Nº 200, terça-feira, 18 de outubro de 2011
o-

PREGÃO PRESENCIAL N 47/2011
Exclusivo para microemrpesa e empresa de pequeno porte
Objeto: Aquisição de material institucional (canetas e blocos), conforme especificações constantes do Anexo I deste edital. Abertura
26/10/2011 as 15h00 no edifício sede do SEBRAE sito a SGAS 605
conjunto "A" - Brasília -DF. O edital estará disponível exclusivamente no site www.sebrae.com.br/canaldofornecedor.
Brasília-DF, 17 de outubro de 2011.
LETICIA CHAVES MALUF
Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL N o- 48/2011
Exclusivo para microempresa e empresa de pequeno porte
Objeto: Contratação de serviços de impressão gráfica, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital. Abertura 26/10/2011
as 10h00 no edifício sede do SEBRAE sito a SGAS 605 Conjunto A
- Brasília -DF. O edital estará disponível exclusivamente no site
www.sebrae.com.br/canaldofornecedor.
Brasília-DF, 17 de outubro de 2011.
WLADIMIR LOBATO TORRES GALVÃO
Pregoeiro

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- PP 76/2011
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº.
03.447.242/0001-16, torna público que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com fundamentação legal no Regulamento de Licitação e Contrato do SENAC.
Objeto: seleção de empresas especializadas no fornecimento de blocos de rascunho, conforme especificações constantes neste edital e em
seu Anexo I. Edital encontra-se à disposição dos interessados 17
horas do dia 28/10/2011 (vinte e oito de outubro de dois mil e onze)
no site www.mg.senac.br. Recebimento e abertura dos Envelopes (Comercial e Habilitação): 10h30 do dia 04/11/2011 (quatro de novembro
de dois mil e onze), na Sede Administrativa do SENAC Minas, Rua
Tupinambás, nº. 1.086 / recepção, Centro, Belo Horizonte, Minas
Gerais. Mais informações poderão ser obtidas no endereço acima ou
pelo telefone (31) 3048-9121, fax (31) 3048-9148, de segunda a
sexta-feira, no horário de 08h30 as 12 e 13h30 às 17 horas.
PREGÃO PRESENCIAL N o- PP 78/2011
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº.
03.447.242/0001-16, torna público que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com fundamentação legal no Regulamento de Licitação e Contrato do SENAC.
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de
60.000 (sessenta mil) canetas produzidas em plástico reciclado, corpo
na cor cinza, tampa azul escuro, Silkada em azul com referência
Pantone 281C, com logotipo SENAC MINAS e atendendo as exigências da NBR 15236 - Segurança de artigos Escolares. O Edital
encontra-se à disposição dos interessados 17 horas do dia 31/10/2011
(trinta e um de outubro de dois mil e onze) no site www.mg.senac.br.
Recebimento e abertura dos Envelopes (Comercial e Habilitação):
14h30 do dia 07/11/2011 (sete de novembro de dois mil e onze), na
Sede Administrativa do SENAC Minas, Rua Tupinambás, nº. 1.086 /
recepção, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais informações
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (31) 30489121, fax (31) 3048-9148, de segunda a sexta-feira, no horário de
08h30 as 12 e 13h30 às 17 horas.
MARILENE DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA DELGADO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº CC 38/2011
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº
03.447.242/0001-16, comunica o resultado do processo licitatório do
edital acima. Empresas vencedoras: Eletra Tecnologia e Informática
Ltda; MG Metais e Parafusos Ltda; Só Micro Informática Pedro
Leopoldo Ltda e Companhia do Micro Ltda, conforme discriminado
no Aviso de Resultado publicado dia 13/10/11 no site www.mg.senac.br.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE
DO SUL

SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E PORTUÁRIAS
DE SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO FRANCISCO
DO ITABAPOANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 200-3-275/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, torna pública a todos os
interessados a licitação, na modalidade "PREGÃO", na forma eletrônica, do tipo "Menor Preço", nº 200-3-275/2011, cujo objeto trata
do fornecimento de Reagentes Químicos, sob o regime de Registro de
Preços, que será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos
do Sistema S, publicado no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. As propostas comerciais, a abertura e a sessão de
disputa ocorrerão no ambiente da internet, encerrando-se o recebimento das propostas às 14h do dia 17 de novembro de 2011. O Edital
com todas as informações encontra-se à disposição gratuitamente no
sítio http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores esclarecimentos
através do e-mail fornecedor.fiergs@fiergs.org.br ou fax 51 33478544, na Gestão de Suprimentos - GESUP, de segunda a sexta-feira
no horário das 14h às 17h.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS EM SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO
FRANCISCO DE ITABAPOANA (RJ), CNPJ. 11,094,274/0001-03,
pelo seu presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, e nos
termos do disposto no inciso II do artigo 2º da Portaria nº 186/2008
do Ministério do Trabalho e Emprego, convoca a todos os integrantes
da categoria dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas
e de material elétrico; de máquinas; de construção e reparação naval;
de construção e reparação de plataformas on-shore e off-shore; de
informática; de siderurgia; de reparação de veículos automotores; de
autopeças; de componentes e de peças para veículos automotores; de
montagem e instalação de andaimes; técnicos em segurança do trabalho; plataformistas; siderúrgicos (indústria de ferro); de trefilação e
laminação de materiais ferrosos e não ferrosos; de artefatos de ferro e
metais em geral; indústria de serralheria; de tratamento e transformação de superfícies; de balanças, pesos e medidas; de cutelaria; de
estamparia de metais; de móvel e metal; de materiais e equipamentos
rodoviários e ferroviários, inclusive fabricantes de carroceria de ônibus e caminhões, viaturas, reboques e semi-reboques, locomotivas,
vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas,
e veículos semelhantes; de parafusos, rebites porcas e similares; de
tratores, caminhões, ônibus e veículos similares; de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação; de condutores elétricos; de materiais
elétricos; de reparação de veículos e acessórios; de funilaria; de forjaria; de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar; de preparação
de sucata ferrosa e não ferrosa; de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares; de rolhas metálicas dos municípios
de São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, no Estado do
Rio de Janeiro, para participarem da assembléia geral a realizar-se no
dia 28 de outubro de 2011 às 19h00min em primeira convocação e às
19h30min, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede do sindicato, na Avenida Manoel de Souza Braga, nº
10, Centro, São João da Barra, RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Ratificação da fundação do SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS EM
SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA(RJ); 2. Ratificação do Estatuto Social do sindicato; 3. Ratificação
de todas as deliberações aprovadas em assembleias anteriores; 4.
Ratificação da eleição da diretoria da entidade; 5. Ratificação dos atos
da diretoria.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2011
CARLA ANDRÉA DE FREITAS
Pregoeira

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE
DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 200-4-58/2011
O Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema
FIERGS, torna pública a todos os interessados a licitação, na modalidade "CONCORRÊNCIA", do tipo "Menor Preço", nº 200-458/2011, cujo objeto trata da Aquisição de LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS DO SESI-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. A sessão pública dar-se-á em 03 de
Novembro de 2011, ás 10 horas. O edital com todas as informações
encontra-se à disposição gratuitamente no site http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através do e-mail central.compras@fiergs.org.br ou fax 51 3347-8544, na Gestão de Suprimentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14h às
17 horas.
Porto Alegre, 14 de outubro de 2011.
ADRIANA ALVES FORTES
Presidente da Comissão de Licitação

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SESI-RJ Nº 142/2011
Objeto: Aquisição de veículo caminhão.
Data de abertura: 31/10/2011 às 10h00min.
Retirada do edital mais Informações : www.firjan.org.br
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIRJAN

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE VERA- MT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convoca-se toda a categoria dos servidores públicos do Município de Vera-MT, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária , a realizar-se no dia 21/11/2011, às 18 horas, em primeira
convocação, e às 18h30 em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, na Av. Padre Antônio, nº 1810 - Vera-MT,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º - Autorização para
criação da Federação correspondente que ira coordenar o somatório
das entidades a ela filiadas; 2º - Fundação da Federação correspondente; 3º - Filiação à Federaçao correspondente; 4º - Eleição dos
Delegados Representantes que atuarão junto a criação da Federaçao.

MARILENE DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA DELGADO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011101800155

Vera-MT, 17 de outubro de 2011.
MANOEL DOS SATOS
Presidente do Sindicato

São João da Barra-RJ, 14 de outubro de 2011.
FÁBIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS
EM GERAL DE CAMPO MOURÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade convoca os associados e todos os
membros da Categoria Profissional: "Trabalhadores na Movimentação
de Mercadorias em Geral" (categoria diferenciada, criada pelas Portarias nºs 3176/87 e 3204/88 do Ministério do Trabalho), trabalhadores avulsos ou com vinculo empregatício e regulamentada pela Lei
nº 12.023/2009, integrantes do 3º Grupo - Trabalhadores no Comércio
Armazenador - do Plano da CNTC, a que se refere o artigo 577 da
CLT, dos municípios de: Alvorada do Sul, Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Luiziana, Nova Tebas,
Palmital, Quinta do Sol, São João do Ivaí, Boa Esperança, Campina
da Lagoa, Campo Mourão, Araruna, Altamira do Paraná, Iretama,
Juranda, Mamborê, Peabiru, Roncador, Nova Cantu, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária de Alteração Estatutária, a
ser realizada do dia 04/11/2011, às 17:00 h, em primeira convocação
e às 18:00 h, em segunda, com qualquer número de presentes, na Av.
José Tadeu Nunes, 758 - Jardim Nossa Aparecida - CEP: 87.309-295
- Campo Mourão - Paraná, para discussão e deliberação da seguinte
ordem do dia: 1º - Alteração Estatutária de extensão de base territorial
para os municípios de: Boa Esperança, Campina da Lagoa, Araruna,
Altamira do Paraná, Iretama, Juranda, Mamborê, Peabiru, Roncador,
Nova Cantu; 2º - Adequação da categoria aos termos da lei nº
12.023/2009; 3º - Aprovação do novo Estatuto com nova base territorial; 4º - Ratificação da eleição e posse da Diretoria; 5º - Ratificação das Contribuições; 6º Alteração de endereço. Campo Mourão - PR.
Em 11 de outubro de 2011.
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

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

