresa sediada no Município de
Ubatã, para fornecimento de combustíveis do tipo gasolina, álcool e
diesel. O Pregão será realizado em sessão pública na sede da Prefeitura, sita na Rua Lauro de Freitas nº 199, Centro, Ubatã, Bahia. O
Edital completo encontra-se no referido endereço. Informações: Andréa Britto dos Santos: Pregoeira Oficial. Fone: (71) 9281 - 4817.
ANDRÉA BRITTO DOS SANTOS
Pregoeira

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
DO CARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2010.12.10.001E
A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, através da
Comissão de Licitação, torna público, que a abertura dos envelopes
de Propostas de Preços referente a Tomada de Preços n.º
2010.12.10.001E, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de alunos no âmbito
do Municipio, ocorrerrá dia 02 de fevereiro de 2011 ás 09:30 horas na
sala da Comissão de Licitação, ficando convocados os licitantes habilitados.
Santana do Cariri-CE, 28 de janeiro de 2011.
THIARA ALVES DE MATTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1402.1/11 - SME
O Pregoeiro Oficial do Município de Baixio/CE, torna publico aos interessados a realização da Licitação na Modalidade Pregão
na forma Presencial de Número 1402.1/11 - SME, que ocorrerá no dia

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
14 de Fevereiro de 2011, às 08:00 horas, cujo Objeto é: Contratação
de Empresa para Realização dos Serviços de Transporte de Alunos e
Professores da Rede de Ensino do Município, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. O Edital completo
encontra-se à disposição dos interessados a partir da data de 28 de
janeiro de 2011, das 08:00 às 12:00 horas, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baixio, situada
no Centro Administrativo Cícero Henrique Brasileiro, S/N - Centro.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1402.3/11 - SME
O Pregoeiro Oficial do Município de Baixio/CE, torna público aos
interessados a realização da Licitação na modalidade Pregão na forma Presencial de Número 1402.3/11 - SME, que ocorrerá no dia 14 de Fevereiro
de 2011, às 15:00 horas, cujo Objeto é: Aquisição de Gêneros Alimentícios
para Merenda Escolar, conforme especificações estabelecidas no Edital e
seus anexos. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados a
partir da data de 28 de Janeiro de 2011, das 08:00 às 12:00 horas, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baixio, situada no Centro Administrativo Cícero Henrique Brasileiro, S/N - Centro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2011.01.26.01
A Prefeitura Municipal de Cariús torna público o Pregão
Presencial N° 2011.01.26.01, para a Aquisição de Pneus, Câmaras,
Protetores e Válvulas para suprir as Necessidades das Secretarias do
Município de Cariús, com data de abertura para o dia 15 de Fevereiro
de 2011, às 09:00hs, na Sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à
Rua Raul Nogueira, S/N - Esplanada. O Edital poderá ser adquirido
junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no
horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo fone (0xx88)
3514.1219.
Cariús-CE, 28 de janeiro de 2011.
RELDEMBERGUE POSSIDÔNIO DE LACERDA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL

o-

PREGÃO PRESENCIAL N 1502.3/11 - SMS

RETIFICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial do Municipio de Baixio/CE, torna público
aos interessados a realização da Licitação na Modalidade Pregão na
forma Presencial de Número 1502.3/11 - SMS, que ocorrerá no dia 15
de Fevereiro de 2011, às 15:00 horas, cujo Objeto é: Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Material Médico Hospitalar, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. O Edital
Completo encontra-se à disposição dos interessados a partir da data de
28 de Janeiro de 2011, das 08:00 às 12:00 horas, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baixio, situada no
Centro Administrativo Cícero Henrique Brasileiro, S/N - Centro.

No Extrato do Instrumento Contratual 2011010301 - publicado no DOU, Pag. 179 Sessão 3 dia 17.01.2011 - D.O.U, onde se
lê: Assina pela Contratante: Antônio Ademir Barroso Martins, Leiase: Assina pela Contratante: Artêmio Cesar Isaias Fontenele, permanecendo inal-terado todo o demais conteúdo textual.

Baixio - CE, 28 de Janeiro de 2011
ANTONIO JERRIVAN FILHO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1602.2/11 - SME
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Baixio / CE, torna publico aos interessados a realização da Licitação na
Modalidade Tomada de Preços de Numero 1602.2/11 - SME, que
ocorrerá no dia 16 de Fevereiro de 2011, às 11:30 horas, cujo Objeto
é: Contratação de Empresa para Realização dos Serviços de Construção de uma Creche, conforme especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital completo encontra-se à disposição dos
interessados a partir da data de 28 de Janeiro de 2011, das 08:00 às
12:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baixio, situada no Centro Administrativo Cicero
Henrique Brasileiro, S/N - Centro.
Baixio-CE, 28 de janeiro de 2011.
VICENTE FRANCISCO BRASILEIRO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
Torna público o Resultado da Fase de Habilitação referente à
Tomada de Preços N° 001/2011, cujo Objeto é a Contratação de
Veículos para Realização do Transporte Escolar dos Alunos da Rede
Municipal e Estadual desta Prefeitura durante o Exercício de 2011.
Empresa Inabilitada: Regad Serviços e Locação de Veículos Ltda, por
não atender os itens: 4.2.3.4 e 4.2.4.1; ST Construtora e Locação de
Veículos Ltda, por não atender os itens: 4.2.1.1, 4.2.2.4 e 4.2.3.4;
Construtora WFA e Serviços Ltda, por não atender os itens: 4.2.3.4,
4.2.3.6, 4.2.4.1 e 4.2.2.3; L E Veículos Rent a Car Ltda, por não
atender os itens: 4.2.2.3, 4.2.4.1 e 4.2.3.6; R. B. M. Construções e
Empreendimento Ltda, por não atender os itens: 4.2.2.4 e 4.2.3.6.
Empresas Habilitadas: Gold Serviços e Construções Ltda - ME e
Porfirio Ribeiro Neto - ME. Sendo que foi aberto prazo recursal
conforme Art. 109 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações.
Catunda-CE, 27 de janeiro de 2011.
PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

RETIFICAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO N o- 2011.01.12.1

No AVISO DE LICITAÇÃO, publicado no DOU de 28-12011, Seção 3, pág. 142, onde se lê: CONCORRÊNCIA Nº
11/2001/CP/SME, leia-se: CONCORRÊNCIA Nº 11/01/CP/SME.
(p/Coejo)

O Pregoeiro Oficial do Município de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fica ANULADO o certame licitatório, na modalidade
Pregão, tombado sob n° 2011.01.12.1, cujo objeto é a aquisição de
medicamentos destinados ao atendimento das necessidades administrativas do Fundo Municipal de Saúde e suas diversas unidades de
saúde. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Princesa Isabel, n° 187 - Centro, no horário de
08:00 às 12:00 horas, ou através do telefone (88) 2101-1919.
Barbalha-CE, 27 de janeiro de 2011.
FRANCISCO ADRIANO EVANGELISTA
FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011DIVE-PP
O Pregoeiro deste Município torna público o Edital do Pregão Presencial Nº 002/2011DIVE-PP - Secretarias Diversas, cujo Objeto é a Aquisição de Óleos Lubrificantes e outros Materiais para
Manutenção de Veículos de diversas secretarias do Município de
Beberibe, conforme anexos. Abertura dia 11/02/2011, às 09:00h, na
Sala da CPL, no Paço Municipal. Informações: Rua João Tomaz
Ferreira, Nº 42, ou pelo fone (0**85)3338-1879.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2011DIVE-PP
O Pregoeiro deste Município torna público o Edital do Pregão Presencial Nº 003/2011DIVE-PP - Secretarias Diversas, cujo Objeto é a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) envasado em
botijões de 13kg e 45kg para diversas Secretarias do Município de
Beberibe, conforme anexos. Abertura dia 11/02/2011, às 14:00h, na
Sala da CPL, no Paço Municipal. Informações: Rua João Tomaz
Ferreira, Nº 42, ou pelo fone (0**85)3338-1879.
Beberibe - CE, 28 de janeiro de 2011.
NASÁRIO GOMES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011-00003
Tipo: Menor Preço.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Croatá, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 16 de fevereiro de 2011 às 10:30 horas na
Sala da CPL, localizada na Rua Manuel Braga, 573, Caroba, nesta
Cidade, estará recebendo os Envelopes contendo Habilitações e Propostas de Preços, que tem por objeto: Serviço de ampliação da Escola
Dom Timóteo na sede do Município de Croatá, constante do Anexo I
do Edital. Os interessados poderão adquirir o Edital, no endereço
acima citado no horário de expediente das 08:00hs às 12:00hs, e obter
demais informações através do fone: (0**88) 3659-1164.
Croatá-CE, 28 de janeiro de 2011.
MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade de Licitação N o- 2011.01.25.0002
Contratante: Prefeitura Municipal de Eusébio - CE - CNPJ N o23.563.067/0001-30. Secretaria de Saúde. Contratada(s): CDE - Clínica de Diálise do Eusébio Ltda - CNPJ N o- 08.060.456/0001-59. Data
da Assinatura do Contrato: 26 de Janeiro de 2011. Valor Global do
Contrato: R$ 4.643.632,08 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e
três mil, seiscentos e trinta e dois reais e oito centavos). Procedimento
Licitatório: Inexigibilidade de Licitação com Fundamento no Caput
do Artigo 25 da Lei N o- 8.666/93. Objeto: Serviços de Terapia Renal
(Diálise) aos Pacientes Portadores de Doenças Renais Crônicas. Vigência: da Data de Assinatura até 31/12/2011. Origem dos Recursos:
SUS-Sistema Único de Saúde - Consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Eusébio - CE, Exercício de 2011. Dotação Or-
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çamentária: 02.10.01.10.302.016.2121. Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00. Assina pela Contratada: Josumary Lima Araújo Medeiros. Assina pela Contratante: Mário Lúcio Ramalho Martildes.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo de Inexigibilidade de Licitação N o- 2011.01.25.0002; Fundamento Legal: Caput do Artigo 25, da Lei N o- 8.666/93; Objeto:
Contratação do CDE - Clínica de Diálise do Eusébio Ltda, para
Prestação de Serviços Diálise para o atendimento aos Pacientes Portadores de Doenças Renais Crônicas; Favorecido: CDE - Clínica de
Diálise do Eusébio Ltda, inscrita no CNPJ sob o N o- 08.060.456/000159, com Sede na Cidade de Eusébio, à Rua Carmelita Rebouças N o508; totalizando o Valor R$ 4.643.632,08 (quatro milhões, seiscentos
e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e oito centavos),
para o período contratual da data de assinatura até 31 de Dezembro
de 2011; Orçamento: Recursos provenientes do SUS, consignado no
Orçamento da Prefeitura Municipal de Eusébio, Secretaria de Saúde,
Exercício 2011 na seguinte classificação: 02.10.01.10.302.016.2121 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Prazo de Duração Contratual: da
data de assinatura até 31 de Dezembro de 2011, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei N o- 8.666/93, por tratar-se de
Serviços de Natureza Continuada; Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação em 26.01.2011; Ratificação da Dispensa: Realizada pelo Gestor do Fundo da Saúde, Senhor Mário
Lúcio Ramalho Martildes, em 26.01.2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011.01.28.1
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, torna
público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 11
de Fevereiro de 2011, às 08:00 horas, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. Presidente Castelo Branco, Nº 5100, Centro, Horizonte/CE, estará realizando Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Critério de Julgamento Menor Preço por Item, tombado sob o Nº
2011.01.28.1, com fins à Contratação de Empresa para Execução dos
Serviços de Transporte Aéreo Internacional e Doméstico, através de
Reserva, Marcação, Remarcação, Informação sobre a Frequência, Roteiro e Horários de Vôos, Aplicação de Tarifas Promocionais na
época de Emissão dos Bilhetes, Emissão e Entrega de Passagens
Aéreas Nacionais e Internacionais, de interesse de diversas Unidades
Gestoras do Município de Horizonte, tudo conforme especificações
contidas no Termo de Referência. Maiores informações na Sede da
Comissão de Pregões, localizada à Av. Presidente Castelo Branco, Nº
5100, Centro, Horizonte/CE, fone: 0..85 3336.6022, no horário de
07:30 às 12:00h.
Horizonte-CE, 28 de janeiro de 2011.
PALOMA ARAÚJO GONZAGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-4/2011 - SESA
Objeto: Aquisição por parte da Secretaria de Saúde, de Material
Odontológico, destinados ao Atendimento do Sistema de Saúde deste
Município, referente ao Exercício de 2011, conforme especificações e
quantidades descriminadas no Termo de Referência (Anexo I), deste
Edital. Tipo: Menor Preço por Lote. O Pregoeiro comunica aos interessados que no dia 11 de Fevereiro de 2011, às 09:00 horas, no
Paço da Prefeitura Municipal, estará recebendo os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, para a Licitação do Objeto acima
citado. Maiores Informações através do fone (88) 3566-7922 das
08:00 às 11:30 horas.
Iguatu-CE, 28 de janeiro de 2011.
FRANCISCO WÉRIK DE GIRÃO MAIA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Tomada de Preços Nº 2109.01/2010
Secretaria de Educação. Contratada: Luck Construções Ltda. Data da
Assinatura do Contrato: 27/12/2010. Valor Global: R$ 616. 606,43
(seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e seis reais e quarenta e três
centavos). Origens dos Recursos: Fundo Nacional de Educação FNDE. Procedimento: Tomada de Preços. Objeto: Construção de Um
Espaço Infantil do Tipo "C" - Proinfância do Distrito Lagoa do Mato,
no Município de Itatira. Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Dotação Orçamentária: 0501.12.365.0272.1.003, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00. Assina pela Contratante: Antônio Inácio dos Santos. Assina pela Contratada: Francisco Romulo Moura Nunes. Maiores informações (0XX88) 3436-1011.
Tomada de Preços Nº 0410.01/2010
Fundo Municipal de Saúde de Itatira. Contratada: Cythiago Construções e Reformas Ltda. Data da Assinatura do Contrato:
27/12/2010. Valor: Lote I: 222.705,48 (duzentos e vinte e dois mil,
setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos). Origens dos
Recursos: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Lote II:
222.705,48 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e cinco reais e
quarenta e oito centavos). Origens dos Recursos: Fundo Nacional de

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

202

3

ISSN 1677-7069

Saúde - FNS. Valor Global: R$ 445.410,96 (quatrocentos e quarenta
e cinco mil, quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos).
Procedimento: Tomada de Preços. Objeto: Construção de Unidades
Básicas de Saúde - UBS, na localidade de Lagoa do Mato no Município de Itatira. Execução: 90 (noventa) dias. Dotação Orçamentária: 0401.10.301.0171.1.001. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.
Assina pela Contratante: Marcia Valeria Cardoso de Oliveira. Assina
pela Contratada: Francisco Thiago Cunha Justa. Maiores informações
(0XX88) 3436-1011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 1/2011
Objeto: Aquisição de Produtos Derivados de Petróleo, para o Abastecimento dos Veículos e Máquinas de Responsabilidade das Secretarias de Infraestrutura, Educação, Saúde, Hospital Municipal,
Agricultura e Ação Social deste Município. Dia: 11/02/2011. Entrega
dos Envelopes: até às 15:00 horas, do dia 11/02/2011. Edital Completo: Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jucás,
sito à Rua Cel. Gomes, Nº 99 - Centro - Jucás - CE. Abertura dos
Envelopes: às 15:00 horas, do dia 11 de Fevereiro de 2011, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela Lei Nº 10.520, de 17 de
Julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com
alterações da Lei 8883/94 e da Lei Nº 9.648/98).
Jucás-CE, 28 de janeiro de 2011.
ANTONIO MACIEL OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 1116/2010
Tomada de Preços nº 11TP01/2010
Contrato assinado dia 08/04/2010, com vigência de 150 (cento e
cinqüenta) dias, referente ao Objeto: Contratação da prestação dos
serviços de construção de pavimentação em pedra tosca nas ruas dos
Bairros da Sede do Município de Santa Quitéria - Partes: Prefeitura
Municipal de Santa Quitéria através da Secretaria de Obras e Urbanismo e a Empresa Viçosel Viçosa Construções e Serviços LTDA
(VIÇOSEL) - Objetivo: Acréscimo - data da assinatura: 01/11/2010 Fundamentado no Disposto no § 1° do Art. 65, Inciso II, Alínea "B",
da Lei no 8.666/93 - Assina pela Contratada: Carlos Kenende Fortuna
de Araújo, Assina pela Contratante: Francisco das Chagas Araújo de
Paiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
EXTRATO DE RESCISÃO
Espécie: Termo de Rescisão do Contrato Nº 20100156, celebrado
entre o Município de Senador Pompeu, por meio do Fundo Municipal
da Educação, e a Empresa Almério Feitosa de Oliveira Castro Construção Civil. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a Construção de Escola de Ensino Infantil, localizada na Sede da Cidade de Senador Pompeu - CE. Da Rescisão:
Fica rescindido de forma amigável o Contrato Nº 20100156 a partir
de 26/01/2011, em observância ao Art. 79, Inciso II, c/c Art. 78,
Inciso XVII, diante das informações que instruem os autos. Assina:
Franciane Maria Pereira Nogueira, Secretária de Educação, pelo Contratante e Almério Feitosa de Oliveira Castro, Representante Legal,
pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 11-01-SEDUC-PP
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Varjota torna
público que no dia 09 de Fevereiro de 2011, às 07:30 horas na Sala
da Comissão de Licitação, localizada na Rua Arthur Ramos, 232,
Centro, Varjota - CE, receberá propostas para: Objeto: Serviços de
Transporte Escolar destinados ao Transporte dos Alunos da Rede
Pública de Ensino. Modalidade: Pregão Presencial. O Edital poderá
ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já citado,
e sua cópia poderá ser cedida mediante o pagamento de uma taxa de
custo no valor de R$ 20,00 (vinte reais) a partir da publicação deste
Aviso, no horário das 07:30 às 13:30 horas.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 14/2010

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N o- 1/2011

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Aracruz torna público para conhecimento dos interessados que a Concorrência Pública nº 014/2010, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para construção de 48 (quarenta e oito) unidades
habitacionais na localidade de Santa Cruz e 26 (vinte e seis) unidades
habitacionais no Bairro Morobazinho em Aracruz - ES. teve o edital
retificado e o prazo reaberto, a saber:
Data do protocolo dos envelopes: até às 17:00 horas do dia
03/03/2011 no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito
à Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz, ES.
Data de abertura do certame: Dia 04/03/2011 às 13:00 horas,
na sala da Comissão Permanente de Licitação, Av. Morobá, nº 20,
Bairro Morobá, Aracruz, ES.
O edital retificado estará à disposição dos interessados no
site www.aracruz.es.gov.br (informações úteis - licitações).
Demais informações: tel: 27 - 3296 - 4013 e telefax - 27 3296 -3926.

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES,
torna pública a HOMOLOGAÇÃO da Chamada Pública nº 001/11,
para a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
para Alimentação Escolar., dos seguintes produtores: Agnaldo Tonole,
Carmen E. F. Ventorim, Rogerio Fiorese, Vanio C. Falqueto, Jair P. de
Souza, Gilberto C. Gagno, Felicio Sossai, Claudio Altoé, Luiz C. R.
S. Custodio, Sergio L. Fazolo, e Felix Falqueto.

Aracruz-ES, 28 de janeiro de 2011.
TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA
DA TERRA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N o- 1/2011
O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, através da Comissão Permanente de Licitação,
torno publico que será realizada CHAMADA PÚBLICA N°
001/2011, no dia 14 de fevereiro de 2011, às 09:30 horas, para
aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
O Edital poderá ser retirado junto à Comissão Permanente de
Licitação, através de requerimento contendo todos os dados do licitante interessado, no horário de 7 às 13 horas, através do telefone
(027) 3736-1377 / 1120 - ramal 30 (fax), ou através do endereço
eletrônico licitação@laranjadaterra.es.gov.br
Laranja da Terra-ES, 27 de janeiro de 2011.
MARLINE CRAUZER
Presidente da CPL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 5/2011
O Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo,
através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que será realizado no
dia 16 de fevereiro de 2011 às 10:00 horas, abertura de Pregão
Presencial n° 005/2011, visando aquisição de 01 (um) caminhão coletor de resíduos sólidos e outros equipamentos para a implantação de
Sistema de Resíduos Sólidos, de acordo com as especificações contidas no edital. O Edital poderá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação, através de requerimento contendo todos os
dados do licitante interessado, no horário de 7 às 13 horas, através do
telefone (027) 3736-1377 / 1120 - ramal 30 (fax), ou através do
endereço eletrônico licitação@laranjadaterra.es.gov.br
Laranja da Terra-ES, 27 de janeiro de 2011.
PAULO CESAR PALACIO
Pregoeiro

Varjota-CE, 28 de janeiro de 2011.
PATRICIANA MESQUITA BRAGA

DALTON PERIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Atendimento ao Artigo 61, Parágrafo Único da Lei Federal n.º
8666/93.
Aditivo nº. 05 - Processo nº. 7763774/2010. Contrato original nº.
06/2009 - Processo nº. 1644403/2009. Objeto do contrato original:
Execução das obras e serviços de construção do reassentamento de 48
unidades habitacionais tipologia multifamiliar no Bairro Bela Vista poligonal 08, nesta capital, sob o regime empreitada por preço unitário. Contratada: Atlas Engenharia e Incorporações Ltda. Objeto do
aditivo: Prorrogação do prazo contratual em 150 (cento e cinquenta)
dias.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO N o- 7/2010
Contratado: JK CONSTRUTORA LTDA
Valor do Contrato: R$ 418.066,77 (quatrocentos e dezoito mil, sessenta e seis reais e setenta e sete centavos).
Objeto: contratação de empresa, no regime de empreitada global para
construção de 15 (quinze) unidades habitacionais no município de
Caçu, com recursos oriundos do Convênio com o Fundo Nacional de
Saúde - FUNASA e recursos próprios
Vigência: 01/07/2010 a 01/10/2010
Dotação Orçamentária: 05011030505132140 Vigilância Epidemiológica - 20100316449051 Obras e Instalações
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU/GO
Contrato nº. 007/10
Contratado: JK CONSTRUTORA LTDA
Valor do Contrato: R$ 418.066,77 (quatrocentos e dezoito mil, sessenta e seis reais e setenta e sete centavos).
Objeto: contratação de empresa, no regime de empreitada global para
construção de 15 (quinze) unidades habitacionais no município de
Caçu, com recursos oriundos do Convênio com o Fundo Nacional de
Saúde - FUNASA e recursos próprios
Vigência: 01/10/2010 a 31/12/2010
Dotação Orçamentária: 05011030505132140 Vigilância Epidemiológica - 20100316449051 Obras e Instalações

TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, através da Comissão Permanente de Licitação,
torna público que será realizada TOMADA DE PREÇOS N°
002/2011, no dia 15 de fevereiro de 2011, às 10:00 horas, objetivando
a contratação de empresa para execução de serviços de "Reforma e
Ampliação de Praça Pública e Urbanização de Ruas e Avenidas" no
Município de Laranja da Terra.
O Edital poderá ser retirado junto à Comissão Permanente de
Licitação, através de requerimento contendo todos os dados do licitante interessado, no horário de 7 às 13 horas, através do telefone
(027) 3736-1377 / 1120 - ramal 30 (fax), ou através do endereço
eletrônico licitação@laranjadaterra.es.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU/GO
Contrato nº. 007/10
Contratado: JK CONSTRUTORA LTDA
Valor do Contrato: R$ 220.777,90 (duzentos e vinte mil, setecentos e
setenta e sete reais e noventa centavos)
Objeto: contratação de empresa, no regime de empreitada global para
construção de 15 (quinze) unidades habitacionais no município de
Caçu, com recursos oriundos do Convênio com o Fundo Nacional de
Saúde - FUNASA e recursos próprios
Vigência: 30/12/2010 a 31/07/2011
Dotação Orçamentária: 05011030505132140 Vigilância Epidemiológica - 20100316449051 Obras e Instalações

Laranja da Terra-ES, 27 de janeiro de 2011.
MARLINE CRAUZER
Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL N o- 11-02-SEDUC-PP
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Varjota torna
público que no dia 09 de Fevereiro de 2011, às 10:00 horas na Sala
da Comissão de Licitação, localizada na Rua Arthur Ramos, 232,
Centro, Varjota - CE, receberá propostas para: Objeto: Locação de
Veículos Divididos em Lotes destinados as Várias Secretarias da
Prefeitura Municipal de Varjota. Modalidade: Pregão Presencial. O
Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação no
endereço já citado, e sua cópia poderá ser cedida mediante o pagamento de uma taxa de custo no valor de R$ 20,00 (vinte reais) a
partir da publicação deste Aviso, no horário das 07:30 às 13:30
horas.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 55/2010.
Nº contrato: 055/2010 nº de Processo: 73.691/2010-TOMADA DE
PREÇOS 001/2010.Contratante: O municipio de São Domingos do
Norte.Contratado: Dominare Construções e Empreendimentos Ltda,
estabelecida na Rua Sete de setembro, 583 - Boa Vista- São Gabriel
da Palha - ES, inscrita no CNPJ sob o N.º 09.488.247/0001-73, neste
ato representada pelo Senhor Welfrido Piski, portador do CPF N.º
996.180.527-53. Baseado no Art. 057 da Lei 8.666/93. Ficha : 322
Vigência: O prazo da vigência deste aditivo será até o 30/07/2011 a
partir da presente data .

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100202

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2010
O município de Caçu, por seu Fundo Municipal de Saúde,
entidade jurídica de direito público interno, com sede na Cândida
Maria Guimarães, nº. 859, centro, na cidade de Caçu/GO, inscrita no
CNPJ-MF sob o nº. 01.164.292/0001-60, neste ato representado por
seu titular legal, a Secretária de Saúde, Sra. Elza Maria Lima de
Freitas, torna público que HOMOLOGOU o procedimento licitatório,
modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 001/10, para surtir os efeitos
legais, possibilitando a contratação de empresa, no regime de Empreitada Global para a construção de 15 (quinze unidades habitacionais), para atender as necessidades do Fundo Municipal Saúde, de
acordo com o Convênio do Fundo Nacional de Saúde - FUNASA.
Caçu-GO, 22 de junho de 2010.
ELZA MARIA LIMA DE FREITAS
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO
o-

AVISO DE CHAMAMENTO N 1/2011
A Prefeitura Municipal de Formoso Estado de Goiás, de
conformidade com a Lei 8.666/93 Lei 10.520/07 e suas alterações,
torna pública a realização de processo de Chamamento objetivando a
contratação de profissionais na área da saúde ( médicos para o PSF,
Cirurgião para o Hospital, atendimento e fornecimento de laudo de
Ultrassom, Dentista, Fisioterapeuta e Psicóloga), do tipo menor preço,
para o ano de 2011, com prazo para entrega de documentos ate o dia
24/02/2011 às 15: 00 horas na sede da Prefeitura situada na Praça
Vereadora Nilda Mota, nº 1327 - centro. Informações no endereço
supra-citado no horário das 08:00 às 17:00 h, através do telefone
(62)-3377-6830, ou e-mail: mariamachado03@hotmail.com
Formoso, 28 de janeiro de 2011.
MARIA DE FÁTIMA SOUZA MACHADO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 7/2010
Menor preço global
O Presidente da Comissão Geral de Licitação, designado
pelo Decreto Municipal nº: 064 de 13 de janeiro de 2009, torna
público, para conhecimento dos interessados, O RESULTADO DO
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2010, cuja abertura dos envelopes documentação ocorreu na sessão do dia 02/06/2010, ás 09:30 hs, e das
proposta de preço ocorreu na sessão do dia 25/01/2011, ás 10:00 hs,
de conformidade com o edital e disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. EMPRESA VENCEDORA: Fênix Ambiental Engenharia Ltda.
Goiânia-Go, 27 de janeiro de 2011.
RENOR JURITI SAMPAIO
Presidente da Comissão Geral de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE CREDENCIAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA
DE SAÚDE N o- 1/2011
O MUNICÍPIO DE ITAPURANGA, ESTADO DE GOIÁS,
por intermédio de sua SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS), TORNA PÚBLICO que realizará, a
partir de 01/02/2011, Credenciamento de Pessoas Jurídicas da Área de
Saúde para a prestação de serviços na especialidade médico clínico
geral e/ou cirurgião, durante o ano de 2011, tais como referidos no
objeto do edital. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na Gerência de Licitações, sediada no Edifício do Palácio Xixá do Governo
Municipal, situado na Rua João Batista da Trindade, 900 Centro, das
08h00 às 12h00, e das 14h00 às 18h00.
FLAVIASOARES DA SILVA FARIA
Secretária - Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOLANDIA
AVISO DE CREDENCIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Ivolândia, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público, está efetuando o credenciamento de
profissionais de Saúde (pessoa física ou jurídica) para atendimento no
Hospital Municipal Nazir Seabra Guimarães, para o exercício de 2011
nas seguintes especialidades: Médicos (atendimento em consultório e
plantonistas). Maiores informações pelo telefone (64) 6385-1125 ou
na sede da Prefeitura Municipal, situada à Avenida Jamel Cecílio nº
192 - Centro.
Ivolândia-GO, 27 de janeiro de 2011.
OSVAALDO PASSOS DOS SANTOS
Presidente do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2011
Processo Administrativo n.º 2011002418
O Município de Luziânia, Estado de Goiás, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados, que fará realizar, no dia onze de março de 2011,
às 09:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Luziânia,
endereço sede desta Prefeitura, LICITAÇÃO PÚBLICA, na modalidade de Concorrência Pública, do tipo menor preço global,
sob regime de empreitada por preço unitário, tendo por objeto a
contratação de empresa de engenharia visando a execução de
obras de infra-estrutura urbana, funcionalidade e implantação do
Sistema de Abastecimento de água dos Setores: Sol Nascente,
Parque Estrela D'Alva IX e Área 3, neste Município, conforme
projetos, planilha, cronograma, memorial descritivo e especificações técnicas constantes dos anexos do Edital. Os interessados
poderão obter cópia do referido Edital e demais esclarecimentos
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e/ou informações junto a Comissão Permanente de Licitação,
localizada na sede da Prefeitura M. de Luziânia no horário de
expediente das 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:30.
Luziânia, 26 de janeiro de 2011.
WILSON REIS TORMIN
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

A Prefeitura Municipal de Senador Canedo, torna Publico o
Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº 007/2011 - CPL, PROCESSO: 2010012237.
Objeto: Aquisição de móveis escolares, para atender a Secretaria
Municipal de Educação, conforme informações contidas no Edital.
Tipo: Menor Preço Por Item.
ABETURA: 14/02/2011 às 09:00 horas na sede da Comissão Permanente de Licitação situada na Rodovia GO 403, KM 09, Conjunto
Morada do Morro, Senador Canedo GO.
Informações Fone: 62 3275 9930.
PREGAO PRESENCIAL N o- 9/2011
A Prefeitura Municipal de Senador Canedo, torna Publico o
Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº 009/2011 - CPL.
PROCESSO: 2010012298.
Objeto: Contratação de veículos e máquinas pesadas, de pessoa física
ou jurídica com motorista/operador, atendendo as necessidades nos
serviços de limpeza urbana, manutenção de parques e jardins e nos
serviços de terraplanagem, conforme informações contidas no Edital.
Tipo: Menor Preço Por Item.
ABETURA: 15/02/2011 às 14:00 horas na sede da Comissão Permanente de Licitação situada na Rodovia GO 403, KM 09, Conjunto
Morada do Morro, Senador Canedo GO.
Informações Fone: 62 3275 9930.
Senador Canedo, 28 de janeiro de 2011.
LÍVIA DE MATTOS
Pregoeira

SANEAMENTO MUNICIPAL DE SENADOR
CANEDO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO PRESENCIAL N o- 31/2010 - SMSC
O Saneamento Municipal de Senador Canedo, torna Publico
o Aviso de Resultado do Pregão Presencial nº 031/2010 - SMSC.
PROCESSO: 2010000496
Objeto: Contratação de empresa para prestação de consultoria técnica
especializada em engenharia civil e sanitária, englobando as atividades de gerenciamento e fiscalização das obras de implantação da
Etapa Imediata (Estação de Tratamento de Esgotos ETE-Canedo 1;
interceptores, redes coletoras e ligações domiciliares) do Sistema de
Esgotamento Sanitário do município de Senador Canedo, conforme
informações contidas no Edital. Tipo: Menor Preço Global.
Empresa Vencedora
Guimarães Dias Projetos Estruturais SC Ltda
TOTAL

Valor R$
145.000,00
145.000,00

Comissão Permanente de Licitação situada na Rodovia GO
403, KM 09, Conjunto Morada do Morro, Senador Canedo GO.
Informações Fone: 62 3275 9930.
Senador Canedo, 28 de Janeiro de 2011.
LÍVIA DE MATTOS
Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
No julgamento do Pregão Presencial em epígrafe, que objetiva a Aquisição de combustíveis, o Pregoeiro e a Prefeita Municipal de Axixá - MA, respectivamente, ADJUDICOU e HOMOLOGOU, o item 01 - 180.000 litros de Gasolina Comum, pelo valor
unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) e o item 02 100.000 litros de Óleo Diesel Comum pelo valor unitário de R$ 2,00
(dois reais), totalizando R$ 668.000,00 (seiscentos e sessenta e oito
mil reais) em favor da empresa L O SIMÕES BARBOSA.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
No julgamento do Pregão Presencial em epígrafe, que objetiva a Contratação de empresa para locação de veículos e máquinas
com vistas ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal
de Axixá - MA, o Pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio e a
Prefeita Municipal de Axixá - MA, respectivamente, adjudicou e
homologou o Lote 01 pelo valor global de R$ 236.400,00 (duzentos
e trinta e seis mil e quatrocentos reais), Lote 02 pelo valor global de
R$ 175.200,00 (cento e setenta e cinco mil e duzentos reais), Lote 03
pelo valor global de R$ 223.200,00 (duzentos e vinte e três mil e
duzentos reais), Lote 04 pelo valor global de R$ 126.000,00 (cento e

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100203
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vinte e seis mil reais) e Lote 05 pelo valor de global de R$
166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais) em favor
da empresa D'LAGUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, totalizando um valor Global de R$ 927.600,00 (novecentos e vinte e
sete mil e seiscentos reais).
Axixa-MA, 5 de janeiro de 2011.
FERNANDO CÉSAR OLIVEIRA PIRES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N o- 7/2011

Item
1

ISSN 1677-7069

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2011/CPL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TECOLINAS - MA,
através da do Seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos
interessado que realizará às 08:30 horas do dia 11 de fevereiro de
2011, na sede da Prefeitura na Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro
- Colinas - MA, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº
14/2010/CPL, do tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na Confecção de Fardamentos dos
Programas, Pro jovem, Peti, Bolsa Família e Cras, de interesse da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e
Nutricional, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital - na
forma da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº
343/2008 de 22 de dezembro de 2008 e subsidiada pela lei federal nº
8.666/93 e suas posteriores alterações e lei complementar 123/2006.
Este Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos
interessados ou obtido mediante o recolhimento da quantia de R$:
100,00 (cem) reais no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de
8:00 às 12:00 horas. No ato do recebimento do Edital o licitante
deverá fornecer um CD - Virgem para gravação de anexos.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2011/CPL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, através da do Seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessado que realizará às 10:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2011,
na sede da Prefeitura na Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro Colinas - MA, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº
15/2010/CPL, do tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos
Mobiliários, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional, conforme especificações,
quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições
previstas neste Edital - na forma da Lei 10.520 de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal nº 343/2008 de 22 de dezembro de 2008 e
subsidiada pela lei federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e
lei complementar 123/2006. Este Edital e seus anexos poderão ser
examinados gratuitamente pelos interessados ou obtido mediante o
recolhimento da quantia de R$: 100,00 (cem) reais no endereço supra,
de 2ª a 6ª feira, no horário de 8:00 às 12:00 horas. No ato do
recebimento do Edital o licitante deverá fornecer um CD - Virgem
para gravação de anexos.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2011/CPL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE #TEXCOLINAS - MA,
através da do Seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos
interessado que realizará às 14:00 horas do dia 11 de fevereiro de
2011, na sede da Prefeitura na Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro
- Colinas - MA, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº
16/2010/CPL, do tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de
Limpeza Hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no
Anexo I e nas condições previstas neste Edital - na forma da Lei
10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 343/2008 de
22 de dezembro de 2008 e subsidiada pela lei federal nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações e lei complementar 123/2006. Este Edital
e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados ou obtido mediante o recolhimento da quantia de R$: 100,00
(cem) reais no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 8:00 às
12:00 horas. No ato do recebimento do Edital o licitante deverá
fornecer um CD - Virgem para gravação de anexos.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2011/CPL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, através
da do Seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessado
que realizará às 17:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2011, na sede da
Prefeitura na Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro - Colinas - MA,
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 17/2010/CPL, do tipo
Menor Preço Global (rota), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Transporte Escolar, de interesse
da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas
neste Edital - na forma da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto
Municipal nº 343/2008 de 22 de dezembro de 2008 e subsidiada pela lei
federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e lei complementar
123/2006. Este Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados ou obtido mediante o recolhimento da quantia de R$: 100,00 (cem) reais no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário de 8:00 às 12:00 horas. No ato do recebimento do Edital o
licitante deverá fornecer um CD - Virgem para gravação de anexos.
Colinas-MA, 28 de janeiro de 2011.
JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 05.733.472/0001-77
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
O MUNICÍPIO DE CURURUPU, Estado do Maranhão, torna público aos interessados, que fará realizar no dia 15 de fevereiro
de 2011 às 09hs00min, em sua sede na Praça João Vieira, 419 Centro, Cururupu, Licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo
menor preço Global, regida pela Lei 8.666/93 e nos termos do Edital
e seus anexos, para Aquisição Parcelada de Combustível e Derivados
de Petróleo para o ano de 2001. Valor Total R$ 153.520,00 (cento e
cinqüenta e três mil, quinhentos e vinte reais). O edital completo
poderá ser adquirido junto à Comissão Permanente de Licitação no
endereço acima, qualquer informação a respeito do certame poderá
ser solicitada junto a Comissão no mesmo endereço e pelo telefone
(98) 3391 1518, no horário das 08hs00min ás 14hs00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 111/2010/CPL
Repetição
A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São
Luis, localizada na Rua das Andirobas, nº. 26, 2º andar, Renascença
I, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade
Pregão Presencial de nº. 111/10, no dia 11/02/11 às 09h30, objetivando a aquisição de veículo automotivo utilitário de tração 4x4, de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a quinta, das 13 às
18h, e sexta-feira, das 8 às 13h. A obtenção do edital será mediante
a entrega de 01 (uma) resma de papel, tamanho A4, 210 x 297 mm,
75 g/m², ultra branco, junto ao setor de venda de editais, referente ao
custo de reprodução do presente instrumento convocatório.
São Luis-MA, 28 de janeiro de 2011.
MARCELO CAETANO BRAGA MUNIZ
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
O MUNICÍPIO DE CURURUPU, Estado do Maranhão, torna público aos interessados, que fará realizar no dia 18 de fevereiro
de 2011, às 09hs00min, em sua sede na Praça João Vieira, 419 Centro, Cururupu, Licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo
menor preço Global, regida pela Lei 8.666/93 e nos termos do Edital
e seus anexos, para Aquisição parcelada dos alimentos dos educandos
para atender o ano letivo. Valor Total R$ 291.440,00 (duzentos e
noventa e um mil, quatrocentos e quarenta reais). O edital completo
poderá ser adquirido junto à Comissão Permanente de Licitação no
endereço acima, qualquer informação a respeito do certame poderá
ser solicitada junto a Comissão no mesmo endereço e pelo telefone
(98) 3391 1518, no horário das 08hs00min às 14hs00min.
IZANILDE AZEVEDO VIEIRA
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
CONVITE N o- 1/2011
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, Ref.
Processo Administrativo nº 002/2011-SEMAD. Convite nº 001/2011.
OBJETO: Assessoria administrativa na organização de contratos e
convênios dessa administração. RESOLVE: Homologar, a proposta da
Licitante: ELIZA DOS SANTOS ARAÚJO LIMA. CPF: nº
329.086.283-68, perfazendo um valor total de R$ 25.200,00 (Vinte e
cinco mil e duzentos reais). Pelo presente ato Homologo a Licitação
bem como o ato adjudicatório.
PREGÃO N o- 1/2011
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, Ref.
Processo Administrativo nº 003/2011-SEMAD. Pregão nº 001/2011.
OBJETO: Fornecimento de combustível (gasolina e óleo diesel) e
óleo para motor destinado ao abastecimento das viaturas oficiais.
RESOLVE: Homologar, a proposta da empresa: POSTO AMERICANO LTDA. CNPJ nº 23.706.245/0001-34, perfazendo um valor
total de R$ 2.271.017,70 (Dois milhões duzentos e setenta e um mil
dezessete reais e setenta centavos). Pelo presente ato Homologo a
Licitação bem como o ato adjudicatório.
Itapecuru Mirim-MA, 28 de janeiro de 2011.
ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA torna público que realizará licitação na forma da Lei 8.666/93, na modalidade
Tomada de Preços do tipo menor preço global. OBJETO: Melhorias
Sanitárias Domiciliares. DATA DE ABERTURA: 16/02/2011 às
09:00h. DOCUMENTOS E PROPOSTAS serão recebidos na data da
abertura na sala da Comissão de Licitação localizado na Rua do Sol,
n° 257- Centro. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos
interessados mediante taxa no valor de 50,00 (cinqüenta reais) através
de depósito em qualquer agencia do Banco do Brasil S.A. conta
corrente nº 12988-7, Agência 0562-2, estamos disponível no horário
das 08:00 às 12:00h.
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA torna público que realizará licitação na forma da Lei 8.666/93, na modalidade
Tomada de Preços do tipo menor preço global. OBJETO: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas e Rural. DATA DE ABERTURA:
16/02/2011 às 10:30h. DOCUMENTOS E PROPOSTAS serão recebidos na data da abertura na sala da Comissão de Licitação localizado na Rua do Sol, n° 257- Centro. O Edital e seus Anexos estão
à disposição dos interessados mediante taxa no valor de 50,00 (cinqüenta reais) através de depósito em qualquer agencia do Banco do
Brasil S.A. conta corrente nº 12988-7, Agência 0562-2, estamos disponível no horário das 08:00 às 12:00h.
Itapecuru-Mirim, 31 de janeiro de 2011.
ANTÔNIO CARLOS SILVA ARAÚJO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA
DO MARANHÃO
RETIFICAÇÃO
Nos avisos do Pregões 01/2011 e 02/2011, publicados no
D.O.U. nº. 20, de 28/01/2011, Seção 3, página 147, onde se ler:
"Elinelson de Jesus da Silva", leia-se: Edson de Jesus da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2011
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO
MARANHÃO - MA, comunica aos interessados que realizará no dia
22/02/2011, às 10h no prédio da Prefeitura localizado na Avenida
Rodoviária, nº 1850, Centro - São Mateus do Maranhão, Licitação na
Modalidade: Tomada de Preço, Tipo: Menor Preço Global, a qual será
processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de
21 de junho de 1993 e suas alterações e ainda pelas condições do
Edital nº 005/2011 e seus respectivos Anexos , que dele fazem parte
integrante, tendo como Objeto: c o ntratação de Empresa de Engenharia para a Reforma do piso, telhado, portas e janelas e Construção de 03 (três) salas de aula e 01 (uma) sala de Informática, na
Unidade Escolar Epitácio Pessoa da Avenida Piquí de interesse da
Secretaria Municipal de Educação . O Edital estará a disposição a
partir do dia 01/02/2011, os interessados na aquisição do mesmo,
deverão recolher o valor de R$ 1 00,00 ( cem reais) através de DAM
para pagamento na Receita Municipal na Avenida Rodoviária, nº
1850, Centro - São Mateus do Maranhão.
Em 28 janeiro de 2011.
RUI CARLOS FERREIRA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE CONTRATO
RESENHA DO 1° TERMO DE ADITIVO. TOMADA DE PREÇOS
n° 001.014/2010/SEMS, referente Contrato nº 082/SEMS/2010. O
Município de Timon-MA, através da Secretaria Municipal de Saúde
inscrita no CNPJ nº 01.803.082/0001-75 e a empresa CANOPUS
CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviço de rede de abastecimento de água no município
de Timon.. PRAZO: aditivar prazo 120(cento e vinte) dias, onde
passar a vigora de 16/09/2010 a 16/05/2011. BASE LEGAL: Art. 57,
§ 1°, Lei 8.666/93.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, através de seu Pregoeiro, nomeado pelo Decreto 3875/2010, torna público que no Pregão Presencial que se trata o Edital nº 001/2011, levado a efeito às
08:00 horas do dia 27 de janeiro de 2011, foi declarada vencedora a
empresa Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda.
Alta Floresta-MT, 27 de janeiro de 2011.
EDNILSON CARLOS LOURENÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS
AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
Processo De Licitação 002/2011. Tomada De Preço N° 001/2011.
Tipo: Menor Preço Por Empreitada Global. Objeto: Readequação Das
Instalações Do Hospital Pronto Atendimento De Alto Garças-MT. A
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Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, através de sua Comissão
Permanente de Licitação torna publico a todos os interessados que a
Tomada de Preço do dia 03/02/2011 as 09:00 horas, fica Prorrogada
a Abertura para o dia 21 De Fevereiro De 2011 às 09:00 horas,
Licitação Na Modalidade Tomada De Preço, regida pela Lei 8.666/93,
para contratação do objeto supracitado. Sendo que o Edital está a
disposição dos interessados, mediante o pagamento da quantia não
reembolsável de R$ 153,70 (cento e cinqüenta e três reais e setenta
centavos) - Publique-Se e Notifique-Se. Conforme Publicado no DOU
na seção 3 na pagina 193 em 14/01/2011.
Alto Garças-MT, 27 de janeiro de 2011.
ADEMIR RIBEIRO DE CARVALHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT), torna público que na Licitação tipo TP
001/2011, instaurada para contratação de empresa de engenharia e
construção, para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem e galerias pluviais em diversas ruas e avenidas no perímetro
urbano no município de Itanhangá-MT , sagrou-se vencedora a seguinte empresa:
Impertec Impermeabilização E Construções LTDA CNPJ:
36.971.836/0001-80 .VALOR R$ 1.006.858,89 (hum milhão, seis mil,
oitocentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e nove centavos).
Itanhangá-MT 27 de janeiro de 2011.
MARIA FABIANA HAMMEL
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
Objeto: Contratação de serviços de 02 (dois) médicos compreendendo, clinica geral e médico da família a serem prestados no PSF 1
e PSF 2 nas unidades de saúde do município de Lambari D'Oeste MT. O Pregoeiro Oficial, regido pela portaria n. 002/2011 da Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste/MT, no uso de suas atribuições
legais, torna público aos interessados que no Pregão Presencial Nº.
001/2011, cujo certame se deu às 08:00 hs do dia 26/01/2011; sagrou
vencedoras as seguintes proponentes: Drº Otavio José de Paula Junior, vencedor do Lote 01 com valor global de R$ 217.329,97 (duzentos e dezessete mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e sete
centavos) e o Drº. Thiago Soares Rocha Alves, vencedor do Lote 02
com valor global de R$ 190.960,00 (Cento e noventa mil novecentos
e sessenta reais). Maiores informações fone 0xx65 3228-1178.
Lambari D'Oeste-MT, 26 de janeiro de 2011.
RUBENS VENTURA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 8/2011
Objeto da Licitação: Execução (mão de obra) na Construção do Posto
de Saúde da Família no Bairro Luiz Carlos Tessele Junior no Município de Lucas do Rio Verde - MT, para atender recursos do Fundo
Nacional de Saúde- Proposta Nº 247722460001/09-001. Data da Sessão: 16/02/2011. Visita Técnica: 08/02/2011 à 09/02/2011. Entrega
dos Documentos para Cadastramento: Até as 17:30 horas do dia
11/02/2011. Entrega dos Envelopes: Até as 08:00 horas do dia
16/02/2011. Edital Completo: Disponível no Paço Municipal a um
custo de R$ 50,00 (cinquenta reais). Abertura dos Envelopes: As
08:30 horas do dia 16/02/2011. Av. Pará, Nº 109 E, Bairro Cidade
Nova Lucas do Rio Verde MT Cep: 78 455 000 Fone : 65 3549
8300.
Lucas do Rio Verde-MT, 28 de janeiro de 2011.
ZENI TEREZINHA ANDRETTA
Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, torna público a quem possa interessar
que no Processo Licitatório "Tomada de Preços Nº 02/2011", cujo
objeto trata da Contratação de pessoa jurídica para execução de Obra
de Construção do Posto de Saúde da Família no Bairro Luiz Carlos
Tessele Junior no município de Lucas do Rio Verde, para atender
recursos do Fundo Nacional de Saúde-Proposta Nº 247722460001/09001, com data de abertura dia 27 de janeiro de 2011, que não tivemos
nenhuma empresa participante para este certame, restando portanto "
DESERTO" . Desde já fica estabelecido que o presente procedimento
licitatório será relançado.
Lucas do Rio Verde MT, 27 de janeiro de 2011.
ZENI TEREZINHA ANDRETTA
Presidente da Comissão
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Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, Estado de
Mato Grosso, através da sua Pregoeira Oficial, nomeada pela Portaria
nº. 01/2011, comunica aos interessados que será aberta licitação na
modalidade de Pregão Presencial nº. 02/2011 no dia 09/02/2011 às
09:00 horas (Horário Local) na sede da Prefeitura Municipal, sala de
licitações, situada na Avenida Mato Grosso, esquina com Avenida
Rondonópolis, s/nº., Centro, Nova Monte Verde-MT, cujo objeto é a
Aquisição De Caminhão Zero Quilômetro Para Atender A Secretaria
Municipal De Agricultura, Meio Ambiente E Turismo Do Município
De Nova Monte Verde. Este pregão será regido pelo Decreto Municipal nº. 059/2009 de 14 de fevereiro de 2009, Lei Federal
10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. O Edital completo contendo
as instruções estará à disposição dos interessados na sala de licitações
da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT ou pelo site
www.novamonteverde.mt.gov.br , no campo PUBLICAÇÕES E EDITAIS - 2011. Demais informações pelo telefone (66) 3597-1100.
Nova Monte Verde-MT, 27 de janeiro de 2011.
KARLA BEATRIZ BERNATZKY

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
HELENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 8/2010
Menor Preço Global
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT AUTORA: Comissão de Permanente de Licitação OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA DO
PROINFANCIA - ESPAÇO EDUCATICO INFANTIL, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 564,47 M², LOCALIZADO NA CIDADE DE
NOVA SANTA HELENA/MT. A Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT torna público aos
interessados que a Tomada de Preço nº 008/2010, cujo objeto acima
identificado, foi Homologado em favor da empresa: GENESIO F. DE
SOUZA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 00.364.780/0001-59,
Valor de R$ 655.384,20.
Nova Santa Helena-MT, 28 de janeiro de 2011.
ALEX OSCAR DE SOUSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 42/2010
O Prefeito Municipal de Nova Xavantina - MT, no uso de
suas atribuições legais, e com base no parecer jurídico nº. 011/2011
datado de 26/01/2011 resolve ANULAR por irregularidades dos documentos apresentados para habilitação pelos licitantes Processo Licitatório nº. 100/2010, da Licitação supracitada por desrespeito à lei
federal nº 8.666/93 e ao edital do certame licitatório.OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução
de obras de ampliação das instalações da Universidade Aberta do
Brasil, Unidade de Nova Xavantina - MT.
Nova Xavantina-MT, 28 de janeiro de 2011.
GERCINO CAETANO ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 15/2010
A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através da CPL nomeada pela Portaria 026/2010, torna público aos interessados, o resultado da Tomada de Preços 015/2010, regida pela Lei 8.666/93,
cujo objeto é contratação de empresa especializada para Execução de
Obras de Pavimentação Asfáltica e drenagem de Água Pluvial referente ao rendimento da ampliação do Convênio nº 021689819/2007. Foi vencedora a Empresa: Construtora Alfer Ltda, com valor
de R$ 184.734,94 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e trinta e
quatro reais e noventa e quatro centavos).
Paranatinga-MT, 27 de janeiro de 2011.
AZÉLIDE APARECIDA BORILLE GARCIA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2011
O Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, MT, Autarquia Municipal, localizado à Rua Dom Pedro II, nº
1210, Bairro Caixa D´agua, torna público para conhecimento dos
interessados que por ordem da Ilma. Sra. Diretora Geral, através do
Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizará a licitação em epígrafe às
08:00 horas do dia 09 (nove) de fevereiro de 2011, na sala de Li-
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citações do SANEAR, a abertura dos envelopes n.ºs 01 e 02, contendo: Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, respectivamente, para a execução do seguinte objeto: "Aquisição de Material
para Ampliação da Rede Coletora de Esgotos - Bacias B/H E D/E com Recursos do PAC-OGU no Município de Rondonópolis-MT".
Informações: (66) 3902-1165 ou marcos.sanear@terra.com.br.
Rondonópolis-MT, 26 de janeiro de 2011.
MARCOS BRUMATTI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
DE LEVERGER
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011
TIpo: Menor Preço
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT,
através da Comissão Permanente de Licitação, torna Público para
conhecimento dos interessados que, fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial n ° 04/2011-PP, com objetivo de Selecionar Empresa Especializada no Fornecimento de Gêneros alimentícios (merenda escolar), material pedagógico, materiais de limpeza e higiene e materiais permanente de forma parcelada para atender a secretaria municipal de Educação deste município, com realização prevista para o dia 10 de Fevereiro de 2011 às 08:00 horas. O
edital completo estará a disposição dos interessados para consulta e
aquisição a partir de 28/02/11, das 08:00 às 12:00 horas na Prefeitura
Municipal , junto a Comissão Permanente de Licitação, situada à Av.
Santo Antônio, 245-Centro, Santo Antônio de Leverger - MT, informações pelo telefone (065) 3341-1346. A aquisição do Edital junto
ao Setor de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças ao custo
não reembolsável de R$ 50,00(cinqüenta reais)
Santo Antônio de Leverger-MT, 28 de janeiro de 2011.
CLAUDILSON JORGE DE LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE comunica
aos interessados, que fará realizar a TOMADA DE PREÇOS abaixo
relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações.
PROCESSO N° 002/2011
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução da
Obra de Pavimentação Asfáltica - Contrato de repasse nº 0225.60238/2007/Ministério das Cidades/CAIXA.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:
14/02/2011 as 09:00 h.
O Edital estará a disposição dos interessados mediante o
pagamento de 200,00 (duzentos) reais, nesta Prefeitura, sito a Av.
General Klinger, 405, Centro, Nioaque. Poderão participar da licitação em epígrafe, as empresas regularmente inscritas no Cadastro
Fornecedores da Prefeitura Mun. de Nioaque, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro
dia a data fixada para o recebimento.
Nioaque-MS, 23 de janeiro de 2011.
ANDERSON NEVES
Presidente da CPL

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011
O Pregoeiro da Prefeitura M. de Alfenas - MG, designado
pela Portaria nº. 815/2010, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011,
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto o Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de Central Telefônica CPCT
CPA-T, com tecnologia que utiliza as técnicas de comunicação IP-SIP,
com conexão à rede de computadores utilizando o protocolo TCP/IP,
com recursos provenientes do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM, financiado pelo BID e
contrapartida do Município. Seção dia 11/02/2011, às 14h00min. Edital completo na Divisão de Licitação desta Prefeitura. Alfenas (MG),
28 de janeiro de 2011.
LUIS ANTÔNIO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPERCATA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 14/2011

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE BODOQUENA - MS
torna público que realizará licitação na modalidade pregão presencial,
tipo "menor preço por item", A Presente Licitação tem por: OBJETO:
Serviço de Transporte Escolar 2011, do Município Bodoquena. A
qual será processada e julgada de conformidade com a Lei Federal nº.
10.520 e Decreto municipal 2.143/2009 Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações e lei 123/06. Retirada do edital na Rua 13 de Maio,
305 - Centro, Tel 67-32681104, das 07: 30 h às 17h00 h de segundas
às sextas-feiras. O Recebimento dos envelopes de Documentação e
Propostas de Preços ocorrerá no dia 10 de Fevereiro de 2011 às
08h00 horas.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 16/2011

A Prefeitura Municipal de Alpercata/MG comunica que abrirá Processo Licitatorio Nº. 04/2011, modalidade Pregão Presencial Nº.
04/2011, Menor Preço Por Item, cujo objeto é a Contratação de
profissionais da saúde, compreendendo 02 médicos, para atender a
Secretaria Municipal de Saúde do município de Alpercata. A abertura
será dia 10/02/2011 às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de Alpercata, Rua Antônio Sales, 100, Centro, Alpercata/MG. O Edital
poderá ser lido e obtido no período de 27 de janeiro a 09 de fevereiro
de 2011 das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Informações
tel/fax: (33) 3236-1865 ou pelo e-mail:licitacaoalpercata@yahoo.com.br - com Helclinger Gomes Teixeira- Pregoeiro Oficial.

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE BODOQUENA - MS
torna público que realizará licitação na modalidade pregão presencial,
tipo "menor preço por item", A Presente Licitação tem por: OBJETO:
Aquisição de um veículo utilitário zero km com capacidade para 09
lugares para atender USF do Município de Bodoquena/MS, conforme
Anexo II. A qual será processada e julgada de conformidade com a
Lei Federal nº. 10.520 e Decreto municipal 2.143/2009 Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações e lei 123/06. Retirada do edital na Rua 13
de Maio, 305 - Centro, Tel 67-32681104, das 07: 30 h às 17h00 h de
segundas às sextas-feiras. O Recebimento dos envelopes de Documentação e Propostas de Preços ocorrerá no dia 14 de Fevereiro de
2011 às 10h00 horas.
Bodoquena-MS, 28 de janeiro de 2010.
JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 65/2010
Processos n. 103.716/2010-68
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que
na licitação em epígrafe, tendo por objeto a EXECUÇÃO DE
OBRAS, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO JARDIM BATISTÃO, EM CAMPO
GRANDE-MS, resultou vencedora conforme Parecer Técnico/Jurídico Conclusivo, a empresa ALT ENGENHARIA LTDA.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100205

Campo Grande-MS, 28 de janeiro de 2011.
ELIAS LINO DA SILVA
Presidente da Comissão

HELCLINGER GOMES TEIXEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N o- 1/2011
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá/MG torna público que no dia 10/02/2011, às
13h, estará realizando Processo Licitatório nº. 0017/2011, Chamada
Pública nº. 001/2011, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para merenda
escolar dos alunos matriculados nas escolas de educação infantil,
ensino fundamental e educação de jovens e adultos da rede pública
municipal de Alto Jequitibá/MG. O edital na íntegra está disponível
no site: www. altojequitiba.mg.gov.br. Maiores informações no tel.:
(33) 3343.1268.
DENISE FEITOSA
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá/MG torna público que no dia 22/02/2011, às
13h, estará realizando Processo Licitatório nº. 00030/2011, Tomada
de Preços nº. 0001/2011, que tem como objeto a contratação, sob o
regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em
construção civil para execução da obra de engenharia com vistas à
construção da Escola de Ensino Infantil - Proinfância, no Município
de Alto Jequitibá/MG, com recursos oriundos obtidos junto ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, através do Convênio nº. 702510/2010. O edital e seus anexos estão disponíveis no
site: www. altojequitiba.mg.gov.br. Maiores informações no tel.: (33)
3343.1268.
DENISE FEITOSA
Pregoeira

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011

Objeto: para fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação
escolar, durante o primeiro semestre de 2011, em cumprimento do
estabelecido pela Lei nº 11.947/2009 e Resolução/FNDE nº 38/2009,
informa que estarão sendo recebidas propostas de preços e documentação de pessoas físicas, Cooperativas ou Empreendedores Familiares Rurais, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, até o
dia 14 de fevereiro de 2011, no horário de 12h00min às 17h00min. O
edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na
Comissão Permanente de Licitações, na Praça Dr. Louis Ensch, nº 64,
Centro, Coronel Fabriciano/MG. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (31) 3846-7077/7767.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2011

O Município de Catuji/MG torna público a homologação da
licitação, Processo nº 001/2011, Pregão Presencial nº 001/2011, objeto: Aluguel de Trator de Esteira. Data da homologação: 25 de
Janeiro de 2011. Vencedora: Agropecuária Nichols, no Valor de: R$
64.000,00.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
Processo nº 002/2011. Objeto: Seguro Ônibus Caminho da Escola.
Data da homologação: 26 de Janeiro de 2011. Vencedora: Brasil
Veículos Companhia de Seguros, no Valor de: R$ 18.000,00.

Coronel Fabriciano, 28 de janeiro de 2011.
MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA
Pregoeira

WALDIR PEREIRA SOARES
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2011
A Prefeitura Municipal de Catuji/MG, torna Público a abertura do Processo de Licitação, Pregão Presencial nº 003/2011. Objeto:
realização de Exames de Ultra-Sonografia. abertura dos envelopes de
propostas e documentação, será as 11:00 hs do dia 11/02/2011. Informações telefone (33) 3532-9492, segunda a sexta feira, de 7:00 às
13:00 hs.
WALDIR PEREIRA SOARES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2011
A Prefeitura do Município de Contagem, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte
modalidade: Concorrência nº 001/2011, tipo menor preço, Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários para execução dos serviços de recapeamento asfáltico da
Av. João César de Oliveira, trecho a partir da estaca 0, trecho estaca
1B+14,57M, trecho estaca 1C à 5C + 8,66MM, Av. João de Deus
Costa, Bairro Eldorado, no Município de Contagem-MG, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Os
recursos são provenientes do Contrato de Repasse nº 030853460/2009/Ministério das Cidades/Caixa celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela
Caixa Econômica Federal, e o Município de Contagem/MG, objetivando a execução de ações relativas ao Programa Gestão da Política
de Desenvolvimento, com entrega dos envelopes de documentação e
propostas até às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 11 (onze)
de março de 2011 e com a abertura marcada para as 10:00 (dez horas)
do dia 11 (onze) de março de 2011. Os interessados poderão ler e
obter o texto integral destes Editais e seus Anexos, inclusive projetos
de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 03 (três) de
fevereiro de 2011, na Sala da Comissão Permanente de LicitaçãoSEMOBS, na Av. João César de Oliveira, 1410, sala 312, Bairro
Eldorado, Contagem - MG, tel.: (0**31) 3391.9357 e 3911-9426, de
segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
horas, através da obtenção do CD-ROM correspondente. No ato de
aquisição do CD-ROM, os interessados deverão fornecer outro CDROM, sem qualquer uso ou na opção por cópia reprográfica, com o
recolhimento através de GEA (Guia Especial de Arrecadação) de taxa
de R$50,00 (cinqüenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social
ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo,
telefone, fax e nome da pessoa para contato.
MÁRCIA MENDES SIQUEIRA VILELA
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL
FABRICIANO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 3/2011
PROCESSO Nº 028/11.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios secos e sucos para alimentação escolar, para atendimento das escolas municipais e creches
no primeiro semestre de 2011, utilizando Recursos PNAC, PNAP,
PNAE, FUNDEME e recursos próprios. Comunicamos que as seguintes proponentes saíram vencedoras: ALIMENTUS VALE ACO
COM. ATACADISTA GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, referente
aos itens 04 a 07, 09, 10, 13, 16 a 18, 20, 22 a 25, 27 e 28;
ORGANIZAÇÕES NICON'S & FILHOS LTDA, referente aos itens
01 a 03, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 26 e 30 a 33; AMAZÔNIA
DISTRIBUIDORA LTDA, referente ao item 28.
Coronel Fabriciano, 28 de janeiro de 2011.
ANDRÉIA BARROS PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
A Prefeitura Municipal de Indaiabira/MG, torna público que
fará realizar no dia 08/02/2011 às 14:30 horas, na Pça Joaquim Capuchinho, 34 - Centro, Indaiabira, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL 002/2011, em conformidade com a Lei 10.520/2002
Dec. 3.555/2002 Lei 8.666/93 e alterações posteriores com finalidade
de selecionar proposta mais vantajosa objetivando a contratação de
veículos fechados ônibus com capacidade para 42 a 45, lugares,
micro ônibus, Kombi, Vans, veículos pequenos com capacidade para
05 pessoas para transporte dos alunos do município de Indaiabira.
Abertura da sessão e credenciamento será às 08:00 hs, recebimentos
dos envelopes às 08:15 hs no endereço acima, abertura da sessão e
credenciamento será às 15:00 horas do dia 08/02/2011.
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
Destinada a selecionar a proposta mais vantajosa para: Contratação de empresa para a execução de obras de construção de um
Estádio de futebol localizado no bairro São Vicente, através do Contrato de repasse nº 0314987-68/2009, que entre si celebram a União,
por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa
Econômica Federal e o Município de Indaiabira/MG programa Esporte e Lazer na Cidade, conforme descritos nos Anexos, que são
partes integrantes deste Edital. A Prefeitura receberá as propostas
acompanhadas da documentação (envelopes separados) até às 08:30
horas, do dia 11/02/2011, na sua sede, no endereço citado acima. O
Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos
interessados, para aquisição, na Comissão Permanente de Licitação,
desta Prefeitura Municipal, no horário de expediente normal de segunda a sexta feira, mediante a comprovação do recolhimento aos
cofres da Prefeitura Municipal de Indaiabira, da importância de R$
100,00 (Cem reais). Banco do Brasil C/C 32578-3 - Agência 2705-7.
As firmas interessadas deverão se inscrever no Cadastro de Prestadores de Serviços desta Prefeitura até 03 (três) dias antes da entrega
dos envelopes. Indaiabira/MG, 27 de janeiro de 2011.
MARCUS TACITO PENALVA COSTA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
Do tipo empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para Construção de uma Unidade
Básica de Saúde / PSF em Itanhandu à Av. Fernando Costa, conforme
Resolução SES nº 2571 de 17/11/2010 e com recursos do plano
nacional de implantação de Unidades Básicas de Saúde para equipes
de saúde da família, Portaria nº 2.226 de 18/09/2009 e Portaria nº
3.160 de 18/12/2009. Abertura dos envelopes no dia 15/02/2011, às
14hs00min. Informações na Prefeitura. Praça Prefeito Amador Guedes, nº.165. Tel 35 3361-2000, Edital disponível no site www.itanhandu.com.br.
MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
RETIFICAÇÃO
No extrato do contrato publicado no DOU de 26-10-2010,
Seção 3, pag. 207. Objetivando a contratação de pessoa jurídica para
execução de obras e serviços de engenharia, referente a construção da
2ª etapa do Ginásio Poliesportivo, conforme Contrato de Repasse nº
0298.450-32/2009, celebrado entre a União Federal, por intermédio
do Ministério do Esporte e o Município de Iturama, onde se lê:
Contrato nº 117/2010, leia-se: Contrato nº 118/2010.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100206

Processo nº 000049/2011
O Municpio de Janauba-MG. Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará, 10/02/2011 10:00:00, em sua
sede a Praça Dr. Rockert, 92 - Janaúba-MG, licitação na modalidade
de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para, Locação de Veículo
Para Transporte de Alimentos do PAA em atendimento ao Termo de
Convênio nº 121/2009-SESAN, conforme especificações constante do
edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto á Secretaria Municipal de Administração, no referido endereço, no horário
de 13:00 ás 17:00horas, nos dias úteis e no site www.janaubamg.com.br,
Janauba-MG, 27 de janeiro de 2011.
ANA LÚCIA ANDRADE AGUIAR GOMES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011
O Município de Ladainha torna público que fará realizar, às
09 horas, do dia 10 de fevereiro de 2011, licitação pública na modalidade Pregão (Presencial) para aquisição de medicamentos. Os
interessados poderão retirar o Edital no Edifício sede da Prefeitura
Municipal de Ladainha, sala da Comissão Permanente de Licitação,
localizada na Praça Frei Pedro, 02, Centro, Ladainha - MG. Maiores
informações poderão ser obtidas através do telefone 33 - 3524
1277.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 5/2011
O Município de Ladainha torna público que fará realizar, às
08 horas e 30 minutos, do dia 14 de fevereiro de 2011, licitação
pública na modalidade Pregão (Presencial) para aquisição de material
médico hospitalar. Os interessados poderão retirar o Edital no Edifício
sede da Prefeitura Municipal de Ladainha, sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça Frei Pedro, 02, Centro,
Ladainha - MG. Maiores informações poderão ser obtidas através do
telefone 33 - 3524 1277.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 6/2011
O Município de Ladainha torna público que fará realizar, às
15 horas, do dia 14 de fevereiro de 2011, licitação pública na modalidade Pregão (Presencial) para prestação de serviços técnicos especializados, visando ao planejamento, operacionalização e execução
de processo seletivo para contratação temporária para o preenchimento de vagas do quadro da Prefeitura Municipal de Ladainha. Os
interessados poderão retirar o Edital no Edifício sede da Prefeitura
Municipal de Ladainha, sala da Comissão Permanente de Licitação,
localizada na Praça Frei Pedro, 02, Centro, Ladainha - MG. Maiores
informações poderão ser obtidas através do telefone 33 - 3524
1277.
Ladainha-MG, 28 de janeiro de 2011.
LIVON CLEYF SOARES TEIXEIRA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 2/2010
A Prefeitura de Lagoa Formosa/MG torna público o adiamento da data de abertura do Edital Concorrência 002/2010, para
contratação de empresa especializada para execução de obras de construção e melhoria em dois trevos de acesso ao município através da
BR 354, conforme Convênio 741715/2010 com o DNIT, anteriormente marcada para o dia 31/01/2011, às 11h30min, fica transferida
para o dia 18 de abril de 2011, às 11h30min, devido a correções no
Anexo II - Orçamento e Cronograma. Informações 34-3824-2000.
Lagoa Formosa-MG, 28 de janeiro de 2011.
EDSON MACHADO DE ANDRADE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
Menor Preço Por Item, Registro de Preços, para aquisição de veículos
novos, 0 Km, com recurso próprio, 25 % da Educação, Fundeb e
QSE. Apresentação de Propostas: 14/02/11 até às 09:00hs e Julgamento: 14/02/11 às 09:30hs. O Edital encontra-se na sede da Prefeitura Municipal de Lavras, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575,
Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. Telefax (35) 3694-4021.
WILSON RODRIGUES RIBEIRO
Pregoeiro

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Menor Preço Global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, sob regime de
empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para
construção do CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro São Vicente, com recurso do FUNDEB. Apresentação de Propostas:
16/02/11 até às 13:30hs e Julgamento: 16/02/11 às 14:00hs. O Edital
encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy. Telefax: (35)3694-4021.

EXTRATO DE CONTRATO

WILSON RODRIGUES RIBEIRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
PRC 0026/11.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene
para atender as escolas assistidas pelo FNDE, PNAP, PNAC, EJA, PNAF,
QESE, e Secretaria de Administração do Município. Dia da Licitação:
15/02/11, às 13hs. Local: Pça Prof. Botelho Reis, 28, 2º andar- Centro Leopoldina - MG. O Edital encontra-se disponível no site www.leopoldina.mg.gov.br, link Editais&Licitações, ou, no Pregão (endereço acima),
mediante a entrega de um CDR vazio, sendo que as empresas deverão
enviar recibo de edital para o telefax (32) 3694-4280, para que possamos
comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias.
Leopoldina-MG, 28 de janeiro de 2011.
JANE ADRIANA BONIN MONTAN NETTO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO
AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2010
A Municipalidade vem através desta anular por razões de
interesse público, nos termos do artigo 49, da Lei Federal nº.
8.666/93, o Processo Licitatório nº. 0157/2010, Tomada de Preço nº.
005/2010, tendo por objeto a prestação de serviços de SOFTWARE,
a ser executada de forma continuada, necessária à automação e a
gestão da prestação de serviços de saúde pública à população do
Município de MACHADO/MG tendo em vista a sentença proferida
pelo M. Juiz Fernando Antônio Tamburini Machado da Comarca de
Machado 1ª Vara que negou a segurança e restando portando, frustrado o presente Processo Licitatório.
Machado, 28 de janeiro de 2011.
ROBERTO CAMILO ÓRFÃO MORAIS
Prefeito

Espécie: Contrato nº 041/11 - Pregão nº 184-SMA/10.
Contratante: Município de Poços de Caldas.
Contratado: Embralixo- Empresa Bragantina de Varrição e Coleta de
Lixo Ltda..
Objeto: prestação de serviços de recolhimento de lixo domiciliar.
Valor: valor mensal de R$ R$ 19.487,52 mensais por caminhão, e o
valor total mensal de R$ 194.875,20 mensais.
Vigência: 28/01/11 a 28/01/12
Data da assinatura: 28/01/11
Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão - Secretário Municipal de
Serviços Públicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº. 012/2011 - Processo nº. 325/2010 - Pregão Presencial nº. 212/2010. Objeto: aquisição de Patrulha Mecanizada. Convênio 0331323-97/2010, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Salinas,
no valor: R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais). Vigência até 31/12/2011. Data de assinatura: 18/01/2011.
CONTRATO Nº. 013/2011 - Processo nº. 326/2010 - Pregão Presencial nº. 213/2010. Objeto: aquisição de Patrulha Mecanizada. Convênio 0331327-33/2010, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Salinas,
no valor: R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais). Vigência até 31/12/2011. Data de assinatura: 18/01/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2011
Menor preço global. Objeto: execução das obras de extensão da
revitalização do Centro Histórico de Santa Bárbara. Dia do recebimento das propostas e documentos: 17/02/11 às 09:00. Local: Praça
Cleves de Faria, 122, Centro. Os interessados poderão ler e obter o
texto integral desse edital e todas as informações sobre o mesmo, no
endereço acima ou através do fone (31) 3832.1500.
Santa Bárbara, 28 de janeiro de 2011.
CLÁUDIA APARECIDA MOTA SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n° 167/2010. Carta Convite n° 040/2010. Objeto: Seleção de
empresa especializada no ramo da construção civil para execução de
obra destinada à cobertura da quadra do bairro Maria Célia. A Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, torna público que no dia
29/12/2010, foi celebrado o Contrato Administrativo 158/2010, com a
empresa Tecnart Engenharia e Construções Ltda no valor de R$
148.869,00. O Prazo de vigência do contrato expira em 29/04/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
O Município de Perdigão/MG torna público a realização do
Pregão Presencial 02/2011, aquisição de Pneus Automotivos. Entrega
dos envelopes: 09/02/2011 às 13:00. Abertura 09/02/2011 às 13:30hs.
Informações: (37) 3287-0263 ou email: cidaprefeituraperdigao@hotmail.com.
HUMBERTO ARAÚJO BUENO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
DO JACINTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011
OBJETO Tipo: Menor preço por item. Objeto: Afim de Registrar
Preços para eventual aquisição de material escolar para manutenção
das Escolas Municipais Básica deste município. Abertura dos envelopes: Dia 10 de fevereiro às 09:00 horas. Informações completas
com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Jacinto - fone (033) 3747-1100, horário das 09:00
às 12:00 horas.
RICARDO SANTOS BANDEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE
DO RIO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 9/2011

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pirapora, torna pública a presente
retificação do Aviso de Homologação publicado no dia 31 de dezembro de 2010, Diário Oficial da União, seção 3 - página 251,
relativa ao PROCESSO Nº 096/2010 Pregão Presencial nº 055/2010,
cujo objeto é Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Para O
Plano Local de Habitação de Interesse Social No Municipio de Pirapora/MG. O pregoeiro pede fazer correção no valor ganho pelas
empresas: onde se lê: valor total ganho pela empresa de R$ 53.250,00
(cinqüenta e três mil, duzentos e cinqüenta centavos). Leia-se: valor
total ganho pela empresa de R$ 53.250,00 (cinqüenta e três mil e
duzentos e cinqüenta reais).
Pirapora-MG, 28 de janeiro de 2011
ADRIANO CASTRO DE AZEVEDO/
Pregoeiro

Registro de Preços nº 005/2011
Processo Licitatório nº 014/2011
A Administração Municipal de Visconde do Rio Branco,
através de sua Pregoeira, torna público que fará licitação na modalidade de Pregão, visando à composição do Quadro Geral de Registro de Preços visando à aquisição de Medicamentos, para o abastecimento do Centro e Postos de Saúde do Município. (Ver maiores
especificações no Edital) - Entrega de propostas, documentações e
credenciais até o 15/02/2011 às 09h, quando será dado início aos
trabalhos. Cópia do Edital já se encontra disponível para os interessados, à Praça 28 de Setembro, Centro. Informações pelo Tel: (32)
3559-1911.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100207

CLEIDIANE SARTORI AMORIM
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
EXTRATO DO 3 o- TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N o- 36/2009 - SESAN/PMA
Partes: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura e a Empresa Maia Construções Ltda.
CONTRATO DE REPASSE: Nº.278.300-94/2008 - CEF (Caixa Econômica Federal)
LICITAÇÃO: TP.2009.001.PMA.SESAN
OBJETO: implantação da rede de drenagem de água pluvial urbana e
pavimentação asfáltica de via urbana da rua Tucuruvi, no município
de Ananindeua, PARÁ.
VALOR DO CONTRATO: R$- 320.239,26 (trezentos e vinte mil,
duzentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos).
OBJETO: prorrogação do Contrato nº. 036/2009-SESAN/PMA por
mais 180 ( CENTO E OITENTA ) dias, passando o vencimento de
sua execução PARA 18/05/2011 e de sua vigência para 18 / 06 /201
1 . FORO: COMARCA DE ANANINDEUA. DATA DA ASSINATURA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO: 14/12/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 4/2011-CPL/PMB/SEURB
A Prefeitura Municipal de Belém - PMB, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que fará
realizar o certame licitatório, em referência, no dia 02/03/2011 às 9h
- Tipo Menor Preço Global.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Execução
dos Serviços de Construção Civil de Obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC para Urbanização da Sub-Bacia II da
Estrada Nova - SEURB.
LOCAL: Auditório da CPL, sito à Avenida Nazaré nº. 361, Nazaré,
Belém-PA.
O Edital poderá ser adquirido no protocolo da CPL, localizado na Av. Nazaré, 361, Nazaré, Belém-PA.
Belém-PA, 31 de janeiro de 2011.
PRISCILA PERES SANTIAGO SALDANHA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 6/2010
Objeto: Reforma com ampliação da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Brasiliano Felício da Silva, na comunidade de Vila do
Tamatateua.. Empresa Vencedora: CONSTRUTORA IZAL LTDA.
(CNPJ: 83.898.403/0001-27), com sede na Trav. Do Chaco, nº 1801 Marco, Belem-Pará. Valor Contratual: R$ 565.942,50 (quinhentos e
sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta
centavos).
Bragança, 28 de janeiro de 2011.
MICHAEL DIEGO DA SILVA O'GRADY
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 9/2011-PP
Processo nº 582011
Órgão: Prefeitura Mun. de Itaituba. Objeto: Locação de veiculos p/
atender o transporte escolar, distribuição de merenda e o apoio tecnico pedagogico e administrativo da Sec. de Educação. Data da abertura: 10.02.2011 àS 9 H . Tipo de Licitação: Menor Preço Unitario.
Expediente: das 8h àS 12h e das 14h àS 17h: Telefone para Contato:
(Xx93) 3518-3172 Ramal 23.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2011-PP
Processo nº 0592011
Órgão: Prefeitura Municipal de Itaituba. Objeto: Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para suprir a demanda da Secretaria de Assistencia Social. data da abertura: 11.02.2011 às
9h30min . tipo de licitação: menor preço unitario. expediente: das 8h
às 12h e das 14h às 17h: telefone para contato: (xx93) 3518-3172
ramal 23.
REGINALDO PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial 064/2010. Processo Licitatório nº 13.070/10-PMM,
Objeto: aquisição de duas retro-escavadeira, destinados a agricultores
e produtores rurais dos distritos da zona rural do município de Marabá; Rec.: Erário Municipal e Convênio - contrato de repasse n.º
304.046.61/2009-CEF/PMM, D.O. 10.15.017.20.602.0026.2.093 -

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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Fornento ao Desenvolvimento da Psicicultura; Contrato Adm. nº
298/2010-PMM; Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda., R$
311.200,00; Vigência: até o término da vigência do contrato de repasse.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Objeto: Aquisição de Material Permanente Diversos, para a Prefeitura
e Secretarias Municipais. Entrega e abertura dos envelopes contento a
Proposta e os documentos de Habilitação: dia 10/02/2011 às 11:00h.
Informações na PMQ/CPL, sito a Rua Cônego Siqueira Mendes, s/n
- Centro. Valor do Edital: R$ 100,00 (cento reais)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N o- 1/2011
OBJETO: Aquisição de materiais farmacológicos para serem utilizados no Ambulatório do Hospital Municipal, Unidades de Saúde da
Família, Centros e Postos de Saúde deste Município - FARMÁCIA
BÁSICA. Abertura dia 10.02.2011 às 17:00. Contato (093) 3533-1127
ou licitacaomalegre@hotmail.com.
Monte Alegre-PA, 28 de janeiro de 2011.
WALDINILDO AZEVEDO MACÊDO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 9/2011-001SEMAD
A Prefeitura Municipal de Parauapebas - Poder Executivo,
comunica a todos os interessados que a data de realização da sessão
pública para recebimento e abertura das propostas referente ao processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, de nº 9/2011001SEMAD, cujo objeto é locação de veículos automotores leves,
para atendimento das unidades que compõem a Prefeitura Municipal
de Parauapebas, Estado Pará, fica prorrogada para o dia 10/02/2011
às 12:00h na sala da CPL. Os interessados em obter o edital deverão
se dirigir à Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Fazenda, na
Rua F, nº 244 - Quadra 80 - Lote Especial.
Parauapebas, 26 de janeiro de 2011.
ARGENOR SOUSA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011-SEMED
Tipo menor preço por lote, para aquisição de materiais didáticos, com abertura prevista para o dia 10/02/2011 às 08:30 hs na
sala da CPL.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011-SEMED
TIPO MENOR PREÇO por lote, para aquisição de materiais
de expediente, com abertura prevista para o dia 10/02/2011 às 13:00
hs na sala da CPL
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2011-SEMED
Tipo menor preço por lote, para aquisição de materiais de
higiene e limpeza, com abertura prevista para o dia 11/02/2011 às
08:30 hs na sala da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
Tipo: Menor Preço Por Lote

Quatipuru, 28 de janeiro de 2011.
MANOEL PADILHA DO VALE
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 7/2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível e
lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação e Desporto - SEMED. Abertura: 10 de fevereiro de 2011 às
9hs. O edital poderá ser obtido no site: www.santarem.pa.gov.br
PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DO PARÁ

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará-Pa torna
público realização de Pregão Presencial nº 004/2011 na data de
11/02/2011, às 15h, para aquisição de Medicamentos para Farmácia
Básica. Edital R$ 100,00 Informações (91) 3774-1224.
São Francisco do Pará-PA, 28 de janeiro de 2011.
ERALDO RIBEIRO
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 6/2011
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe
de Apoio, sediada na Rua: Sólon de Lucena, 10 - Centro - Brejo do Cruz - PB,
às 15:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2011, Licitação Modalidade Pregão
Presencial, do Tipo Menor Preço, para: Aquisições de Medicamentos e Produtos Médicos e Hospitalares, conforme Termo de Referência. Recursos: Previstos no Orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal Nº 10.520/02 e
Decreto Municipal Nº 755. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3443-2391.
Brejo do Cruz-PB, 28 de janeiro de 2011.
ROSA TÂNIA DANTAS DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011-SES
TIPO MENOR PREÇO POR lote, para aquisição de medicamentos, material técnico, material de laboratório e material odontológico, com abertura prevista para o dia 14/02/2011 às 08:30 hs na
sala CPL.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011-SES

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 31/2010
O Prefeito constitucional no uso de suas atribuições resolve,
PRORROGAR o Pregão Presencial Nº 031/2010, ATA DE RP. 07/2010,
CONTRATO 88/2010: em favor da empresa: Marca Distribuidora de Papeis
LTDA-ME, CNPJ Nº 00.448.906/0001-54, vencedor do Processo licitatório
Nº 067/2010 com o valor de R$ 949.990,00- Aquisição de equipamentos e
materiais em geral para Informática, ficando o mesmo prorrogado até o dia
31/12/2011. Maiores informações poderão ser obtidas das 08:00 as 12:00
horas na sala da comissão permanente de licitação na prefeitura municipal
localizada à Rua Salomão Veloso, 49, no Centro de Caaporã.

TIPO MENOR PREÇO POR item, para aquisição de combustíveis e lubrificantes, com abertura prevista para o dia 14/02/2011
às 13:00 hs na sala da CPL.

Caaporã, 27 de janeiro de 2011.
JOÃO BATISTA SOARES

PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2011-SES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

TIPO MENOR PREÇO POR lote, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, com abertura prevista para o dia
15/02/2011 às 08:30 hs na sala da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011

PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011-SES
TIPO MENOR PREÇO POR lote, para aquisição de gêneros
alimentícios, com abertura prevista para o dia 15/02/2011 às 11:30 hs
na sala da CPL.
Portel, 28 de janeiro de 2011.
ROBERTO CARVALHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE
E CULTURA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 175/2010/SEDUC/PMCG
O Secretário de Educação, Esporte e Cultura da Prefeitura
Municipal de Campina Grande/PB, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar N°029, de 05 de Dezembro de
2005, em cumprimento às disposições constantes na norma inscrita na
Lei Federal Nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, e subsidiariamente,
com a Lei Nº. 8.666/93, alterada e, ainda, com base no Parecer da
Consultoria Jurídica e na Ratificação do Secretario de Administração
desta Prefeitura, referente aos atos praticados pelo Pregoeiro Oficial e
sua Equipe de Apoio, de conformidade com o resultado do certame,
destinado à contratação de empresa especializada para os serviços de
instalação de pontos de Internet e Link de dados para atender as
escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande/PB, durante o exercicio de 2011, homologa o presente Torneio Licitatório,
em favor da empresa EULÁLIO & GUIMARÃES LTDA, vencedora
do único item, perfazendo o valor global de R$ 391.440,00 (trezentos
e noventa e um mil quatrocentos e quarenta reais). O valor global a
ser homologado em conseqüência deste torneio licitatório é de R$
391.440,00 (trezentos e noventa e um mil quatrocentos e quarenta
reais); a quem adjudica o objeto da presente licitação por apresentar
valores compatíveis com os preços praticados no mercado e atender
todas as demais condições estabelecidas na Lei Regente e em perfeita
consonância com o Pregão Presencial Nº 175/2010/SEDUC/PMCG, e
com o orçamento básico da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.
Campina Grande-PB, 18 de janeiro de 2011.
FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011

PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011-SEMED
TIPO MENOR PREÇO por item, para aquisição de combustíveis e lubrificantes, com abertura prevista para o dia 11/02/2011
às 11:30 hs na sala da CPL.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

Torna público que realizará dia 18/02/2011 às 10:00h na sala
de reunião da CPL, sediada na prefeitura rua Admilson Leite de
Almeida nº80 centro, visando à contratação de empresa especializada
para construção da unidade básica de saúde, localizada rua Projetada
s/n do conjunto Felipe V. da Silva no município, conforme convênio
com o ministério da saúde, a licitação modalidade de tomada de
preço, os interessados poderão adquirir cópias do edital no endereço
supracitado nos horários de 7:30 ás 13:00 hs.
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA
Presidente da CPL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité, torna público
que se encontra aberta LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL, com a finalidade de selecionar propostas para AQUISIÇÃO DE TECIDOS E COBERTORES PARA AS SECRETARIAS
E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Início da Sessão às 09:00
(hora local) do dia 10/02/2011, na sala de reuniões da CPL, localizada
no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Francisco
Theodoro da Fonseca, s/n, centro, nesta cidade de Cuité/PB. O edital
completo poderá ser obtido no mesmo endereço, de segunda a sextafeira no horário das 08h às 12h ou ainda solicitado através do e-mail
licitacaocuite@yahoo.com.br. Informações (83) 3372-2481.
Cuité-PB, 28 de janeiro de 2011.
MARCELO DA COSTA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
o-

Concorrência n 8/2008/SEPLAN
INSTRUMENTO: 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 03/2009 assinado
em 07/01/2011. PARTES: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a
JGA Engenharia Ltda. OBJETO: Lote 02 - Habitação e Urbanização
no Alto Jaguaribe. FINALIDADE: E objeto do presente ADITIVO o
remanejamento de serviços sem alteração do seu valor contratual e a
prorrogação de prazo por mais 365 dias. SIGNATÁRIOS: Engº Civil
Hermes Felinto de Brito/PMJP e o Engº Alexandre José de Carvalho
Costa /JGA.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 11/2011
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL CORNÉLIO PROCÓPIO-PR
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de
Projeto Executivo, para construção do Hospital Regional deste Município
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço, global
CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Das
16h55m às 16h59m de 10/02/11
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 17h00m do dia 10 de
fevereiro de 2011.
LOCAL: Unidade Compras / Licitação - Av. Minas Gerais, 301 Centro.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: www.cornélioprocopio.pr.gov.br
INFORMAÇÕES : Unidade Compras/Licitação - (XX43) 3520-8007
ou licitacaopmcp@gmail.com
Cornélio Procópio, 25 de janeiro de 2011.
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO
BELTRÃO
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Minas Gerais 220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Pr, ou telefone(43)3272.1122,Fax(43)3272.1644- "e-mail" edi@visaonet.com.br,
até 02 dias úteis antes da abertura.

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS
Edital n o- 6/2011/PMFB
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n° 77.816.510/0001-66, com sede à rua Octaviano Teixeira dos
Santos, 1000, centro, torna público que fará realizar às 09:00 horas do
dia 17 de fevereiro de 2011, TOMADA DE PREÇOS do tipo menor
preço por item, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, para aquisição de móveis, utensílios
e equipamentos, para manutenção do Programa de Autonomia Escolar
- PAE. Prazo de entrega: 12 (doze) meses. Informações complementares sobre o edital, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal
de Francisco Beltrão, no endereço supra citado, ou através do telefone
(0xx46) 3520-2103 e na webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br.
Edital n o- 7/2011/PMFB
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n° 77.816.510/0001-66, com sede à rua Octaviano Teixeira dos
Santos, 1000, centro, torna público que fará realizar às 15:00 horas do
dia 17 de fevereiro de 2011, TOMADA DE PREÇOS do tipo menor
preço por item, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, para aquisição de material de expediente, didático-pedagógico e de artesanato, para manutenção do
PAE - Programa de Autonomia Escolar e os projetos de educação
integral. Prazo de entrega: 12 (doze) meses. Informações complementares sobre o edital, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal
de Francisco Beltrão, no endereço supra citado, ou através do telefone
(0xx46) 3520-2103 e na webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br
Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2011.
ANTONIO CARLOS BONETTI
Prefeito
Em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 62/2010
O Prefeito do Município de Ibiporã, torna público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº 267/2010 Pregão Presencial nº 062/2010, ref. a contratação de empresa para
confecção de grades de proteção para portas e janelas, com fundamento no disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº
8.666/93, HOMOLOGAR o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO à empresa abaixo:
JOSÉ ANTONIO REZENDE, no Lote de nº 01, itens 01 e
02, com valor total de R$ 43.706,04.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 63/2010 - SRP
O Prefeito do Município de Ibiporã, torna público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº 274/2010 Pregão Presencial nº 063/2010 - SRP, ref. à contratação de serviços de
serralheria pela natureza do procedimento de Registro de Preço, com
fundamento no disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº
8.666/93, HOMOLOGAR o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO à empresa abaixo:
JOSÉ ANTONIO REZENDE, no Lote nº 1, itens 01 a 07,
com vlr total de R$ 76.313,09.
Ibiporã-PR, 24 de janeiro de 2011.
JOSÉ MARIA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 7/2011
A Prefeitura Municipal de Jaguapitã torna público que fará
realizar, às 08:30 horas do dia 08 de fevereiro do ano de 2011, Pregão
Presencial nº. 007/2011. Tipo: menor lance, na Avenida Minas Gerais,
220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Paraná, para compra de materiais hospitalares e medicamentos.O recebimento das propostas será a partir
do dia 28 de janeiro de 2011, cujo inteiro teor do Edital e seus
respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado a partir
do dia 28 de janeiro de 2011, no endereço acima. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidas à
Comissão de Licitação na Av. Minas Gerais 220, CEP.86610.000,
Jaguapitã-Pr, ou telefone(43)3272.1122,Fax(43)3272.1644- "e-mail"
edi@visaonet.com.br, até 02 dias úteis antes da abertura.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 8/2011
A Prefeitura Municipal de Jaguapitã torna público que fará
realizar, às 16:00 horas do dia 08 de fevereiro do ano de 2011, Pregão
Presencial nº 008/2011.Tipo: menor lance,na Avenida Minas Gerais,
220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Paraná, para compra de cadeiras.O
recebimento das propostas será a partir do dia 28 de janeiro de 2011,
cujo inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinado a partir do dia 28 de janeiro de 2011,
no endereço acima. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimento deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação na Av.

Jaguapitã-PR, 27 de janeiro de 2011.
LUIZ AUGUSTO VIEIRA
Prefeito
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PREGÃO PRESENCIAL N o- 7/2011
A Prefeitura Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, torna
público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto,
Pregão Presencial, nº.: 07/2011, com data de abertura para o dia 21 de
fevereiro de 2011, para aquisição de óleo lubrificante e filtros.
O Edital e demais informações encontrar-se-ão disponíveis
aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul, a Rua
Guilherme Pereira, 482, em Rio Azul, no horário das 09:00 às 11:30
e das 13:00 ás 17:00 horas, a partir de 31 de janeiro de 2011.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- PG-SMGP-0297/2010(*)

PREGÃO PRESENCIAL N o- 9/2011

Comunicamos aos interessados que se encontra(m) aberta(s)
a(s) licitação(ões) a seguir: REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PG-SMGP-0297/2010 - Aquisição de equipamentos
para a fabricação de extrato de soja e polpa de frutas em usina
automática "Vaca Mecânica". O(s) Edital (is) poderá (ao) ser obtido
(s) através do site wwwl.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações
necessárias pelo telefone (43) 3372-4412 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

A Prefeitura Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, torna
público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto,
Pregão Presencial, nº.: 09/2011, com data de abertura para o dia 28 de
fevereiro de 2011, para aquisição de 400.000 (quatrocentos mil) litros
de óleo diesel.
O Edital e demais informações encontrar-se-ão disponíveis
aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul, a Rua
Guilherme Pereira, 482, em Rio Azul, no horário das 09:00 às 11:30
e das 13:00 ás 17:00 horas, a partir de 31 de janeiro de 2011.

(*) Republicado por ter saído, no DOU de 14-01-2011, Seção 3, pág.
199, com incorreção no original.

PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2011

CONCORRÊNCIA N o- CP/SMGP-0002/2011
Comunicamos aos interessados que se encontra(m) aberta(s)
a(s) licitação(ões) a seguir: CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP0002/2011 - Pavimentação asfáltica na Av. Saul Elkind - setor Oeste,
no trecho compreendido entre o Residencial Maria Celina e a Rua
Antonio de Carvalho Lage Filho.O (s) Edital (is) poderá (ao) ser
obtido (s) através do site wwwl.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4401 ou ainda pelo email: licita@londrina.pr.gov.br.
Londrina, 28 de janeiro de 2011.
MARCO ANTONIO CITO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
A Comissão Especial de Pregão, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 07/2011, de 27/01/2011, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 11/02/2011, às
08:30 horas, no endereço, RUA DOMINGOS CALIXTO, 483, PINHALÃO-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº.
01/2011-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando
Registro de Preços.
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível
no endereço supracitado.
Objeto da Licitação:
Seleção de pessoa(s) jurídica(s) do ramo pertinente para
aquisição, pelo menor preço ofertado, de 300.000 (trezentos mil)
litros de óleo diesel, 30.000 (trinta mil) litros de gasolina e 20.000
(vinte mil) litros de álcool destinados a todas as secretarias do município, conforme especificação constante no edital.
Critério de Julgamento - Menor Preço POR ITEM.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
A Comissão Especial de Pregão, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 07/2011, de 27/01/2011, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 14/02/2011, às
08:30 horas, no endereço, RUA DOMINGOS CALIXTO, 483, PINHALÃO-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº.
02/2011-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando
Registro de Preços.
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível
no endereço supracitado.
Objeto da Licitação:
Seleção de pessoa(s) jurídica(s) do ramo pertinente para
aquisição, pelo menor preço ofertado, de medicamentos injetáveis
destinados a secretaria municipal de saúde, conforme especificação
constante no edital.
Critério de Julgamento - Menor Preço POR ITEM.
Pinhalão, 27 de janeiro de 2011.
RODRIGO BALDIM
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 6/2011
A Prefeitura Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, torna
público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto,
Pregão Presencial, n o- 6/2011, com data de abertura para o dia 21 de
fevereiro de 2011, para aquisição de combustíveis: gasolina, álcool e
querosene.
O Edital e demais informações encontrar-se-ão disponíveis
aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul, a Rua
Guilherme Pereira, 482, em Rio Azul, no horário das 09:00 às 11:30
e das 13:00 ás 17:00 horas, a partir de 31 de janeiro de 2011.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100209

A Prefeitura Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, torna
público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto,
Pregão Presencial, nº.: 10/2011, com data de abertura para o dia 28 de
fevereiro de 2011, para aquisição de C.B.U.Q.
O Edital e demais informações encontrar-se-ão disponíveis
aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul, a Rua
Guilherme Pereira, 482, em Rio Azul, no horário das 09:00 às 11:30
e das 13:00 ás 17:00 horas, a partir de 31 de janeiro de 2011.
Rio Azul, 28 de janeiro de 2011.
LEOCLIDES DE GRACIA VIANNA NETO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS
MATERIAIS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N o- 20/2011 - SERMALI
OBJETO:Registro de preços para aquisição de secadores de mãos,
necessários para os serviços ofertados pela Secretaria Municipal de
Saúde. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/02/2011 às 09h00min
INICIO DA DISPUTA: 16/02/2011 às 14h00min
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá
ser examinado e adquirido através do site www.caixa.gov.br. Outras
informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais, sito na Rua Passos Oliveira n°
1101 - Centro, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min
e das 13h00min às 17h00min, ou pelo telefone 0**(41)3381-6841.
São José dos Pinhais, 27 de janeiro de 2011.
CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 8/2011
Objeto:Aquisição de equipamentos laboratoriais, visando equipar o
centro de referência em saneamento ambiental (CRSA) em Maringá Paraná, os quais serão adquiridos com recursos oriundos de convênio
formalizado entre o Município de Terra Rica e a Fundação Nacional
de Saúde, sendo administrados pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná (CISMAE).A abertura: Às 09:00 (nove horas) do dia 23 (vinte e três) do mês de Fevereiro do ano de 2011
(dois mil e onze).Informações complementares e o edital completo,
poderão ser adquiridos na Av. Euclides da Cunha, 1120, Setor de
Licitações, Fone: (44) 3441.8505, informando-se no pedido os seguintes dados: Razão Social do requerente, endereço, telefone, e-mail
e nome da pessoa para contato.
Terra Rica-PR, 27 de janeiro de 2011.
DEVALMIR MOLINA GONÇALVES
Prefeito

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2011. Objeto: Aquisição de
medicamentos e materiais permanentes, para o Hospital Nossa Senhora da Paz, Postos de saúde e PSF's, Laboratório, Saúde Bocal e
Farmácia Básica, atendendo as diversas necessidades da secretaria
municipal de saúde, pelo período de 12 (doze) meses, com pagamento
com base no valor menor valor por item. Recebimento dos envelopes
de Habilitação e Propostas de Preços em 14 de fevereiro de 2011, às
09:00 (nove) horas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2011. Objeto: aquisição de
materiais de construção, hidráulico, elétrico, para manutenção de poços artesianos, manutenção de prédios públicos e construção de pequenas obras, destinados a Secretaria de Agricultura, Infra - Estrutura,
Recurso Hídrico e Meio Ambiente do município, pelo período de 12
(doze) meses, com pagamento com base no valor menor valor por
item. Recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços em 17 de fevereiro de 2011, às 11h00min (onze horas ).
Para maiores informações e aquisição dos Editais, os interessados deverão dirigir-se a Prefeitura Municipal de Dormentes, a
Rua Jose Clementino Rodrigues Coelho, 60 Centro, Dormentes - PE,
no horário de 8:00 as 13:00 hs ou pelo fone 87 3865-1429.
Dormentes-PE, 28 de janeiro de 2011.
MARIA JOSE DE MACEDO COELHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
A Comissão de Pregão torna público que fará realizar no
próximo dia 10/02/2011 às 8h30min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para a Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, para composição da merenda destinada aos alunos matriculados na Rede de Ensino da Secretaria Municipal de Educação,
deste município de Lajedo/PE, pelo período de 06 (seis) meses. Edital
e informações na sede da Prefeitura à Praça Joaquim Nabuco s/n, tel.
(87) 3773-4732, no horário de expediente, de Segunda a Sexta feira.
Lajedo, 28 de janeiro de 2011.
ANNE ANDRADE DE CERQUEIRA
Pregoeira

sabilidade deste Município - SEDUC. Abertura: 11/02/2011 às
08h30min. Edital: COLIC - Fone: 3862-9156 das 08 às 13 horas.
Valor: R$ 10,00 ou www.petrolina.pe.gov.br. As demais fases deste
certame serão publicadas no Diário Oficial do Município: pe.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/petrolina/doe.
Petrolina-PE, 28 de janeiro de 2011.
LUIZA ANGÉLICA GOUVÊA LEÃO
Pregoeira

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/20111
Processo PMC/ RN n° 019/2011
A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do Presidente
da CPL, devidamente instituída pelo Sr Prefeito Municipal através de
Portaria, torna público que realizará certame licitatório na modalidade
Tomada de preço nº 001/2011, tipo Menor Preço Global: OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA
NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA
REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCACAO INFANTIL PROINFANCIA. DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 15 de FEVEREIRO de 2011,
às 10:00 horas (horário local). LOCAL: Na Sala de Licitações do
Centro Administrativo/Prefeitura Municipal de Caicó/RN, situada na
Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000. INFORMAÇÕES E EDITAL: Comissão Permanente de Licitação, de
08:00 às 12:00 horas, no endereço acima mencionado e no site
www.prefeituradecaico.com.br
Caicó-RN, 27 de janeiro de 2011.
WILSON RODRIGO BEZERRA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 001/2011.Inexigibilidade de Licitação nº
001/2011.A C P L de Maraial, com fundamento no Art. 25, Inciso I
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público
que reconhece a Inexigibilidade de Licitação para contratação da
empresa Açao Eventos Culturais Ltda - ME, CNPJ/MF Nº
07.400.001/0001-72, empresário detentor das exclusividades dos Artistas e das Bandas:; Padre Bráulio; Totus Dei; Grupo Novo Som;
Pisada Sertaneja e Banda Aviões do Forro, que irão abrilhantar as
Festividades da Festa da Padroeira do Município/ Missa do Vaqueiro,
(Paróquia de Nossa Senhora das Dores), em razão de tratar-se de
grandes expoentes da música. Nomes consagrados pela opinião pública, além de terem gravado CD´s e DVDs, e, que, são bastante
divulgadas nas rádios locais da região, bem como nas Capitais do
Nordeste. Recomendando assim a contratação da referida empresa
detentora exclusiva dos direitos das Bandas e Artistas acima descritas,
que se apresentarão na Festa durante os dias 30/01/2011 e 01 e
02/02/2011.
Maraial-PE, 28 de janeiro de 2011.
MARCOS ANTONIO FERREIRA SOARES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2011
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS
PRINCIPAIS CORREDORES DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS, COM MELHORAMENTO DA REDE DE DRENAGEM,
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE OLINDA. Abertura: 11/03/11 às 9:30 horas. Editais e Anexos poderão ser adquiridos gratuitamente, mediante
o fornecimento de CD ou PENDRIVE. Maiores informações na sede
da COPAL, sita à Avenida Santos Dumont, nº 177, Varadouro, Olinda/PE, das 8:00 às 13:00 horas.
Olinda-PE, 28 de janeiro de 2011.
MARIA DE LOURDES GUEDES DE SOUZA
Presidente da Copal/Obras e Serviços de Engenharia
Em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 8/2011-SRP
PL Nº 10/11
Objeto: Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de fornecimento de alimentação escolar,
incluindo o acompanhamento, supervisão e fiscalização do pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, com o fornecimento de todos
os gêneros alimentícios e demais insumos necessários, logística, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, para atender ao programa de alimentação escolar nas Unidades Educacionais, Creches e Entidades Conveniadas de respon-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA
DOS DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2011
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, torna público que fará realizar no dia 14 de fevereiro de 2011,
às 8h00min, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2011,
objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento
de medicamentos, visando ao fortalecimento do Sistema Único de
Saúde - SUS. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, situada à Rua Juvenal Lamartine, 200, centro, tel: (84) 34792312 - ramal 201 ou solicitado através do e-mail pmcdantas@hotmail.com.
Carnaúba dos Dantas-RN, 28 de janeiro de 2011.
JUÇARA MEDEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 11/2011
PROCESSO/PMCN/RN/ N.º 024/2011. A Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Currais Novos/RN, torna público a quem interessar, que
realizará no dia 15 de fevereiro de 2011, às 9:00h (nove) horas,
horário do Estado do Rio Grande do Norte , a licitação - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 11/2011 - Menor Preço por Item com registro de
preço, cujo objeto é a Aquisição de cartuchos de tinta e tonner
(original) e contratação de empresa especializada em remanufaturamento de cartuchos e tonner para atender as necessidades do Gabinete, Controladoria, Procuradoria, Fundação Cultural José Bezerra
Gomes e demais secretarias. O Edital encontra-se à disposição dos
interessados na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, à Av. Coronel José Bezerra
nº 10 - Centro - Currais Novos/RN, no horário das 08:00h as 12:00h
de segunda-feira a sexta-feira.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 12/2011
PROCESSO/PMCN/RN/ N.º 025/2011. A Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Currais Novos/RN, torna público a quem interessar, que
realizará no dia 16 de fevereiro de 2011, às 08:30h (oito horas e trinta
minutos), horário do Estado do Rio Grande do Norte , a licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011 - Menor Preço por Item com
registro de preço, cujo objeto é a Aquisição Parcelada de Material
elétrico e Cimento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. O Edital encontra-se à
disposição dos interessados na sede da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, à Av. Coronel José Bezerra nº 10 - Centro - Currais Novos/RN, no horário das
08:00h as 12:00h de segunda-feira a sexta-feira.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100210

Currais Novos-RN, 28 de janeiro de 2011
KARLA PATRICIA DA SILVA DANTAS

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2011 - Objeto: Aquisição de Medicamentos - data da abertura dia 18/02/2011 às
10:00 horas. O Edital e Anexo encontram-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura, à Rua Padre Tertuliano nº, 21 Centro
-Doutor Severiano/RN, de 2ª a 6ª feira das 08:00h às 13:00 horas,
informações pelo telefone 84-3356-0002.
Doutor Severiano-RN, 28 de janeiro de 2011.
VERCIA LOPES MORAES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX
SEPT ROSADO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado torna público que às 15h00min
do dia 17 de fevereiro de 2011, fará realizar licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de Pessoa Jurídica, do ramo pertinente, para a EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PRO INFANCIA, o edital e
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados mediante o
pagamento de seus custos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ate
dois dias úteis antes da realização do certame, na sala da Comissão de
Licitação situada na RUA MACHADO DE AGUIAR Nº 88, CENTRO - 59790-000, no horário de 08:00 às 13:00.
Governador Dix-Sept Rosado-RN, 27 de janeiro de 2011.
RAFAELA KARLA DE FREITAS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
Objeto: Aquisição de Material de Expediente. Dia, Hora e Local:
14/02/2011, às 10h00min, na sede do município, sito à Rua Dr. Edino
Jales, nº 468, Centro, Messias Targino-RN. Informações: O Edital
encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, no
horário das 8:00 às 12:00. Tel. (84) 3365.0144.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
Objeto: Fornecimento de Combustíveis e Gás de Cozinha. Dia, Hora
e Local: 15/02/2011, às 9h00min, na sede do município, sito à Rua
Dr. Edino Jales, nº 468, Centro, Messias Targino-RN. Informações: O
Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima,
no horário das 8:00 às 12:00. Tel. (84)3365.0144.
Messias Targino-RN, 28 de janeiro de 2011.
AUDERI FERNANDES DE SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo Municipal de Saúde/Pedro Avelino-RN, CNPJ:
11.879.812/0001-75, Rua Projetada, s/n - Centro, Conjunto Cohab,
Pedro Avelino-RN. CONTRATADO(A)(S): Alessandra Carla Felix de
Medeiros - CPF: 067.501.164-77, valor R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais); Agostinho Lopes Neto - CPF: 056.783.23415, valor R$ 52.800,00 (cinqüenta e dois mil e oitocentos reais); valor
R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais); Ana Eulina Cavalcanti dos Anjos - CPF: 028.248.004-88, valor R$ 11.040,00 (onze
mil e quarenta reais); Carla Heliana da Silva, 068.385.894-78, valor
R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais); Francisca Silvéria
Bezerra - CPF: 481.910.274-53, valor R$ 19.020,00 (dezenove mil e
vinte reais); José Alexandre Neto - CPF: 108.629.944-20, valor R$
15.720,00 (quinze mil setecentos e vinte reais); José Rômulo Pinheiro
de Araújo Filho - CPF: 044.824.144-76, valor R$ 19.020,00 (dezenove mil e vinte reais); Juliana Ferreira Teodoro - CPF:
050.794.094-60, valor R$ 9.120,00 (Nove mil cento e vinte reais);
Larina Oliveira Rego - CPF: 050.516.164-88, valor R$ 9.120,00 (Nove mil cento e vinte reais); Márcio Roberto B. de Araújo - CPF:
155.643.204-68, valor R$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais); Marcus Vinícius de Araújo Rego - CPF: 325.399.754-53, valor R$
15.720,00 (quinze mil setecentos e vinte reais); Rafaela Silva Trindade - CPF: 050.213.774-69, valor R$ 19.020,00 (dezenove mil e
vinte reais); Rayssa Angélica Lira de Carvalho - CPF: 054.969.55408, valor R$ 52.800,00 (cinqüenta e dois mil e oitocentos reais);
Renata Waleska Antas Câmara - CPF: 027.735.664-40, valor R$
15.720,00 (quinze mil setecentos e vinte reais); Rodrigo de Lira
Bandeira - CPF: 052.099.724-70, valor R$ 52.800,00 (cinqüenta e
dois mil e oitocentos reais); plantões: (12h R$ 330,00 e 24h R$
660,00 ; F. Semana: 12h. R$ 390,00 e 24h R$ 780,00). Objetivo:
contratação de mão de obra especializada de pessoa física, conforme
discriminação do Anexo I do edital Pregão Presencial nº 005/2010,

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
que teve como ganhador os referidos prestadores. Valor Estimado R$
367.980,00 (trezentos e sessenta e sete mil novecentos e oitenta
reais). Fundamentação legal: decorrente do pregão presencial nº
005/2010, conforme Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 e alterações posteriores. Vigência do Contrato: de 03.01.2011 à 30.06.2011. Fonte de
Pagamento: U. O.: 02.006 - S. M. Saúde, F.: 10 - Saúde , Subfunção:
301 - A. Básica, Prog.: 75 - Saúde, Proj/At: 2.020 - Manutenção do
Fundo Municipal de Saúde, E. D.: 33.90.36.00 - Outros Serviços de
Terceiro - Pessoa Física. Data da assinatura: 03.01.2011.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
(Referência: Licitação Pregão Presencial nº 005/2010). OBJETO:
Prorrogação de prazo. Cláusula primeira: Este aditivo tem por objetivo de prorrogar os contratos referentes ao PP 005/2010, com início
em 03.01.2011 e término em 30.06.2011, nos termos do art. 57, § 1º,
Art. 65 I e II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e
cláusula específica do contrato. PARTES: Prefeitura Municipal de
Pedro Avelino - CNPJ: 08.294.654/0001-87 (CONTRATANTE) e
Alessandra Mota Bezerra de Melo - CPF: 007.684.944-94; André
Araújo de França - CPF: 049.225.344-74; Dijanete Barros Câmara CPF: 537.632.464-87, Elvira Maria Carneiro de Lima - CPF:
027.105.034-92, Francisca Pereira Câmara - CPF: 023.825.564-63,
Joelson Felipe da Silva Fernandes - CPF: 009.679.564-63, Kátia Valéria Evangelista Cocentino - CPF: 877.725.234-91, Maria Aparecida
da Silva - CPF: 751.644.934-20, Renato César Monteiro Pinheiro CPF: 266.719.567-15, (CONTRATADO(a)(s)). Disposições Finais:
Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas.
AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Pedro Avelino/RN, inscrito no CNPJ sob nº 11.879.812/0001-75, através da
Secretaria Mul. de Saúde, divulga sua intenção de aderir como CARONA, ao Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Pedro
Avelino, nos termos da Lei 8.666/93 e demais normas em vigor,
conforme especificado abaixo:
Pregão Presencial n°: 005/2010
Ata de Registro de Preços n°: 005/2010
Vigência da Ata: 30/06/2010
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino CNPJ: 08.294.654/0001-87
Prestadores de Serviços ganhadores: Alessandra Carla Felix
de Medeiros - CPF: 067.501.164-77; Agostinho Lopes Neto - CPF:
056.783.234-15, Ana Eulina Cavalcanti dos Anjos - CPF:
028.248.004-88, Carla Heliana da Silva, 068.385.894-78, Francisca
Silvéria Bezerra - CPF: 481.910.274-53, José Alexandre Neto - CPF:
108.629.944-20, José Rômulo Pinheiro de Araújo Filho - CPF:
044.824.144-76, Juliana Ferreira Teodoro - CPF: 050.794.094-60, Larina Oliveira Rego - CPF: 050.516.164-88, Márcio Roberto B. de
Araújo - CPF: 155.643.204-68, Marcus Vinícius de Araújo Rego CPF: 325.399.754-53, Rafaela Silva Trindade - CPF: 050.213.774-69,
Rayssa Angélica Lira de Carvalho - CPF: 054.969.554-08, Renata
Waleska Antas Câmara - CPF: 027.735.664-40, Rodrigo de Lira Bandeira - CPF: 052.099.724-70.
Objeto a ser adquirido: contratação de mão de obra especializada de pessoa física, conforme discriminação do Anexo I do
edital Pregão Presencial nº 005/2010.
Valor total para carona: Estimado em R$ 367.980,00 (trezentos e sessenta e sete mil novecentos e oitenta reais).
Pedro Avelino-RN, 28 de dezembro de 2010.
VILMA LÚCIA MOURA
Secretária Municipal de Saúde
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nheiros públicos conforme programa por intermédio da Secretaria de
Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano da União com
data de abertura dia 09 de março de 2011 às 09 horas.
CONCORRÊNCIA N o- 1/2011
Tipo: Melhor Técnica. Objeto: Seleção de interessados na
aquisição pelo instituto de doação com encargos de imóvel pertencente ao Município para fins de construção e implantação de indústria, com data de abertura dia 18 de março de 2011 às 16 horas.
CONCORRÊNCIA N o- 2/2011
Para Chamamento Público
Objeto: cadastramento de grupos formais de agricultores familiares
para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinados a alimentação escolar dos
alunos da Rede Municipal de Ensino, com data de abertura dia 04 de
março de 2011 às 16 horas. Os editais e outras informações poderão
ser obtidos através do e-mail licita@bomjesusrs.gov.br ou no Setor de
Licitações da Prefeitura.
Bom Jesus-RS, 28 de janeiro de 2011.
JOSÉ PAULO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2011
O Município de Cachoeira do Sul - RS torna Público que
fará realizar a seguinte licitação: TOMADA DE PREÇOS - EDITAL
oN 4/2011 - Processo N.º 2.350/2011, contratação de empresa, em
regime de empreitada global, para construção de uma quadra poliesportiva na E.M.E.F Imperatriz Leopoldina, a pedido da Secretaria
Municipal de Educação.Cadastramento dos Licitantes até: 10/02/2011
das 8horas às 13horas. Abertura da Licitação: 15/02/2011. Horário: 11
horas. Local: Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração. O Edital na íntegra encontra - se a disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração - Departamento
de Materiais, Rua Moron, n.° 1013 ou pelo fone: (51) 3724 - 6054,
em horário de expediente, sob o recolhimento da taxa no valor de R$
10,00 (dez reais), ou pelo site: www.cachoeiradosul.rs.gov.br.
Cachoeira do Sul, 28 de janeiro de 2011.
JOSÉ LICÉLIO FURRATI
Secretário
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
A Prefeitura de Caiçara torna público a Licitação em epígrafe. Objeto: Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola, com
recursos da União Federal. As propostas serão abertas às 09h do dia
18/02/11, na sala do Setor de Licitações, Rua Cuba, 64. O Edital
completo e demais informações quanto à habilitação e contratação
estarão à disposição no Setor de Licitações, a partir de 31 de janeiro
de 2011 e no site: www.cidadecompras.com.br.
Caiçara-RS, 28 de janeiro de 2011.
ZILIO ROGGIA
Prefeito

ELSON BATISTA DA TRINDADE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011

RETIFICAÇÃO

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pendências/RN, torna público a quem interessar, que está REAPRAZANDO para o dia
10 de Fevereiro de 2011, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), a
licitação - PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011 - Menor Preço por
Item, cujo objeto é a Contratação de empresa para Fornecimento de
combustíveis, compreendendo gasolina, álcool e óleo diesel; e lubrificantes, constituídos de lubrificantes propriamente ditos, graxas
em geral e demais apetrechos, e gás de cozinha - para atendimento à
frota de veículos e automotivos da Prefeitura Municipal de Pendências e manutenção das secretarias municipais de Pendências (RN)
na Av. Francisco Rodrigues, 205 - Centro - Pendências/RN, no horário das 08:00h as 14:00h de segunda-feira a sexta-feira.
Pendências-RN, 28 de janeiro de 2011
HILDELICE SILVEIRA BEZERRA DOS SANTOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2011

No Aviso de Licitação, Pregão Eletrônico N.º 1/2011 da
página 163, Seção 3, do Diário Oficial da União, do dia 27-01-2011.
Onde se lê: 09 de janeiro de 2011, Leia-se: 09 de fevereiro de
2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 6/2010
Reeditado
O Município de Gravataí, neste ato representado por sua
Prefeita Municipal, torna público que será realizada sessão inaugural
da Concorrência Pública nº 006/2010 - A - REEDITADO, cujo objeto
é "Locação de Sistema para Gestão e Controle de Fluxo e Vias na
área urbana de Gravataí-RS (Radar, Furão e Lombadas Eletrônicas)",
no dia 17/03/2011, às 14 horas, no Gabinete de Gestão Integrada
Municipal - GGI-M, do PRONASCI, localizado à Rua Heitor de
Jesus, 287, Centro - Gravataí / RS. Tipo da licitação: Técnica e Preço.
O edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no sítio
www.gravatai.rs.gov.br/licitacoes.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 3/2011

O Município de Bom Jesus-RS torna público, a quem interessar que se encontram abertas às licitações: Tomada de Preços 042011, Tipo: Menor Preço Por Item. Objeto: Contratação de empresa
para aquisição de material e mão de obra para construção de ba-

O Município de Gravataí, neste ato representado por sua
Prefeita Municipal, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 003 / 2011, cujo objeto é "Aquisição de produtos para
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alimentação escolar da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de
2010" com suporte técnico da Confederação Nacional dos Municípios
(CNM). O interessado poderá enviar proposta até 10/02/2011, às 13 h.
A sessão eletrônica terá início em 10/02/2011, às 14 h. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no site www.cidadecompras.com.br
e www.gravatai.rs.gov.br/licitacao.
Gravataí, 28 de janeiro de 2011.
RITA SANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato: 005/2011, Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica para execução de construção de dez centrais de
resíduos sólidos no Município de Novo Hamburgo, Contratada: Luciana Carvalho Construção, Serviços e Manutenção Ltda. Modalidade: Convite nº 57/2010 . Assinatura: 17/01/2011. Vigência: 02
meses a partir da assinatura da ordem de início dos serviços à empresa: Valor total: 123.027,29.
Contrato: 004/2011, Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica para a elaboração do Plano de Reassentamento
Involuntário de Famílias e atividades econômicas na Sub bacia do
Arroio Pampa no Município de Novo Hamburgo, Contratada: Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda. Modalidade: Convite nº
58/2010 . Assinatura: 13/01/2011. Vigência: 60 dias a partir da assinatura da ordem de início dos serviços. Valor total: R$
147.800,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 02/2010 do Contrato Administrativo Nº 230/2009 referente a Concorrência Nº 06/2008 - SECULT. CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Pelotas. CONTRATADA: Marsou Engenharia
Ltda. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato Administrativo
e do prazo de execução do objeto contratual em 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
Termo Aditivo 04/2010 do Contrato Administrativo Nº 214/2009.
referente a Concorrência Nº 04/2008 - SECULT. CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Pelotas. CONTRATADA: Marsou Engenharia
Ltda. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato Administrativo
e do prazo de execução do objeto contratual em 60 (sessenta) dias
corridos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 02.081036.10.8
A Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV, torna
público que ocorreram alterações na Licitação em epígrafe. Objeto:
Execução da 2ª Ponte sobre o Arroio Dilúvio, na Av. Edvaldo Pereira
Paiva, e pavimentação do alargamento da Av. Ipiranga entre a Av.
Borges de Medeiros e Av. Edvaldo Pereira Paiva. Tendo em vistas
estas alterações, a SMOV informa que a data de recebimento da
referida Concorrência Pública foi alterada para o dia 16/03/11, às 14h.
Informações: Setor de Licitações da SMOV, fone (51) 3289-8805.
Porto Alegre-RS, 28 de janeiro de 2011.
CASSIO TROGILDO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCURSO N o- 1/2011
O prefeito Municipal de Viamão Alex Boscaini, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação modalidade
CONCURSO Nº 001/2011: seleção de OSCIP nos termos Lei Federal
9790/99, para celebrar Termo de Parceria, em estreita cooperação
com a Prefeitura Municipal de Viamão, no desenvolvimento, implantação, gerenciamento e execução de um conjunto de ações a
serem desenvolvidas nas regiões que compõem as áreas urbana e rural
do município, que envolvam a ampliação da oferta e qualificação dos
serviços públicos para a população na área da Saúde dentro do Programa de Saúde Mental. A abertura dos envelopes será dia 21 de
Março de 2011 às 10 horas. Agendar Reunião/Visita até dia 11 de
março, Reunião/Visita dia 14 de março 2011. Taxa de R$ 15,00
(quinze reais). Dúvidas fone: 0xx51-3054-7610 ou 0xx51-34857379.
CONCURSO N o- 2/2011
O prefeito Municipal de Viamão Alex Boscaini, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação modalidade
CONCURSO Nº 002/2011: seleção de OSCIP nos termos Lei Federal
9790/99, para celebrar Termo de Parceria, em estreita cooperação
com a Prefeitura Municipal de Viamão, no desenvolvimento, implantação, gerenciamento e execução de um conjunto de ações a

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

212

3

ISSN 1677-7069

serem desenvolvidas nas regiões que compõem as áreas urbana e rural
do município, que envolvam a ampliação da oferta e qualificação dos
serviços públicos para a população na área da Saúde dentro do Programa Estratégia de Saúde da Família, Programa de Agente Comunitário de Saúde e Estratégia de Saúde Indígena. A abertura dos
envelopes será dia 22 de Março de 2011 às 10 horas. Agendar Reunião/Visita até dia 14 de março, Reunião/Visita dia 15 de março 2011.
Taxa de R$ 15,00 (quinze reais). Dúvidas fone: 0xx51-3054-7610 ou
0xx51-34857379.

bertura da quadra da E. M. E. E. Rompendo o Silêncio, através do
Processo Adm. nº 22.347/2010 - Data/Hora: 18/02/2011 às 14:00 hs.
Maiores informações nesta Superintendência, situada à Rua Augusto
Xavier de Lima, n.º 251, Jardim Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo), no horário de 08:00 hs as 12:00 hs e 13:30 hs às 17:30
hs de segunda à sexta-feira ou pelos telefones (24) 3354-7676 / 33547777 / 3354-5609.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
p/ Superintendência

CONCURSO N o- 3/2011
O prefeito Municipal de Viamão Alex Boscaini, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação modalidade
CONCURSO Nº 003/2011: seleção de OSCIP nos termos Lei Federal
9790/99, para celebrar Termo de Parceria, em estreita cooperação
com a Prefeitura Municipal de Viamão, no desenvolvimento, implantação, gerenciamento e execução de um conjunto de ações a
serem desenvolvidas nas regiões que compõem as áreas urbana e rural
do município, que envolvam a ampliação da oferta e qualificação dos
serviços públicos para a população na área da Saúde dentro do Programa Saúde da Mulher, Programa Saúde da Criança, Programa Hiperdia, Programa DST/HIV, Programa Atendimento Domiciliar. A
abertura dos envelopes será dia 23 de Março de 2011 às 10 horas.
Agendar Reunião/Visita até dia 15 de março, Reunião/Visita dia 16 de
março 2011. Taxa de R$ 15,00 (quinze reais). Dúvidas fone: 0xx513054-7610 ou 0xx51-34857379.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 42/2010
Repetição
Processo Administrativo n o- 5462/10
Objeto: Aquisição de Equipamentos/Material permanente para o Hospital Maternidade Municipal de Seropédica. Valor Estimado: R$
239.928,80 (Duzentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte e oito
reais e oitenta centavos). Data, Hora e Local: Dia 10/02/2011 as 11:30
horas, na Secretaria de Suprimento e material, situada a Rua Maria
Lourenço, 18 - Centro - Seropédica - RJ. Edital e Informações: O
edital estará disponível para leitura e aquisição na Secretaria de Suprimento e Material de 2ª a 6ª feira no horário comercial.

CONCURSO N o- 4/2011
O prefeito Municipal de Viamão Alex Boscaini, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação modalidade
CONCURSO Nº 004/2011: seleção de OSCIP nos termos Lei Federal
9790/99, para celebrar Termo de Parceria, em estreita cooperação
com a Prefeitura Municipal de Viamão, no desenvolvimento, implantação, gerenciamento e execução de um conjunto de ações a
serem desenvolvidas nas regiões que compõem as áreas urbana e rural
do município, que envolvam a ampliação da oferta e qualificação dos
serviços públicos para a população na área da Saúde dentro do Programa SAMU SALVAR, Programa Transporte de Pacientes e Remoções. A abertura dos envelopes será dia 24 de Março de 2011 às
10 horas. Agendar Reunião/Visita até dia 16 de março, Reunião/Visita
dia 17 de março 2011. Taxa de R$ 15,00 (quinze reais). Dúvidas fone:
0xx51-3054-7610 ou 0xx51-34857379.
ALEX BOSCAINI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Seropédica-RJ, 28 de janeiro de 2011
LUIZ DA COSTA GUEDES
Secretário de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE
DO RIO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 9/2011
Registro de Preços nº 005/2011 - Processo Licitatório nº 014/2011 A Administração Municipal de Visconde do Rio Branco,
através de sua Pregoeira, torna público que fará licitação na modalidade de Pregão, visando à composição do Quadro Geral de Registro de Preços visando à aquisição de Medicamentos, para o abastecimento do Centro e Postos de Saúde do Município. (Ver maiores
especificações no Edital) - Entrega de propostas, documentações e
credenciais até o 15/02/2011 às 09 h, quando será dado início aos
trabalhos. Cópia do Edital já se encontra disponível para os interessados, à Praça 28 de Setembro, Centro. Informações pelo Tel: (32)
3559-1911.
CLEIDIANE SARTORI AMORIM

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 24/2010
A Gerência de Licitações da SMO torna público que houve
alterações nos subitens 5.02; 7.02 e 10.01 (B.4) do Edital da CO
24/2010. E convoca as Empresas que adquiriram o mesmo a comparecerem a sede da Gerencia de Licitações à Rua Afonso Cavalcante, 455, S/907 - Cidade Nova - RJ para a retirada dos seguintes
Anexos: Anexo I (Minuta de Contrato); Anexo II (Termo de Referência) e Anexo XIV (Planilha de Quantitativos e Preços Unitários).
Em 28 de janeiro 2011
MIGUEL SILVA ESTIMA
Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 7/2011
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS 0 KM COM FLEXIBILIDADE DE ABASTECIMENTO COM ÁLCOOL OU GASOLINA.
PROPOSTAS: Serão abertas dia 14 de fevereiro de 2011, as 10:00
hs
O edital e maiores informações poderão ser obtidas pelo
telefax 0(**24) 3322-2114, ou pelo site www.barramansa.rj.gov.br
Barra Mansa, 28 de janeiro de 2011.
DANIELA VIEIRA CANIL
Pregoeira

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011/CPLMS-SRP
Processo n o- 73/2011/PMB
A Prefeitura Municipal de Buritis, por meio de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar na forma do disposto na Lei no 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Municipal nº 1127/GAB/2007 e 1397/GAB/2008,e ainda Lei
Complementar nº 123/06, Pregão Presencial n o- 2/2011/PMB do tipo
menor preço por item, tendo por objeto; Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar. com a finalidade de
REGISTRAR PREÇOS conforme edital e anexos, atendendo assim as
necessidades do Município de Buritis. A abertura dos envelopes e
inicio da Sessão Pública será as 09/h00min(horário local) do dia
11/02/2011, na sala da Comissão Permanente de Licitação no prédio
da Prefeitura Municipal de Buritis - Rua São Lucas, 2476 - Setor 06.
A cópia do Edital do Pregão estará disponível e sua retirada, mediante
requerimento expresso, aos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, Materiais e Serviços - CPLMS, desta Prefeitura
em dias úteis, no horário das 07:30 às 13:30 horas. Maiores informações pelo telefone 69 3238 2383 e 3238 3680.
Buritis-RO, 27 de janeiro de 2011.
LEANDRO DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS
A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos da
Prefeitura Municipal de Resende-RJ, torna público as seguintes licitações: Tomada de Preços n o- 3/2011 - Objeto: contratação de empresa para recuperação, adequação e ampliação da E. M. Marieta
Salles Cunha através do Processo Adm. nº 22.348/2010 - Data/Hora:
17/02/2011 às 14:00 hs; Tomada de Preços n o- 4/2011 - Objeto: contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola Municipal de
Educação Infantil Julieta Botelho, através do Processo Adm. nº
13.245/2010 - Data/Hora: 18/02/2011 às 09:00 hs e Tomada de Preços
n o- 5/2011 - Objeto: contratação de empresa para recuperação e co-

EXTRATO DE CONTRATO
Processo administrativo nº 1.433/FMS-2010.Licitação: Modalidade de
Tomada de Preços nº 005/CPL/2010, do tipo menor preço global, sob
o regime de execução indireta.Contrato nº: 001/2011.Beneficiário:
Mendes & Ribeiro Ltda - ME.Objeto: Contratação de empresa devidamente qualificada para a construção de 43 (quarenta e três) Módulos Sanitários na Zona Urbana do Município de Pareis/RO, tudo em
conformidade com o detalhamento e descrição no Termo de Compromisso Nº TC/PAC0990/08 e seus anexos, edital e seus anexos.Valor R$ 258.719,89 (duzentos e cinqüenta e oito mil, setecentos e
dezenove reais e oitenta e nove centavos).Vigência: 150 (cento e
cinqüenta) dias, contados da assinatura do Contrato e emissão da
Ordem de Serviços, com possibilidade de prorrogação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100212

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/CPL/2010
O Prefeito Municipal de Parecis - RO, no uso de suas atribuições legais e baseado nos valores adjudicados e mediante o parecer jurídico resolve homologar a Tomada de Preços nº
005/CPL/2010, oriunda do Processo Administrativo Nº 1.433/FMS2010, do tipo menor preço, sob o regime de execução indireta empreitada por preço global, que tem por objeto a contratação de empresa devidamente qualificada para a construção de 43 (quarenta e
três) Módulos Sanitários na Zona Urbana do Município de Pareis/RO,
tudo em conformidade com o detalhamento e descrição no Termo de
Compromisso Nº TC/PAC0990/08 e seus anexos, cadastro do órgão
ou entidade e do dirigente: anexo I ao VII, plano de trabalho, CREA,
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo, composição de custos, relação de nome
de beneficiários, pranchas: planta baixa, projetos, cortes, fachada,
legenda, detalhes e cobertura; conforme justificativa constante no
plano de trabalho, edital e seus anexos, onde estão consignadas e
estabelecidas às condições de participação e exigências para a licitação em favor da empresa Mendes & Ribeiro Ltda - ME, venceu
ao certame licitatório apresentando sua proposta no valor global de
R$ 258.719,89 (duzentos e cinqüenta e oito mil e setecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), pôr ter entender que o preço
apresentado está de acordo com os custos estimados e no limite dos
preços praticados no mercado.
Parecis-RO, 11 de janeiro de 2011.
MARCONDES DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 34/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1504/SEMAT/2010.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA. Com base na Lei
Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária à Lei Federal nº
8.666/93, observado o Parecer do órgão Jurídico, bem como abalizado na classificação e ADJUDICAÇÃO da CPL-M, HOMOLOGO
o presente resultado em favor da Empresa: TERRAPRONTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ:
05.574.297/0001-12,
HILGERT
E
CIA
LTDA,
CNPJ:
22.881.858/0001-45, J. M. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS
- ME, CNPJ: 09.643.329/0001-45, V. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E
INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 09.497.648/0001-90 no valor total de
R$ 233.500,00 (duzentos e trinta e três mil e quinhentos reais), sendo
o mesmo licitado através da modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
034/2010, haja vista que as propostas adjudicadas foram as que melhor atenderam aos interesses da Administração Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 35/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1535 /SEMOSP/2010.
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA. Com base na Lei Federal
nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária à Lei Federal nº 8.666/93,
observado o Parecer do órgão Jurídico, bem como abalizado na classificação e ADJUDICAÇÃO da CPL-M, HOMOLOGO o presente
resultado em favor da Empresa: PRONTA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 00.598.767/0001-64 no valor
total de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo o mesmo
licitado através da modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
035/2010, haja vista que a proposta adjudicada foi a que melhor
atendeu aos interesses da Administração Municipal.
Presidente Médici-RO, 28 de dezembro de 2010.
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO
Prefeito

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 5/2011
Processo 0345/2010-SMEC
Objeto: Serviços de Terceiros, para o projeto de implementação do
centro de acesso a tecnologia para inclusão digital da comunidade
local, estudantes e usuários do terminal urbano João Firmino neto do
município de Boa Vista de acordo com convênio 0259.945872008MCT/CAIXA.
Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2011 às 09h no sítio www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 10/02/2011 às 09h30min (Horário de Brasília) no sítio supracitado.
Início da Disputa: 10/02/2011 às 10h (Horário Local) no local supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, nos sítios
www.licitacoes-e.com.br, www.boavista.rr.gov.br e na Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Penha Brasil, 1011 - Palácio 09
de Julho - Anexo I - São Francisco - Boa Vista / RR, no horário de
08h às 13h, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação
de um dispositivo eletrônico de armazenamento.
NÉRIA GARDÊNIA PONTES BENICIO
Pregoeira

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2011
O Prefeito Municipal de Jaguaruna/SC, torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que as 09:00 horas do dia
10/02/2011, na sala de Licitações do Setor de Compras da Prefeitura
Municipal de Jaguaruna/SC, Av. Duque de Caxias, 290, Centro estará
reunida para executar o Pregão Presencial n° 03/2011, do tipo Menor
Preço por Item, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para
aquisição de Saibro, transporte e hora máquina para o Município de
Jaguaruna/SC. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone
(48) 3624-0138 no período das 07:00 horas até as 13:00 horas.
Jaguaruna-SC, 27 de janeiro de 2011.
INIMAR FELISBINO DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
TIPO: Menor Preço (por item) OBJETO: Objetiva-se a aquisição de
01 (hum) Caminhão Traçado 6x4 zero quilômetro, ano de fabricação
e modelo 2011 e 01(uma) caçamba basculante de 10 m³ com fominha
de madeira para 12 m³, conforme especificações constantes do anexo
I do Edital de Licitação n.º 002/2011. LEGISLAÇÃO: Lei n.º
10.520/02, Decreto Municipal n.º 23/2007, Lei n.º 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. O Prefeito Municipal e.e. decide revogar a licitação
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado que teria sua abertura prevista para o dia 31
de janeiro de 2011, as 09h00min na Prefeitura Municipal, localizada
na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, informações fone: (48) 3268 1212.
Em 27 de janeiro de 2011
JOSÉ JAIR ALEXANDRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
Tipo : Menor Preço Global
Processo Licitatório N° 1085/2011
OBJETO: Drenagem Pluvial, (galeria/bueiro), com fornecimento de
material e mão-de-obra na Rua John Kennedy, conforme projeto e
memorial descritivo em anexo ao edital. Recebimento das Propostas e
Habilitação: até às 09:00hs do dia 16/02/2011 no setor de protocolos
da Prefeitura Municipal. Abertura dos envelopes: dia 16/02/2011às
09:30hs. Os interessados poderão retirar cópia do Edital na sede da
Prefeitura ou através da página na internet: www.riodooeste.sc.gov.br
no link" licitações".Maiores informações poderão ser obtidas junto ao
Departamento de Compras e Licitações da prefeitura sito à Rua 07 de
Setembro, 828 - Centro ou pelo fone/fax (47) 3543.0261.
Rio do Oeste-SC, 28 de janeiro de 2011.
ODENIR FELIZARI
Prefeito

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO
DE CARVALHO

3

Álvaro de Carvalho, 24 de janeiro de 2011.
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: Nº. 036/2010
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 003/2010
CONTRATO DE ADITAMENTO Nº. 996 de 03/01/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: CONSTRUTORA MJV LTDA - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO
PARA IMPLANTAÇÃO DA U.P.A. - UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO, NA VILA XAVIER, nesta cidade.
MOTIVO: O presente aditivo na ordem de 20,56%, importa em R$
261.792,53 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e dois
reais, cinquenta e três centavos), em decorrência de acréscimo quantitativo do seu objeto, nos limites permitidos por Lei e conforme
planilha descritiva que passa fazer parte integrante deste aditamento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Município de Tabatinga torna público que, no dia e hora
especificados, na sede do Município, sito à Rua Quintino do Vale, nº
298, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço unitário, objetivando a Aquisição
Materiais Escolares e de Papelaria, para o Departamento de Educação
da Municipalidade, conforme especificações contidas em Edital completo que poderá ser obtido pelo site www.tabatinga.sp.gov.br, e no
setor de licitações no Município de Tabatinga localizado no mesmo
endereço. Sessão de recebimento dos Envelopes para o dia 14 de
Fevereiro de 2011 ate as 09h00min.

o-

Convite n 10/PMC
Espécie: Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 0312.005.40/2009celebrado entre a União Federal (Ministério do Esporte) -X- Município de Cravinhos, referente a Execução de uma Pista de Skate :
Cláusula 16ª, prorrogado para mais 6 (Seis) meses, passando a vigência do mesmo para a data de 31 de Julho de 2011. Demais
Inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
Objetivando a contratação de empresa para ampliação do
sistema de drenagem do Parque Público do Lago Artificial Prof. JK
Williams, nesta cidade de Garça/SP, incluindo materiais e mão de
obra, conforme Convênio SICONV 737246. Propostas até às 09:00
horas do dia 18/02/2011. Edital completo no Depto de Licitações, ao
custo de R$ 10,00. Informações pelo fone (14) 3407.6606 e pelo
email: licitacoes@prefgarca.sp.gov.br. Data: 28/01/11.
RODRIGO DE SÁ FUNCHAL BARROS
Prefeito
Em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 3/2011
PROCESSO Nº 005/2011. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para a frota municipal e atendimento
assistencial durante o período de fevereiro de 2011 a julho de 2011.
Fornecedores: 01 - R TAZINAFO E MAS TAZINAFO LTDA - para
fornecimento do lote 01 - Óleo diesel, no valor total de R$
389.952,00 (Trezentos e oitenta e nove mil e novecentos e cinqüenta
e dois reais). 02 - A MONTANHER & CIA LTDA - para fornecimento dos lotes 02 - Gasolina, no valor de R$ 101.341,60 e do
Lote 03 - Etanol, no valor de R$ 174.760,00 totalizando o valor de
R$ 276.101,60 (Duzentos e setenta e seis mil cento e um reais e
sessenta centavos).
Ipuã, 28 de janeiro de 2011.
ITAMAR ROMUALDO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2011-SRP
Processo Nº 233/11; Objeto: Fornecimento de medicamento fitoterápico - guaco (mikania glomerata). Publicado novamente tendo em
vista o parag. 4º do art. 21 da lei 8.666/93.
Data da abertura: 11/02/11, às 09:30 hs.
Os interessados em obter cópia(s) do(s) Edital(is) poderão
fazê-lo, no Departamento de Compras, sito à Avenida João Ramalho,
205 - Vila Noêmia - Mauá/SP, no horário das 09:00 as 15:30, ou
através do nosso site www.maua.sp.gov.br/diariooficial, devendo a
empresa enviar o comprovante de retirada do edital via fax (11) 45550873, sob pena de não receber os comunicados, esclarecimentos,
entre outros. Maiores informações 4512-7825.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
Objeto: a contratação de empresa especializada para realizar a construção da creche escola (PROINFANCIA), com emprego de materiais
e mão de obra (empreitada global) menor preço. Classificação da
proposta: 1º Fregonesi Engenharia Ltda R$ 1.254.134,09. Prazo de
recurso de cinco dias úteis.

ISSN 1677-7069

ARMANDO JOSÉ MOLINA.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
O Município de Tabatinga torna público que, no dia e hora
especificados, na sede do Município, sito à Rua Quintino do Vale, nº
298, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço unitário, objetivando a Aquisição de
Carnes e Similares para a Manutenção da Merenda Escolar, conforme
especificações contidas em Edital completo que poderá ser obtido
pelo site www.tabatinga.sp.gov.br, e no setor de licitações no Município de Tabatinga localizado no mesmo endereço. Sessão de recebimento dos Envelopes para o dia 10 de Fevereiro de 2011 ate as
09h00min.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
O Município de Tabatinga torna público que, no dia e hora
especificados, na sede do Município, sito à Rua Quintino do Vale, nº
298, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço unitário, objetivando a Aquisição de
Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar e para Diversos Setores
da Municipalidade, conforme especificações contidas em Edital completo que poderá ser obtido pelo site www.tabatinga.sp.gov.br, e no
setor de licitações no Município de Tabatinga localizado no mesmo
endereço. Sessão de recebimento dos Envelopes para o dia 11 de
Fevereiro de 2011 ate as 09h00min.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011013100213

TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
O Município de Tabatinga torna público que, no dia e hora
especificados, na sede do Município, sito à Rua Quintino do Vale, nº
298, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade TOMADA DE
PREÇOS, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de
empresa para a Construção de 01 (Uma) Creche através do Projeto
Próinfancia Tipo "C", seguindo o padrão FNDE, conforme especificações contidas em Edital completo que poderá ser adquirido
através do Recolhimento da taxa de de R$ 400,00 (Quatrocentos
reais), referentes às custas, no setor de licitações no Município de
Tabatinga localizado no mesmo endereço. Sessão de recebimento dos
Envelopes para o dia 25 de Fevereiro de 2011 ate as 09h00min.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 9/2011
O Município de Tabatinga torna público que, no dia e hora
especificados, na sede do Município, sito à Rua Quintino do Vale, nº
298, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço unitário, objetivando a Aquisição de
Insumos e Materiais para Programa de Saúde Bucal, conforme especificações contidas em Edital completo que poderá ser obtido pelo
site www.tabatinga.sp.gov.br, e no setor de licitações no Município de
Tabatinga localizado no mesmo endereço. Sessão de recebimento dos
Envelopes para o dia 23 de Fevereiro de 2011 ate as 09h00min.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2011
O Município de Tabatinga torna público que, no dia e hora
especificados, na sede do Município, sito à Rua Quintino do Vale, nº
298, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço unitário, objetivando a Aquisição de
Medicamentos para o Programa de Atenção Básica, conforme especificações contidas em Edital completo que poderá ser obtido pelo
site www.tabatinga.sp.gov.br, e no setor de licitações no Município de
Tabatinga localizado no mesmo endereço. Sessão de recebimento dos
Envelopes para o dia 24 de Fevereiro de 2011 ate as 09h00min.
Tabatinga, 25 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ QUARTEIRO
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n o- 38/2010,
Homologação em 19/11/2010.
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE BOQUIM
CONTRATADA:
440/2010 - JONAS FERREIRA TRINDADE NETO. VALOR: R$
60.637,58.
OBJETO: registro de preços, do tipo menor preço por lote, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição de materiais, móveis, equipamentos de informática e eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipal
de Assistência Social e do Trabalho; Educação, Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo; Administração e Finanças; Saúde e Bem Estar e
Agricultura, Comércio, Industria e Meio Ambiente, deste Município,
de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital. PRAZO:
O prazo de vigência do contrato da data de sua assinatura até 31 de
dezembro de 2010. DATA DA ASSINATURA: 01/12/2010.
Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n o- 39/2010,
Homologação em 01/11/2010.
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE BOQUIM
CONTRATADAS:
148/2010 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA,
VALOR: R$ 1.378,83
433/2010 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA.
VALOR: R$ 34.171,17.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de seguro para 17 (dezessete) veículos, leves pertencentes às
Secretarias de Administração e Finanças, Educação, Cultura, Esporte,
Lazer, Saúde, Ação Social e Trabalho, Agricultura, Comercio, Indústria e Meio Ambiente, Obras, Urbanismo e Serviços de Utilidade
Pública.
PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato e da apólice será
das 24 horas do dia 10/11/2.010 até as 24 horas do dia 10/11/2011.
DATA DA ASSINATURA: 10/10/2010.
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Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n o- 40/2010,
Homologação em 08/12/2010.
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE BOQUIM
CONTRATADAS:
446/2010 MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA-ME. VALOR: R$ 104.796,83.
447/2010 - MARILÉIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE
BRINQUEDOS -EPP
VALOR: R$ 1.668,60.
448/2010 - COMERCIAL BEM BARATO LTDA-ME - VALOR: R$
28.250,00.
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, brinquedos e jogos
educativos, para atender aos Programas: PETI e PROJOVEM, através
da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho, deste
Município.
PRAZO: O prazo de vigência contratual dar-se-á da data de sua
assinatura até o dia 31 de dezembro de 2010. DATA DA ASSINATURA: 08/12/2010.

dos anexos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro,
projetos poderá ser adquirido no endereço acima, ao preço de 200,00
(duzentos reais).
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
A Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins-TO, torna
público aos interessados que realizará em sua sede sito à Praça Três
Poderes, 335 Centro, às 14h00 horas do dia 15 de fevereiro de 2011,
licitação na modalidade tomada de preços do tipo menor preço em
regime de empreitada por preço global para contratação de empresa
de engenharia para execução de obra de construção de uma Unidade
Básica de Saúde Porte I, no Povoado Grotão, município de Axixá do
Tocantins. O edital completo acompanhado dos anexos, planilhas
orçamentárias, cronograma físico-financeiro, projetos e demais especificações técnicas poderá ser adquirido no endereço acima, ao
mediante recolhimento de tarifa de aquisição de 100,00 (cem reais) de
segunda a sexta-feira das 08 às 13h00.
Axixá do Tocantins-TO, 28 de janeiro de 2011.
RUIDIARD DE SOUSA BRITO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA, por intermédio de seu pregoeiro, Sr. CLEDISTON DE ANDRADE, torna público
o Resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2011, objetivando a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS
PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS, DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
SENDO O SEU FORNECIMENTO PROCESSADO DE FORMA
PARCELADA PARA O EXERCÍCIO 2011, tendo sagrado-se vencedoras as empresas com seus respectivos valores globais: FI COMERCIO EM GERAL LTDA-EPP - R$ 4.878.730,00 (quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta reais), referente ao Lote 05, 09. SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA - R$ 1.251.500,00 (um milhão, duzentos e cinqüenta e um mil,
e quinhentos reais), referente ao Lote 04, 08. ELETRICA ALIANÇA
LTDA- EPP - R$ 435.450,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil quatrocentos e cinqüenta reais), referente ao Lote 01, 02, 03, 06, 07.
COMERCIAL BEM BARATO LTDA- ME - R$ 23.800,00 (vinte e
três mil e oitocentos reais), referente ao Lote 10. Perfazendo o valor
global da licitação em R$ 6.589.480,00 (seis milhões, quinhentos e
oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais).
Capela-SE, 28 de janeiro de 2011.
CLEDISTON DE ANDRADE

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 056/2010
Processo: Pregão Presencial 002/2010
Fundamentação: PREGÃO PRESENCIAL 002/2010, de 11/11/2010
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ACORDO
Contratada: DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO
Data da Assinatura: 06/12/2010
Preço: R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária: 202605011-1.017 - 4.4.90.52
Signatários: ELIANE COSTA BATISTA COELHO - Prefeitura Municipal de Novo Acordo
LUCIANO VALADARES ROSA - Representante da Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
DO TOCANTINS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2010
A Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, através da
CPL instituída pelo Decreto nº 685/2010, torna público que fará
realizar, às 09:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2011, no Auditório
da sede da Prefeitura, sito a Av. Transbrasiliana, nº 335, Centro Paraíso do Tocantins - CEP: 77.600-000, Licitação na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS regida pela Lei Federal n° 8.666/93, do tipo
"MENOR PREÇO GLOBAL, visando a contratação de empresa de
engenharia para a execução de obras de infraestrutura urbana no

Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
Município de Paraíso do Tocantins, referente à Pavimentação Asfáltica. O edital poderá ser examinado/retirado pelo interessado no
endereço acima, a partir desta data. Maiores informações poderão ser
obtidas no local..
VERONICA AUGUSTO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
a) Espécie: Aditivo 159/2010 do aditivo nº. 660/2010, firmado em
28/12/2010, entre o (a) empresa D.M. Maia e a Prefeitura Municipal
de Porto Nacional - to; b) Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mecânica e elétrica preventiva e corretiva, com reposição de peças, destinadas aos
veículos da Secretaria de Saúde deste município;c) Fund . Legal: Lei
nº. 8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo: 9-5452,e)Vigência :
Fica prorrogada o prazo de vigência da Contratação para até 31 de
dezembro de 2011.; f) Dot. Orç. 10.301.0069.2.145 -3.3.90.3041,10.304.0081.2.163 -3.3.90.30-41, 10.301.0069.2.148 -3.3.90.30-41
e 10.122.0017.2.022 - 3.3.90.30-40 , g) Valor total: estimado de Peças
de 74.998,25 (setenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais
e vinte e cinco centavos), h) Signatários: pela Contratante Srª. Teresa
Cristina Venturini Martins e pelo(a) Contratado(a) Djalma Matos
Maia.
a) Espécie: Aditivo 201/2010 do aditivo nº. 661/2010, firmado em
28/12/2010, entre o (a) empresa D.M. Maia e a Prefeitura Municipal
de Porto Nacional - to; b) Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção mecânica e elétrica
preventiva e corretiva, com reposição de peças ,destinadas aos veículos da secretaria de Saúde deste município;c) Fund . Legal: Lei nº.
8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo: 9-5456,e)Vigência :
Fica prorrogada o prazo de vigência da Contratação para até 31 de
dezembro de 2011.; f) Dot. Orç. 10.305.0083.2.161 - 3.3.90.39 fonte:41 , g) Valor total: Peças R$ 137.477,25(cento e trinta e sete mil
quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e Serviços
R$ 1.386,00(hum mil trezentos e oitenta e seis reais), h) Signatários:
pela Contratante Srª. Teresa Cristina Venturini Martins e pelo(a) Contratado(a) Djalma Matos Maia.
a) Espécie: Aditivo 200/2010 do aditivo nº. 662/2010, firmado em
30/12/2010, entre o (a) empresa D.M. Maia e a Prefeitura Municipal
de Porto Nacional - to; b) Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na parte
mecânica e elétrica, destinadas aos carros do CAPS (centro de atenção psicossocial), deste município;c) Fund . Legal: Lei nº.
8.666/1993, art. 61, inciso único; d) Processo: 9-5772,e)Vigência :
Fica prorrogado o prazo de vigência da Contratação para até 31 de
dezembro de 2011.; f) Dot. Orç. 10.302.0075.2.153-3.3.90.30/39 - 41,
g) Valor total: valor estimado de Peças de R$ 23.680,50 (vinte e três
mil seiscentos e oitenta reais e cinqüenta centavos) e o valor estimado
de serviço de R$ 3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais),
h) Signatários: pela Contratante Srª. Teresa Cristina Venturini Martins
e pelo(a) Contratado(a) Djalma Matos Maia.

Processo Licitatorio N o- 03/2011
O município de Colméia através da Comissão Permanente de
Licitação comunica aos interessados que receberá sob modalidade
TOMADA DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE
TIPO "B", COMPOSTA DE UMA AREA A SER CONSTRUIDA
DE 1.211,92 M² NO SETOR CENTRAL, NESTE MUNICIPIO, de
conformidade com os Projetos, em anexo, os quais integram o presente Edital conforme convenio 701988/2010 e que os editais e seus
anexos serão entregues até o dia 08/02/2011 as 15:00 horas e o
julgamento será dia 15/02/2011 as 09:00 horas.
Colméia-TO, 27 de janeiro de 2011.
GERALDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
DO TOCANTINS
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2011
A Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins-TO, torna
público aos interessados que realizará em sua sede sito à Praça Três
Poderes, 335 Centro, às 10h00 horas do dia 16 de fevereiro de 2011,
licitação na modalidade tomada de preços do tipo menor preço por
item, para aquisição de patrulha agrícola mecanizada composto por
dois tratores agrícola novos 4x4, equipados com motor de potencia
mínima de 65 CV com tomada de força independente (3º ponto), duas
grades aradora controle remoto 12x26x6,00 com mancais a graxa
compatível com trator de 65 CV. O edital completo poderá ser adquirido no endereço acima, mediante recolhimento de tarifa de aquisição de R$ de 100,00 (cem reais).
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
A Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins-TO, torna
público aos interessados que realizará em sua sede sito à Praça Três
Poderes, 335 Centro, às 10:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2011,
licitação na modalidade tomada de preços do tipo menor preço em
regime de empreitada por preço global para contratação de empresa
de engenharia para execução de obra de implantação de 7,50 Km de
estradas vicinais, com ponte mista de 08 metros e obras de arte
correntes nos Projetos de Assentamento Boa Sorte II e Buritis no
município de Axixá do Tocantins. O edital completo acompanhado
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