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254.374.488-64; e 2) JOSÉ DE CAMARGO PELLEGRINO NETTO, brasileiro, solteiro, relações públicas, residente e domiciliado à
Rua Tamandaré, 1.029 - Ap. 36, Aclimação, CEP 01525-001, Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade
RG n o- 33.406.037-0 - SSP/SP e do CPF/MF n o- 322.320.158-07.
Assim reunidos foram eleitos para presidir a Assembléia o Sr. Marcelo Faria Bueloni, que convidou a mim, Sr. José de Camargo Pellegrino Netto, para secretariá-lo. Constituída a mesa, o Sr. Presidente
declarou a Assembléia instalada e esclareceu que, como era do conhecimento de todos os presentes, o objetivo específico da Assembléia era o de deliberar sobre a constituição de uma sociedade por
ações, a ser denominada "MNO PROMOCIONAL S/A.". Em seguida, o Sr. Presidente declarou se encontrar sobre a mesa o projeto
do Estatuto Social que irá reger a sociedade, solicitando a mim, na
qualidade de Secretário, que passasse à leitura daquele projeto em voz
alta, para todos os presentes. Concluída a leitura do Estatuto Social,
ofereceu o Sr. Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso.
Ante o silêncio dos presentes, determinou o Sr. Presidente que se
desse prosseguimento aos trabalhos com a leitura dos textos do Estatuto Social e do Boletim de Subscrição das ações da sociedade em
constituição. Submetidos à aprovação dos presentes, os textos do
Estatuto Social e do Boletim de Subscrição foram aprovados pela
totalidade dos subscritores, sem reserva e/ou ressalva. Em seguida, o
Sr. Presidente sugeriu que se desse prosseguimento à Assembléia,
com os atos necessários à constituição da sociedade por ações "MNO
PROMOCIONAL S/A", solicitando aos presentes que firmassem o
Boletim de Subscrição das ações, na medida das respectivas participações no capital da sociedade em constituição. Ficou ajustado
que o capital social da sociedade seria de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) divididos em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas,
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. Concluída a subscrição
da totalidade das ações representativas do capital social da sociedade
pela assinatura do Boletim de Subscrição, ficam elas assim distribuídas entre os subscritores: (i) o acionista MARCELO FARIA BUELONI com 5.000 (cinco mil) ações nominativas, subscritas e integralizadas na forma do Boletim de Subscrição, em moeda corrente
nacional, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil); e (ii) o acionista JOSÉ
DE CAMARGO PELLEGRINO NETTO com 5.000 (cinco mil)
ações nominativas, subscritas e integralizadas na forma do Boletim de
Subscrição, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil). As ações subscritas serão totalmente integralizadas em
até 30 (trinta) dias da assinatura deste instrumento. Prosseguindo os
trabalhos, pediu-me o Sr. Presidente que procedesse novamente à
leitura do Boletim de Subscrição e do projeto de Estatuto Social que
irá reger a sociedade. Concluída a leitura, o Sr. Presidente submeteu
os documentos lidos à apreciação dos presentes, facultando a palavra
a quem dela quisesse fazer uso para quaisquer esclarecimentos. Não
havendo qualquer manifestação dos presentes, foi colocada em votação a constituição, em definitivo, da sociedade, tendo sido ela
unanimemente aprovada pela totalidade dos subscritores. Face ao
resultado da votação, o Sr. Presidente declarou definitivamente constituída a sociedade, que será regida por seu Estatuto Social, aprovado
pela unanimidade dos presentes, nos termos em anexo. Retomando a
palavra, o Sr. Presidente esclareceu que competia aos Srs. Acionistas
eleger os membros da Diretoria. Posta a matéria em votação e colhidos os votos, foram eleitos, por unanimidade, para ocupar os cargos de DIRETOR PRESIDENTE: MARCELO FARIA BUELONI,
brasileiro, divorciado, administrador de empresas CRA-SP n o- 70688,
residente e domiciliado à Rua Pio XI, n o- 1632 - Ap. 52, Alto de
Pinheiros, CEP 05468-150, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, portador da cédula de identidade RG n o- 25.139.667-8 - SSP/SP
e do CPF/MF n o- 254.374.488-64, e DIRETOR OPERACIONAL:
JOSÉ DE CAMARGO PELLEGRINO NETTO, brasileiro, solteiro,
relações públicas, residente e domiciliado à Rua Tamandaré, 1.029 Ap. 36, Aclimação, CEP 01525-001, Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, portador da cédula de identidade RG n o- 33.406.037-0 SSP/SP e do CPF/MF n o- 322.320.158-07. Os Diretores ora eleitos
declaram, sob as penas das leis, que não estão incursos em crime que
vede ou impeça de exercer atividade mercantil. A totalidade dos
acionistas deliberou que a sede da Companhia será localizada na
Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n o854, 10° andar, Sala 1017, CEP 01310-100 na Bela Vista. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
oferecendo a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ante o silêncio
dos presentes, encerrou os trabalhos suspendendo a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada
conforme, vai assinada por todos, juntamente com as duas testemunhas presentes à reunião. ACIONISTAS PRESENTES: Marcelo
Faria Bueloni e José de Camargo Pellegrino Netto. Marcelo Faria
Bueloni - Presidente. José de Camargo Pellegrino Netto - Secretário.
Em 24 de novembro de 2014.
MARCELO FARIA BUELONI
CPF 254.374.488-64
PRESIDENTE DA MNO PROMOCIONAL S/A
JOSÉ DE CAMARGO PELLEGRINO NETTO
CPF 322.320.158-07
Secretário
Testemunha: Octávio Thomeo RG n o- 25.084.617-2 - SSP/SP CPF n o077.245.978-98
Testemunha: José Francisco Iglesias Pellegrino RG n o- 4.356.031-3 SSP/SP CPF n o- 659.658.848-34

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato n o- 023/2013. Objeto: repactuar os preços dos serviços de recepção empresarial e atendimento
ao público em 18,02% passando o valor de R$ 5.770,00 para R$
6.810,04. Contratante: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Contratada: Buriti Serviços Empresariais Ltda. Data de assinatura: 26 de setembro de 2014. Fundamento Legal: Lei n o- 8.666/93.
o-

Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato n 054/2012. Objeto: prorrogação do prazo de contrato n o- 54/12 em 12 (doze) meses a contar
de 26 de outubro de 2014. Contratante: Mútua de Assistência dos
Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Contratada:
Planinvesti Administração e Serviços Ltda. Data de assinatura: 13 de
outubro de 2014. Fundamento Legal: Lei n o- 8.666/93.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 24/2014 - 566196
A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, torna público a realização do Pregão Eletrônico n o- 024/2014 cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE CERTIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA NBR ISSO 9001:2008
PARA A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA". Acolhimento das propostas:
a partir de 25/11/2014 às 10h00; Abertura das propostas: 08/12/2014
às 09h30min; Inicio da disputa: 08/12/14 às 10h00min. O Edital
completo poderá ser obtido através do site www.licitacoes-e.com.br.
Maiores informações através do telefone (61) 3348-0294, a partir da
publicação deste.
Brasília-DF, 17 de novembro de 2014.
PERLA DA SILVA BLANCO
Pregoeira
AVISO DE SORTEIO
A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, torna público a realização de SORTEIO de
LEILOEIRO que será responsável pela condução da venda dos veículos obsoletos da MUTUA DE ASSISTENCIA. Data de sorteio: 05
de dezembro de 2014 às 10h00. O Edital completo poderá ser obtido
através do site www.mutua.com.br - licitações - em andamento. Maiores informações através do telefone (61) 3348-0294, a partir da publicação deste.
Brasília-DF, 17 de novembro de 2014.
PERLA DA SILVA BLANCO
p/Comissão Permanente de Licitações

ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA O
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 2/CTCEA/2014
OBJETO: Fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais. A seleção será realizada por meio da internet, no site www.licitacoes-e.com.br, onde estarão disponíveis para download, gratuitamente, o edital e seus anexos, sendo observadas as seguintes datas:
DOWNLOAD EDITAL / ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir do
dia 25/11/2014. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 08/12/2014 às
09h00minh.
MARIA ELENA BORGES BARBOSA
Pregoeira

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA
- REPRESENTAÇÃO NO BRASIL - UNESCO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Projeto de Cooperação Técnica Internacional 914BRA2015. Por produto firmado no âmbito de Projeto de Cooperação Técnica, com base
no seguinte amparo legal: Documento de Projeto 914BRA2015, firmado em 02 de agosto de 2007, entre o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio de sua unidade de
pesquisa, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT0, a Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO) e a Agência Brasileira de Cooperação
do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), em conformidade
com o Decreto n o- 5.151, de 22 de julho de 2004. Contratado: Raul
Maia da Silva - Edital n o- 0107/2014 - UNESCO -Valor: R$ 93.000,00
- Vigência do Contrato: 17/11/2014 a 31/12/2014.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014112500182

Nº 228, terça-feira, 25 de novembro de 2014
Projeto de Cooperação Técnica Internacional 914BRA2015. Por produto firmado no âmbito de Projeto de Cooperação Técnica, com base
no seguinte amparo legal: Documento de Projeto 914BRA2015, firmado em 02 de agosto de 2007, entre o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio de sua unidade de
pesquisa, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT0, a Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO) e a Agência Brasileira de Cooperação
do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), em conformidade
com o Decreto n o- 5.151, de 22 de julho de 2004. Contratado: Elízeo
Miguel Hamu Dias - Edital n o- 047/2014 - Valor: R$ 24.000,00 Vigência do Contrato: 07/11/2014 a 26/12/2014.
EDITAL N o- 14, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRZ5012
Publicação de um perfil para contratação de profissional na
área Ciências Sociais e Políticas, cuja vaga está disponível na página
da UNESCO: www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos e na página do
Ministério das Comunicações, www.comunicacoes.gov.br/prodocunesco . Os interessados deverão enviar o CV a partir do dia
25/11/2014 até o dia 01/12/2014 para o e-mail e-mail: prodoc@comunicacoes.gov.br .
Em atenção às disposições do Decreto n o- 5.151, de
28/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas
subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação
Técnica Internacional.
WANESSA OLIVEIRA
Coordenador

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 48/2014
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio
Grande do Sul - SEBRAE/RS torna público que fará licitação de
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
alarme e monitoramento eletrônico 24 horas para a Unidade de Atendimento do SEBRAE/RS na cidade de Santana do Livramento/RS, no
dia 04 de dezembro de 2014 às 14 horas na sede do SEBRAE/RS. Os
interessados em retirar o edital completo poderão acessá-lo nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.sebrae-rs.com.br/Editais e
http://www.licitacoes-e.com.br.
Porto Alegre-RS, 24 de novembro de 2014.
RENATA BRITO THIESEN CAMARA
p/Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 21/2014 - SRP
Informamos que o edital do Pregão Presencial SRP n o21/2014, cujo objeto é o registro de preço para a eventual aquisição
de no-breaks e estabilizadores, para atender as necessidades deste
Senac-DF, foi retificado, e o prazo devolvido, com a abertura dos
envelopes: 10/12/2014 às 10 horas no SIA Sul trecho 03, lotes
625/695, Edifício SIA Centro Empresarial, cobertura "C". O Edital
deverá ser retirado no site: www.senacdf.com.br, a partir do dia
28/11/2014. Informações pelos telefones: 3313-8882/3313-8843.
LUIZ OTÁVIO DA JUSTA NEVES
Diretor Regional

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 6/2014
Empreitada do Tipo Menor Preço Global
Regida pela Resolução Senac n o- 958/2012, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - Senac, Administração Regional no Estado
do Maranhão, torna pública a realização da Concorrência Pública n o6/2014. 1 - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de obra civil objetivando a Construção do
Centro de Educação Profissional de Santa Inês, Senac/MA, situado no
Beco do Cajueiro, n o- 57, Centro, em Santa Inês, Maranhão, conforme
projeto executivo, especificações e demais elementos técnicos constantes neste edital e seus anexos, visando atender às necessidades
desta instituição. 2 - SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E
PARA PROPOSTA COMERCIAL, SEGUIDO DA ABERTURA
DOS ENVELOPES REFERENTES À HABILITAÇÃO: Será realizada às 10:00h (dez horas) do dia 12/12/2014, na Administração
Regional do Senac/MA, situada na Rua do Passeio, 495 - Centro, São
Luís-MA. 3 - ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS: Serão acolhidas
até às 18:00h (dezoito horas) do dia 09/12/2014, no endereço citado
acima, através de correspondência dirigida à Comissão de Licitação e

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

