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no PRODOC BRA/lO/008: Resultado 1 - Vigilancia pos-mercado de
produtos para saUde registrados na ANVISA aprimorada; Ptoduto 1.2
- Rede de institui<;6es de ensino e pesquisa do sistema de vigilancia
e produtos para a saude implantada; ~tividade 1.2.3 - Elabora<;ao de
proposta de metodologias e estrategias de vigilancia pos-registro e de
mouitoramento da qualidade, seguran<;a, eficacia e efetividade no uso
de produtos. Fundamento legal Decreto n° 5.151 de 22.07.2004; Va-
lor: 0 valor total da presente Carta de Acordo e de R$ 667.778,30
(seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e
trinta centavos). Vigencia: 12 (doze) meses, a partir da data de pu-
blica<;ao no Diano Oficial da Uniao. Data de assinatura: 18 de fe-
vereiro de 2014. Assinam: Pelo PNUD - Jorge Chediek, Represen-
tante Residente; Pela ANVISA - Dirceu Bras Aparecido Barbano,
Diretor Ptesidente; Pe10 INCQSIFIOCRUZ - Eduardo Chaves Leal,
Diretor e pala FlOTEC - Mauricio Zmna Medeiros, Diretor Exe-
cutivo.

EDITAL N- 3, DE 6 DE MAR<;O DE 2014
PROCESSO SELETIVO

Ptojeto de Coopera<;ao Tecnica Intemacional UNODC
Ptojeto BRAlK7. seleciona:

o Diretor do Departamento de Vigilancia, Pteven<;ao e Con-
trole das DST, Aids e HV toma publico 0 edital que seleciona Con-
sultor em gestlio de convenios e contratos, cujas descri<;6es relativas
as qualific~6es requeridas estlio disponfveis aos interessados nos
seguintes endere<;os: bttp:llwww.unodc.org.br, http://siste-
mas.aids.gov. brlcuniculollogin.asp ou http://www.aids.gov.br/pagi-
naltrabalhe-conosco.

Os currfcu10s deverao ser cadastrados de 07/03/2014 ate 0
dia 11/0312014 no seguinte endere<;o: http://sistemas.aids.gov.br/cur-
riculollogin.asp ou http://www.aids.gov.br/paginaltrabalhe-conosco.·

FABIO MESQUITA

'RETIFICA<;OES

No extratQ da Carta de Acordo n· 2740112013, publicado no
DOU n° 31, de 13 de fevereiro de 2014, S~ao 3, pagina 190, onde se
Ie Valor: 0 valor total da presente Carta de Acordo e de R$ 83.666,07
(oitenta e tres mil seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos),
1eia-se Valor: .0 valor total da presente Carta de Acordo e de
R,!\;1'i9.2fi4.fio (cento e cinouenta e nove mil duzentos e sessenta e
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SERVI<;O NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

~VISO DE ,fRORROGASiAO
PREGAO ELETRONICO N- Ih014 • SRP

)

Tipo: Menor pre<;o por lote '
Toma publico que fica prorrogada a data ]iro:a recebimento

das propostas ate as 09hOOmin do dia 17/0312014 e infcio da Sessao
PUblica de Disputa de Pte<;os as lOhOOmin do dia 17/0312014 da
licita<;ao cujo objeto e a sele<;ao de empresa especializada para atua-
liza\rao da infraestrutura computacional atual e fornecimento de novos
eqUlpamentos, softwares e servi<;os para 0 ambiente corporativo, com-
preendido por servidores e ambiente de virtualiza<;ao do SENAC
Minas, atraves do sistema de registro de pre<;os, pelo perfodo de 12
(doze) meses. Todo 0 certame sera efetuado atraves do Sistema In-
formatizado de Licita<;6es do Banco do Brasil, site: www.licitacoes~
e.com.br, observando sempre 0 horano de Brasflia-DF. Aquisi<;ao do
edital: gratuitamente pela INTERNET, nos sites, www.licitacoes-
e.com.br e www.mg.senac.br.Mais informa<;6es poderao ser obtidas
no ende~o acima oupelos telefones (31) 3048-9137/3048-9180, de
segunda. a sexta-fei~a ~exceto feriado), no' .h?r3r!o de 08hOOmin ~s
1ThOOrmn, na Cortussao Permanente de Llclta<;ao do SENAC MI-
nas.

ROGERIO SAMPAIO DE CASTRO
Ptegoeiro

SERVI<;O NACIONAL DE APRENDIZ~GEM DO
COOPERATIVISMO NO ESTADO DE SAOPAULO

PREGAO ELETRONICO N- 212014

OBJETO: ~sta<;ao de serv.!<;osem medicina do trabalho e saude ocu-
pacional. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREC;:OS: 17/03/2014
as lObs. LOCAL: http://www.licitacoes-e.com.br. 0 Edital esta dispo"
mve1 nos sites www.sescoopsp.org.br e www.licitacoes-e.com.br.

NlvEA CUNHA KAUFFMANN
Pregoeira

SERVI<;O NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO REGIONAL DO MATO GROSSO
DO SUL_

_ AVISO DE LICITA<;AO
PREGAO PRESENCIAL N- 112014 • SRP

SERVI<;O SOCIAL DA INDUSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRENCIA N- 3/2014

o SESIIDRMG, atraves da Comissao l'ermanente de Li-
citagao Integrada (COPERLI), comunica aos )riteressados 0 resultado
da analise da proposta comercial apreserAada na segunda fase do
processo licitatorio Concorrencia SESI n.· 003/2014, cujo objeto e 0
Registro de Pte<;os, com validade de 12 (doze) meses, para a aqui-
si<;ao de 150.000 (cento e cinquenta mil) doses de vacina contra a
gripe acompanhadas do respectivo gesto vacinal em cada local de
aplica<;ao, transporte e armazenamento da vacina, realiz~ao dacam-
panha de sensibiliza<;ao e informa<;ao do publico alvo e capacita<;ao
dos profissionais que participarao da campanha realizada pe10 SE"
SIIDRMG. Empresa participante/vencedora: Sanofi Aventis Comer-
cial e Logfstica Ltda.

VINICIUS DINIZ E ALMEIDA RAMOS
Ptesidente da Comissao

SERVI<;O SOCIAL DO TRANSPORTE

AVISO DE LICITA<;AO
PREGAO ELETRONICO N· 26/2014

o SEST- Servi<;o Social do Transporte toma publico aos
interessados a realiza«ao de licita<;ao, na modalidade Ptegao, pOI
meio de sistema e1etronico, que tern como objeto a contrata<;ao de

. empresa especializada para presta<;ao de servi<;os de p1anejamento,
organiza<;ao, assessoria, consultoria e marketing para eventos espor-
tivos para atender as ao SEST, conforme condi<;6es deste Edital e
seus Anexos. A licita<;ao realizar-se-a por meio da internet, no en-
dere<;o eletronico: www.sestsenat.org.brllicitacao. estando 0 edital dis-
pomvel exclusivamente no referido endere<;o eletronico. 0 envio das
propostas iniciara as 10h do dia 07/03/2014, com t6rrnino as
lOh15min do dia17/03/2014. Abertura das propostas: 17/0312014, as
10h3Ornin. Demais informa<;6es atraves do e-mail licitacao@sestse-
nat.org.br, telefone (61) 3315-7324, ou fax (61) 3323-8948.

CQMISSAO DE LICITAc;:Ao

SINDICATO DOS AGENTES DE ESCOLTA E
VIGILANCIA PENITENCIA.RIA DE SAO PAULO

CNPJ 07.337.528.000L08

http://bttp:llwww.unodc.org.br,
http://www.mg.senac.br.Mais
http://www.licitacoes-e.com.br.
http://www.sescoopsp.org.br
http://www.licitacoes-e.com.br.
http://www.sestsenat.org.brllicitacao.


No extrato da Carta de Acordo n° 27403/2013, publicado no
DOU n° 35, de 19 de fevereiro de 2014, S~ao 3, pagina 167, onde se
Ie Valor: 0 valor total da presente Carta de Acordo e de R$
110.831,51 (cento e dez mil oitocentos e trinta e urn reais e cinquenta
e urn centavos), leia-se Valor:' 0 valor total da presente Carta de
Acordo e de R$121.095,60 (cento e vinte e urn mil noventa ecinco
reais e sessertta centavos).

EDITAL DE CONVOCAf;AO
REUNIAO ORDINARIA

Pela presente, venho convocar todos os s6cios e adminis-
tradores a comparecerem na. Reuniao Ordinaria da sociedade em-
presaria R. A. NEDERLOF & CIA., pessoa juridica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJIMF sob n.O 10.239.794/0001-02, a ser rea-
lizada as 13h3Omin do dia 19 de mar~o de 2014, na sua respectiva
sede, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demons~6es financeiras referentes aos exercfcios
sociais encerrados em 31.12.2012 e 31.12.2013; (2) Deliberar sobre a
destinac;ao do lucro liquido do exercicio e distribui~ao de dividendos
(se houver); (3) Destitui~ao de parte dos atuais administradores, nos
termos do artigo 1063, § 1.0, do C6digo Civil brasileiro; (4) Alterac;ao
do qmidro societano. ALEXANDRE BERNARDI KOEHLER,
CPFIMF N.o 017.078.199-20.

Sao Jose dos Quatro Marcos-Mr, 27 de fevereirO 2014.
ALEXANDRE BERNARDI KOE R

S6cio e Administrador

RECIPROCA ASSISTENCIA
CNPJ 34.115.683/0001-44

Carta Patente - SUSEP n" 6

Objeto: Registro de pr~os para fornecimento futuro de cafe, cM,
a~ucar, ado~ante, mexedor e coador. Data de abertura: 19/03/2014 as
08h30min (horario de MS). Retiradado Edital: www.fiems.com.brlli-
citacoes. Maiores informac;oes pel0 telefone xxx(67) 3389-9065 ou
email: cpl@fiems.otg.brepregoeiro@fiems.org.br.

EZIQUIEL SANTANA CAlRES
Presidente da CPL

SERvn;o NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE· SENAT

~VlSO DE I,;ICITAf;A,O
PREGAO ELETRONICO N° 25/2014

o SENAT- Servi~o Nacional de Aprendizagem do Trans-
porte torna publico aos interessados a realizac;ao de licita~ao, na
modalidade Pregao, por meio de sistema eletrouico, que tern como
objeto a aqnisic;ao de poltronas para audit6rio para atender Unidade
do SENAT de RecifelPE, conforme condic;oes deste Edital e seus
aneXQs. A licitac;ao realizar -se-a por meio da internet, no endere~o
eletronico: www.sestsenat.org.brllicitacao. estando 0 edital disponfve1
exclusivamente no referido enderec;o eletronico. 0 envio das pro-
postas iniciara as lOh do dia 07/03/2014 com terrnino as lOh15min
do dia 17/0312014. Abertura das propostas 17/0312014 as 1Oh30min.
Demais informa~Oes atraves do e-maillicitacao@sestsenat.org.br. te-
lefone (61) 3315-7167, ou fax (61) 3323-8948.

COMISSAO DE LlCITAGAO

SERVIQQ SOCIAL DO COMERCIO
ADMINISTRAQAO REGIONAL DE MINAS GERAIS

AVISO DE PRORROGAf;AO
PREGAO PRESENCIAL N" 19/2014

Retifica~ao de data na NOTA 5 - APLlCAGOES - ATIVO
CIRCULANTE E ATIVO NAO CIRCULANTE, segundo' demons-
trativo. Onde se Ie 31 de dezembro de 2013, leia-se 31 de dezembro
de2012.Demonstra~Oes Contlibeis, publicadas no Jorn3J. Diario Co-
mercial dodia 27/0212014, na'pagina 7 e Diario Oficial da Uniao do
dia 28/0212014, paginas 347 e 348, ~ao 03:

Aviso de altera~ao N° 0112014 do Pregao Presencial n°
0019/2014 do Sesc Minas, cujo objeto da presente licita~ao e a
aqnisi~ao de enxoval(1enc;6is, fronhas, saias e duvet edredomlcapa)
para as pousadas do Sese Minas, com termo de Registro de Prec;os e
entrega de acordo com a demanda, 'pel0 perfodo de l2(doze) meses
onforme consta no Edital e em seus Anexos. Fica prorrogado 0

r ebimento da proposta,para as 09h30min do dia 18/03/2014.
o Editale seus· Anexos, bem como c6pia na integra da

n° 0112014, ficarao'disponfveis, gratuitamente, no site do Sesc
www.sescmg.com.br (Licita~oes do Servic;o Social do Comer-

FELIPEPICININ MAGALHAES SANTEIRO
Presidente da Comissao Permanente de Licita~ao

ED~TAL DE CONVOCAf;AO ,
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Convocamos os membros da categoria para comparecerem a
sede estadual da entidade na Rua Erasmo 13raga, 1042 C - Castelo, -
Campinas/SP, no dia 12 mar~o de 2014, as 9:00 horas, para re"

tificac;ao da Ata da AGE (Assembleia Geral Extraordinaria) realizada
no dia 19 de fevereiro de 2014.

Campinas, 6 marc;o de 2014.
ANTONIO PEREIRA RAMOS

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAlS DE PEDRO AFONSO· ESTADO

DO TOCANTINS

ED~TAL DE CONVOCAf;AO ,
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

o Presidente do Sindicato dos Servidores PUblicos Muni-
cipais de Pedro Afonso - Estado do Tocantins, com enderec;o para
correspondencias na Rua 26 de Julho, n° 887, Centro, Pedro Afon-
solTO, CEP: 77710-000, convoca toda categoria dos servidores pu-
blicos municipais dos municipios de Pedro Afonso, Tupirama e Born
Jesus do Tocantins, Estado do Tocantins, para participar da Assem-
bleia Geral Extraordinaria a realizar-se no dia 29/03/2014, as 09h, em
primeira convoca~ao, e as '09h30, em segunda e ultimll convoca~ao,
com qualquer numero de trabalhadores presentes no Audit6rio da
Prefeitura, sito a Rua Getulio Vargas, n° 400, Pedro AfonsolTO, para
tratar da seguinte ordem do dia: 1°) Ratificac;ao de funda~ao da
entidade; 2°) Re-ratifica~ao do estatuto social para incluir 'as cidades
de Tupirama e Born Jesus do Tocantins em sua base territorial; 3°)
Ratificac;ao da Diretoria e Conselho Fiscal; 4°) outros assunto de
interesse da categoria.

Pedro Afonso-TO, 6 de mar~o de 2014.
JERONIMO FEITOSA DA Sn..vA FlLHO

SISTEMA FIERGS

~ AVlSO pE LICITAf;AO
PREGAO ELETRONICO N° PEOOO802014DR

o Servi~ Nacional de Aprendizagem Industrial SENAl, 0
Servic;o Social da Industria - SESI, Departamentos Regionais do Rio
Grande do SuI e as demais entidades que integram 0 Sistema
FlERGS, tornam_publico a todos os interessados a licita~ao, na mo-
dalidadeuPREGAO", naforrna eletronica,do tipo"Menor Pre~o",n°

mailto:cpl@fiems.otg.brepregoeiro@fiems.org.br.
http://www.sestsenat.org.brllicitacao.
mailto:e-maillicitacao@sestsenat.org.br.
http://www.sescmg.com.br
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