Nº 115, quarta-feira, 18 de junho de 2014
NOVA CENTRAL SINDICAL
DE TRABALHADORES - NCST/MS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO SINDICAL 2014 DA NCST/MS
O Presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores de
Mato Grosso do Sul, nos termos dos artigos 16 e 17 do Estatuto da
Entidade, CONVOCA todos os sindicatos filiados, em pleno gozo de
seus direitos, para o Congresso Estadual Ordinário para as eleições
dos membros efetivos e suplentes da Diretoria e do Conselho Fiscal
da NCST-MS, para o mandato de cinco anos, gestão 2014/2019, a
serem realizadas no dia 17 de outubro de 2014, no Hotel Vale Verde,
localizado à Avenida Afonso Pena, nº 106, Centro, Campo Grande/MS, no horário das 08:00 às 18:00 horas que se processará segundo as seguintes disposições, além daquelas fixadas no Estatuto:
a)O prazo para registro de chapas é de até 30 (trinta) dias
antes da data da realização da eleição, podendo haver substituição de
nomes de candidatos até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário
previsto para início da eleição conforme artigo 71, §1º, IX do estatuto;
b)Registro de cada chapa concorrente aos cargos de toda a
Diretoria e Conselho Fiscal conterá a nominativa dos cargos efetivos
e suplentes, com o respectivo Sindicato filiado, cargo e assinatura dos
concorrentes;
c)Pode ser candidato os Dirigentes Sindicais das entidades
filiadas à Nova Central e os Dirigentes que sejam recomendados pela
entidade filiada que estiverem integrados, conforme artigo 66 do
estatuto;
d)As inscrições das chapas deverão ser realizadas na Secretaria da Comissão Eleitoral que funcionará na sede da NCST/MS,
sito Rua Jornalista Belizário Lima, nº 677 - Vila Glória, Campo
Grande - MS, no horário de 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às
17:00 horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados;
e)Será declarada eleita a chapa que obtiver, em primeira
convocação, a maioria absoluta dos votos do colegiado habilitado da
Central e, em segunda convocação, a maioria dentre os votantes,
resultando a ocorrência da posse dos novos dirigentes, no mesmo dia
do término dos mandatos expirantes, conforme artigo 75 do Estatuto;
f)As demais regras do processo eleitoral estão descritas no
Estatuto da NCST.
Campo Grande, 17 de junho de 2014.
RUDNEY VERA DE CARVALHO
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PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
914BRA2015
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 nº 5.151, de
22 de julho de 2004. Contratada: Anaiza Caminha Gaspar - Edital nº:
004/2014 - Valor: R$ 48.000,00 - Vigência do Contrato: 29/05/2014 a
02/12/2014.
EDITAL N o- 3, DE 17 DE JUNHO DE 2014
PROJETO 914BRZ1122
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
Publicação de dois perfis para contratação de profissional na
áreas de Ciências Sociais e Educação, ou áreas afins; Áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas., cujas
vagas estão disponíveis na página da UNESCO:
www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.
Os interessados deverão enviar o CV entre os dias
18/06/2014 e 06/07/2014, para o email sueligaspar@rioeduca.net
Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de
22/07/2004, 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.
SUELI PONTES GASPAR
Coordenadora
EDITAL Nº 10, DE 17 DE JUNHO DE 2014
PROJETO 914BRZ1138
CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
Publicação de dois perfis para contratação de profissional
na(s) área(s) de Ciências Humanas Exatas, Sociais ou da Saúde, cuja
vaga está disponível na página da Unesco: www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 18/06/2014
até o dia 22/06/2014 no endereço http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco .
Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de
22/07/2004, 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 de empregados de
suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.
FÁBIO MESQUITA
Coordenador

EXTRATOS DE CONTRATOS
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
914BRA2015
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 nº 5.151, de
22 de julho de 2004. Contratada: Tainá Batista de Assis - Edital nº:
012/2014 - Valor: R$ 69.152,20 - Vigência do Contrato: 02/06/2014 a
12/12/2014.
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
914BRA2015
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 nº 5.151, de
22 de julho de 2004. Contratada: Michelli Pereira da Costa - Edital
nº: 013/2014 - Valor: R$ 69.152,20 - Vigência do Contrato:
02/06/2014 a 12/12/2014.
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
914BRA2015
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 nº 5.151, de
22 de julho de 2004. Contratada: Nilce Teresinha Puga Nass - Edital
nº: 005/2014 - Valor: R$ 80.000,00 - Vigência do Contrato:
29/05/2014 a 12/12/2014.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convenção para escolha de candidatos e coligação para as
eleições de 2014. O Presidente da Comissão Executiva Nacional do
Partido Social Democrático - PSD convoca seus convencionais, nos
termos do que dispõe os arts. 16, 19 e 29 do Estatuto do Partido, para
participarem da Convenção a ser realizada no dia 25 de junho de
2014, às 9:00 horas, no Palácio do Congresso Nacional - Praça dos
Três Poderes, Auditório Nereu Ramos, em Brasília-DF, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: a) escolher os candidatos para o cargo
de Presidente da República e de Vice-Presidente da República; b)
aprovar a coligação nacional para a eleição majoritária ao cargo de
Presidente e Vice-Presidente da República; c) demais assuntos referentes às eleições de 2014; d) e outros assuntos de interesse partidário. São convencionais: os Delegados dos Diretórios Estaduais; os
membros do Diretório Nacional; e os representantes do Partido no
Congresso Nacional. Informa, ainda, que o protocolo de registro de
chapas para disputa de cargos deverá ser feito na forma do art. 23 do
Estatuto e entregue na sede nacional do Partido, na SAUS QD 1 Lt
01, Edf. Libertas, 11º andar, em Brasília/DF, até as 9:00 horas do dia
23 de junho de 2014.
Brasília-DF em 16 de junho de 2014.
GILBERTO KASSAB
Presidente Nacional do PSD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA
A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, com fundamento no artigo 8º da Lei 9.504/97 e artigo 158 do
Estatuto Partidário, CONVOCA a Convenção Nacional com seus
respectivos membros, os Deputados Federais e Senadores da República, os Delegados titulares e suplentes, os membros titulares e
suplentes do Diretório Nacional e demais filiados com direito a voto
a comparecerem à reunião ordinária deste órgão partidário que se
realizará no dia 21 de junho de 2014, no CENTRO DE CONVENÇÕES DO COMPLEXO BRASIL 21 (Setor Hoteleiro Sul, Quadra
06, Conjunto A - próximo à Torre de TV), com a seguinte ordem do
dia:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014061800109

ISSN 1677-7069

109

1. Aprovar o nome da Presidenta DILMA VANA ROUSSEFF como candidata à Presidência da República na Eleição Nacional de 2014.
2. Definir sobre a formação de coligações para a Eleição
Nacional de 2014.
3. Deliberar sobre demais questões a respeito da Eleição
Nacional de 2014.
Nota:
I- Todos os convencionais deverão estar munidos de documento de identificação;
II- A Convenção terá início às 10 (dez) horas e terminará às
15 (quinze) horas, sendo que os respectivos suplentes serão convocados a partir das 13 (treze) horas.
Brasília-DF, 16 de junho de 2014.
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores-PT

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- PP 006/2014
Tipo: Menor Preço Por Lote
Por intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados a anulação do resultado do Pregão Presencial
006/2014 que foi publicado no Diário Oficial da União no dia
16/05/2014, especificamente no que se refere ao lote V, cujo objeto é
a seleção de empresa especializada no fornecimento de 68 (sessenta e
oito) veículos automotivos, zero quilômetro, ano de fabricação e
modelo 2014 ou versão mais atualizada, de fabricação nacional, dotados de todos os equipamentos exigidos pelo código nacional de
trânsito e conforme as características, condições, quantidades, obrigações e requisitos técnicos. Ante o exposto, o lote V restou fracassado.
FRANCISCO ANTUNES PEDROSA JÚNIOR
Pregoeiro
AVISOS DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 6/2014
Tipo: Menor Preço Por Item
Comunica aos interessados que a licitação modalidade pregão eletrônico PE 006/2014, cujo objeto é seleção de empresa especializada no fornecimento de produtos de imagem pessoal, para fins
de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, com entrega
mensal, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, após recebimento da
Autorização de Fornecimento, na Unidade do SENAC Minas - Almoxarifado Central, em Belo Horizonte/MG conforme informações
contidas no edital e seus anexos, foi Suspensa.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 7/2014
Tipo: Menor Preço Global
Comunica aos interessados que a licitação modalidade Pregão Eletrônico PE 007/2014, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada no fornecimento de solução para gerência e operação de
Call Center (Aplicação, Bando de Dados, Gravação e URA), ativo,
receptivo, fale conosco com gravação e backup, integração CTI entre
a Central Telefônica Omnipcx Enterprise Da Alcatel e a Plataforma
Call Center (Gravador, URA, DAC, Discador), manutenção preventiva, corretiva e remota pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
foi Suspensa.
ROGÉRIO SAMPAIO DE CASTRO
Pregoeiro

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO COOPERATIVISMO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2014
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo SESCOOP, com sede no SAUS Quadra 04 Bloco "I" Ed. Organização
das Cooperativas Brasileiras - Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o
no 03.087.543/0001-86, torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade de Pregão Presencial, no dia 07 de julho de
2014 às 09:30 horas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo, para provimento de
cargos de nível médio e superior para o quadro de colaboradores do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop, na
cidade de Brasília-DF, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop, e o Edital e seus Anexos, que estará à disposição
dos interessados a partir do dia 18/06/2014 no endereço sito a SAUS
Quadra 04, Bloco "I", Ed. Organização das Cooperativas Brasileiras Brasília - DF, no horário de 9 às 11 e das 15 às 17 horas ou por
intermédio do endereço eletrônico: www.brasilcooperativo.coop.br ou
licitacoes@sescoop.coop.br.
SERGIO ALÉCIO T. NEVES
Pregoeiro
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