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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
5ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 17/2012

O Presidente da Comissão Especial de Licitação do Conselho
Regional de Psicologia 05ª Região torna público, para conhecimento
dos interessados, que foi aceita e analisada a Proposta de Preço
apresentada pela empresa Voetur Turismo e Representações Ltda,
referente à licitação Tomada de Preço nº 017/2012 para contratação
de serviços de Passagens e Hospedagens. Assim, a licitante vencedora
é a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA com o valor
de R$ 213.944,10 (duzentos e treze mil, novecentos e quarenta e
quatro reais e dez centavos).

MARCO AURELIO DE REZENDE

quedos, materiais esportivos, vestuário e material de laboratórios,
vidraria, reagentes, conforme descrição e condições especificadas no
Anexo V - Planilha de Especificações Técnicas. Podem participar da
licitação interessados cadastrados e habilitados na Seção de Cadastro
da CECOM - Central de Compras do Estado, sita na Av. Borges de
Medeiros, 1.501, Porto Alegre, RS, ou www.cecom.rs.gov.br, e que
atenderem às exigências deste Edital. Datas: 08/02/2013 os lotes 01 a
57. Local: www.pregaoonlinebanrisul.com.br; formalização de con-
sultas: silvane@unisc.br - fone: 51 3717 7403, fax: 51 3717 7402. O
Edital encontra-se disponível no site: www.pregaoonlinebanri-
s u l . c o m . b r.

Santa Cruz do Sul, 23 de janeiro de 2013.
VILMAR THOMÉ

Presidente da Associação

ASSSOCIAÇÃO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL
DO PIAUÍ - PIAUÍFLORA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2012

Processo Administrativo nº 002/2011. Pregão Presencial nº 002/ 2011.
Contratante: PIAUÍFLORA - CNPJ 05.440.385/0001-21. Contratado:
Posto Ipanema Ltda - CNPJ 06.833.040/0001-09. Objeto: Forneci-
mento de combustíveis (gasolina comum). Vigência: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 47.750,00. Fonte de Recursos: CODEVASF/PIAUÍFLORA.
Data da Assinatura: 16/07/2012.

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMUNITARIO - CADESC

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2013

Contratante: CADESC - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Social
e Comunitário, CNPJ 04.177.767/0001-41 - Contratada: COMPA-
NHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE, CNPJ n.º
07.047.251/0001-70, Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de energia elétrica para escritório operacional do
CADESC. Justificativa: Necessidade de fornecimento de energia elé-
trica para a sede do CADESC para possibilitar a realização das
atividades desta instituição. A COELCE é a única concessionária na
distribuição de energia elétrica no Ceará, conforme Contrato de Con-
cessão de Distribuição nº 01/98- ANEEL. Vr. Global Estimado
2.000,00. Dotação Orçamentária: Convênio SDA nº 101/2012. Fun-
damento Legal: Art. 24, Inciso XXII, da lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Dispensa: Júlio César Farias Freitas, TESOUREIRO. Ra-
tificação de Dispensa: Maria Aparecida Barroso Duarte Oliveira, Pre-
sidente do CADESC.

COMISSÃO PRÓ FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE

INTERNET, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
CURSOS DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO

RIO GRANDE DO SUL - SINDNET/RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

Pelo presente edital a Comissão Pró-fundação do Sindicato
dos Trabalhadores nas Empresas de Internet, Tecnologia da Infor-
mação e Cursos de Informática do Estado do Rio Grande do Sul -
SINDTEC/RS - convoca todos os trabalhadores e empregados, do
Estado do Rio Grande do Sul, das áreas técnicas, administrativas e
operacionais das empresas do segmento das seguintes categorias eco-
nômicas: treinamento de informática, reparação, reforma, remanu-
fatura e manutenção de máquinas de escritório, computadores e equi-
pamentos periféricos de informática, recarga e remanufatura de car-
tuchos de impressoras, de jogos de entretenimento na Internet, em-
presas de exploração de jogos no computador, lan house e cyber café,
desenho e projetos em softwares gráficos, Web designs, acabamento
gráfico digital, cursos e treinamentos de manutenção e informática,
cursos de informática franqueados, cursos de informática com venda
de material didático inerente, provedores de acesso a internet, pro-
vedores de conteúdo e informações, provedores de serviços de apli-
cação, páginas e portais de busca e hospedagem de site na internet,
sites de hospedagem de vídeos, fotos e musicas na internet, sites de
correio eletrônico na internet, internet banda larga, internet via rádio,
internet nas nuvens, páginas e sites de intermediação de contratação
de mão de obra, páginas e sites de vendas e intermediação de vendas
na internet, sites de intermedição de vendas e locação de imóveis,
lojas virtuais, provedores de voz sobre protocolo internet (VOIP),
páginas e sites de entretenimento na internet, atividades de páginas e
sites de jogos na internet, sites e páginas de atividades de salas de
acesso a internet, paginas e sites de atividades de salas de "bate-papo"
na internet, empresas de anúncios e publicidade on line, empresas de
sistemas de segurança digital de internet e informática, instalação,
manutenção e reparação de antenas e sistemas de internet e com-
putadores, com exceção dos trabalhadores e empregados das em-
presas de processamento de dados, no Estado do Rio Grande do Sul,
incluindo as médias, pequenas e micro empresas, como também as
empresas abrangidas pela Lei nº 9.317/96 e alterada pela Lei 9.732/98
de 11.12.98, sejam elas privadas ou de economia mista, para reu-
nirem-se em Assembleia Geral de Fundação do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Empresas de Internet, Tecnologia da Informação e
Cursos de Informática do Rio Grande do Sul - SINDTEC/RS, que se
realizará na Av. Arabutan, nº 599, Navegantes, Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, dia 07 de fevereiro de 2013, às 11hs em primeira
convocação e às 11:30h em segunda convocação, com qualquer nú-

mero de presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1)Leitura do edital, discussão e aprovação da fundação do Sindicato
dos Trabalhadores nas Empresas de Internet, Tecnologia da Infor-
mação e Cursos de Informática do Estado do Rio Grande do Sul;
2)Constituição, análise e aprovação do Estatuto da entidade; 3)Cons-
tituição, eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 4) Apreciação
e deliberação sobre a filiação junto a Federação Interestadual dos
Trabalhadores em Tecnologia da Informação - FEITTINF -; 5)Apre-
ciação e deliberação sobre a filiação junto a Central dos Sindicatos
Brasileiros CSB -;6) Apreciação, discussão e deliberação sobre a
locação do imóvel situado, na Rua dos Andradas, nº 1234, sala 1302,
para localização da sede da entidade; 7)Demais assuntos pertinen-
tes.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2013.
PAULO ROBERTO CORNUTTI

p/Comissão Organizadora

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES AUXILIARES DE TAXI

DE MINAS GERAIS - SINDTAT - MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Fundação e Eleição.
A comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores

Auxiliares de Taxi de Minas Gerais - SINDTAT-MG, através de
representante Wagner de Oliveira Neto, convoca todos os trabalha-
dores condutores e auxiliares de taxis no Estado de Minas Gerais,
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada
na Rua Padre Rolim, 769, 09º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte,
MG, no dia 01 de Março de 2013, as 10:00 horas em primeira
convocação e as 10:30 horas, em segunda convocação, com qualquer
número de presentes para deliberarem sobre os seguintes assuntos
constantes na ordem do dia: 1) Sindicato dos trabalhadores Auxiliares
de Taxi de Minas Gerais - SINDTAT-MG, para representar categoria
de trabalhadores condutores auxiliares de taxis na base territorial
estadual compreendida como no Estado de Minas Gerais, (em todos
os municípios); 2) Aprovação do Estatuto Social da referida Entidade
Sindical; 3) Eleição, apuração e posse da diretoria e do conselho
fiscal; 4) Deliberações conseguintes.

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2013.
WAGNER DE OLIVEIRA NETO

p/Comissão

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS AGRICULTORES FAMILIARES E

EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DOS
MUNICIPIOS DE DOM BOSCO BRASILÂNDIA DE
MINAS E NATALÂNDIA - SAFER - DOM BOSCO

E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convoca-se toda a categoria dos Agricultores Familiares e
Empreendedores Familiares Rurais, dos municípios de Dom Bosco
Brasilândia de Minas e Natalândia, estado de Minas Gerais, todos
amparados pela Lei 11.326/06, para Assembléia Geral Extraordinária,
a realizar-se às 14:00h do dia 07 de fevereiro de 2013, na escola Dom
Bosco, a avenida Candido Pereira Campos, Nº 433, centro, cidade de
Dom Bosco, Estado de Minas Gerais. Para deliberar sobre a seguinte
pauta: 1º) Fundação do Sindicato da Categoria; 2º) Discussão e apro-
vação do estatuto social do Sindicato; 3º) Eleição, apuração e posse
dos membros efetivos e suplentes da Diretoria e Conselho Fiscal; 4º)
Outros assuntos de interesse da categoria.

Dom Bosco - MG, 25 de janeiro de 2013.
ANÍSIA FERREIRA DE MOURA.

Presidente da Comissão

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2013

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Es-
tado de Santa Catarina - CORE-SC, por intermédio de seu Pregoeiro
e equipe de apoio designados, declara o certame DESERTO referente
a Licitação - Pregão Presencial nº 001/2013 publicada no DOU Seção
III do dia 14/01/2013, página 191. O CORE-SC informa que na
sessão pública realizada no dia 24 de janeiro de 2013, às 09:30 horas,
na sala de reuniões da sede do CORE-SC, à Av. Rio Branco, nº 796,
Centro, Florianópolis, SC, não foram recebidas propostas para a par-
ticipação do certame, nem comparecimento de licitantes, assim como
ocorreu no Pregão Presencial nº 001/2012 publicada no DOU Seção
III do dia 07/12/2012, página 299.

Florianópolis-SC, 25 de janeiro de 2013.
RODRIGO DORNBUSCH DE MOURA FERRO

Ineditoriais
.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI,
por seu Presidente Mauro Borges Lemos, torna pública a retificação
do Edital de Seleção nº 01/2012 de 21 de dezembro de 2012, seção 3,
página 249 conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados
os demais itens e subitens do edital supracitado.

1. Alterar a tabela do subitem 2.1, para a função 121 - ADI
- Nível Superior Especialista - Estatístico, que passa a ter a seguinte
redação com relação a formação mínima exigida.:

Nível superior em Estatística, com pós-graduação em Eco-
nomia ou Estatística e registro no CONRE.

2. Alterar o subitem 4.1 do anexo II, referente ao conteúdo
programático da função 117 - ADI - Nível Superior Especialista -
Administrativo e Financeiro, que passa a ter a seguinte redação:

Onde se lê: 13. Doutrina sobre paraestatais e serviços sociais
autônomos (Leis nº 432 e nº 6404), leia-se: 13. Doutrina sobre pa-
raestatais e serviços sociais autônomos (Leis nº 4320 e nº 6404).

3. Alterar o anexo V, que passa a ter a seguinte redação:
Aplicação da Prova Oral: 04 e 05/05/2013.
4. Os candidatos inscritos exclusivamente para a função 121

- ADI - Nível Superior Especialista - Estatístico que já efetuaram
pagamento da taxa de inscrição e que após a leitura deste edital não
tiverem mais interesse na participação do processo seletivo, deverão
enviar mensagem eletrônica para contato@quadrix.org.br até o dia 30
de janeiro de 2013 e informar os seguintes dados para restituição da
taxa de inscrição:

a) Nome Completo
b) CPF
c) Banco
d) Agência
e) Conta corrente
4.1 Caso o candidato não se manifeste até a data de 30 de

janeiro de 2013, ou envie solicitação após a data indicada, não terá a
solicitação acatada.

MAURO BORGES LEMOS
Presidente da Agência

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS
DE CARPETE

E D I TA L
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos dos Artigos 17, 32, 38 e 39 de seu estatuto, a
Associação Brasileira das Indústrias de Carpetes, convoca todos os
seus associados a comparecerem para a Assembleia Ordinária Anual,
a ser realizada na segunda feira 29 de abril de 2013 ás 15 horas na
Rua Marquês de Itu, 968 - Vila Buarque - São Paulo - SP, onde se
dará a eleição da nova diretoria da entidade, vigente para o período de
maio de 2013 a maio de 2016. As chapas candidatas poderão ser
registradas, nos termos do Artigo 40 do citado estatuto, entre 29 de
janeiro de 2013 e 12 de fevereiro de 2013, na secretaria da entidade,
localizada na Rua Marquês de Itu, 968 - Vila Buarque - São Paulo -
SP, de segunda a sexta feira das 8:00 ás 17:00 horas, os pedidos de

impugnação de candidaturas poderão ser encaminhados entre 20 e 25
de fevereiro de 2013 de acordo com os termos do estatuto.

GUILHERME DIONIZIO GOMES FILHO
Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ
DO SUL - APESC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013

A Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC
torna público que realizará licitação na modalidade "PREGÃO ELE-
TRÔNICO", tipo "Menor Preço" por Lote, que se rege pelas dis-
posições da legislação vigente. OBJETO: aquisição de artigos de
expediente e de escritório, suprimentos de informática, jogos, brin-
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