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EMENDA N o- 1 AO EDITAL DE CHAMAMENTO
INTERNO
DE PROJETOS N o- 4/2014
A CBC torna público a Emenda nº 01 ao EDITAL DE
CHAMAMENTO INTERNO DE PROJETOS Nº 04/2014, de
27/08/2014, publicado no D.O.U em 28/08/2014, que passa a ter a
seguinte redação: No item 2.3 onde se lê: "A CBC divulgará no prazo
definido no cronograma constante do subitem 15.1, alínea "b" deste
Edital as entidades aptas a enviarem projetos para análise." Leia-se:
"A CBC divulgará no prazo definido no cronograma constante do
subitem 16.1, alínea "b" deste Edital as entidades aptas a enviarem
projetos para análise." No item 14.1. DAS CONDIÇÕES PARA A
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO, alínea "c" onde se lê: "e c) a
análise prévia do instrumento convenial pela Gerência Jurídica da
CBC." Leia-se "c) a comprovação do cumprimento das exigências
descritas no artigo 18-A da Lei nº 9.615/98 e suas alterações (Lei
Pelé) registradas no estatuto social da entidade; e d) a análise prévia
do instrumento convenial pela Gerência Jurídica da CBC." O texto do
Edital 04/2014, e suas alterações, assim como as demais informações
acerca do certame estão disponíveis em http://www.cbc-clubes.com.br/site/leipele/
JAIR ALFREDO PEREIRA
Presidente da Confederação

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014
Torna público PA nº 0084/2014, Tipo Menor Preço Global
por Lote - objeto: Contratação de empresa especializada em serviços
de Gestão documental e publicação dos atos oficiais do Consisal,
Abertura: 09/10/2014, 09hs. Edital na Prefeitura de Serrinha.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014
Torna público PA nº 0086/2014. Tipo Menor Preço Global
por Lote - objeto: Aquisição de veículos de passageiros, destinado ao
uso na execução das atividades institucional do Consórcio, Abertura:
08/10/2014, 09hs. Edital na Prefeitura.
Serrinha-BA, 25 de setembro de 2014.
HEBER DE ALMEIDA ANTUNES
Pregoeiro

COONAI - COOPERATIVA NACIONAL
DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Liquidante da COONAI - COOPERATIVA NACIONAL
DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA - EM LIQUIDAÇÃO, no
uso das atribuições que lhe coinfere o Estatuto Social, convoca os
sócios, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no escritório da COONAI localizado na Avenida Portugal, nº
1647, sala 102, bairro Jardim Atlântico, Belo Horizonte - MG, no dia
23 de outubro de 2014, às 08 horas em primeira convocação com
presença de 2/3 dos sócios, às 09 horas em segunda convocação com
a presença de metade dos associados e às 10 horas com no mínimo 10
sócios, em terceira convocação para deliberarem sobre o seguinte
assunto:
1 - Apresentação do Relatório e Balanço do estado da liquidação e prestação de contas dos atos praticados durante o período.
Belo Horizonte, 23 de setembro de 2014.
FÁBIO ANTONIO DA SILVA
Liquidante

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL
DE ASSESSORIA PARLAMENTAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital ficam convocadas todas as entidades
associadas, na conformidade com o disposto nos Estatutos, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2014,
às 14 horas em primeira convocação e às 15 horas em segunda, na
sede do DIAP situada no endereço - SBS, Ed. Seguradoras, 3° andar,
Brasília-DF, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame,
discussão e votação da Proposta Orçamentária para 2015; b) Aquisição de imóvel e c) Assuntos gerais.
Brasília-DF, 25 de setembro de 2014.
CELSO NAPOLITANO
Diretor Presidente

FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA
- FAMAZ
EDITAL N o- 2/2014
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO
DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO CURSO DE
BACHARELADO EM MEDICINA DA FACULDADE
METROPOLITANA DA AMAZÔNIA 2014
Confirmação Presencial de Inscrições: Período: dias 25, 26, 29 e 30
de setembro de 2014. DATA E HORÁRIO DAS PROVAS: Sextafeira, 10 de outubro de 2014, das 9h às 14h, na Faculdade Metropolitana da Amazônia. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Sexta-

feira, 17 de outubro de 2014, às 18h. MATRÍCULA DOS CALOUROS: Candidatos classificados em 1ª chamada (2014): De 20 a 22 de
outubro de 2014. Repescagem da 1ª chamada (2014): De 23 a 25 de
outubro de 2014.
O Presidente da Comissão Permanente de Processos Seletivos - CPPS, da Faculdade Metropolitana da Amazônia, fundamentado na Lei nº 9.394, de 20/12/96, regulamentada pelos decretos nº
5.622, de 20/12/2005 e nº 5.773, de 09/05/2006; e nas portarias MEC
nº 239/2012, 040/2007, 391/2002 e 438/1998, torna público este Edital de Retificação ao Edital do processo de seleção de candidatos às
vagas do Curso de Bacharelado em Medicina da Faculdade Metropolitana da Amazônia 2014, publicado em 03 de dezembro de
2013, em obediência à Ordem Judicial consubstanciada na sentença,
publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Pará - Federal, exarada
pela 5ª Vara Federal de Belém, nos autos da Ação de Mandado de
Segurança, Processo nº 0000373-15.2014.4.01.3900, que anulou a
prova do vestibular aplicada em 19 de janeiro de 2014, e, anulou,
também, o item do edital que exige a apresentação de foto datada
recente no ato da apresentação para realização da prova, sem prejuízo
de sua exigência de apresentação com antecedência mínima e anterior
à data de aplicação da prova para todos os participantes do concurso
em igualdade condições. Fica estabelecido que a única forma de
ingresso no curso de bacharelado em Medicina da FAMAZ é mediante o presente processo seletivo (VESTIBULAR TRADICIONAL)
previsto neste edital, dado o seu caráter público, vedado o ingresso
mediante pedidos de declaração de vaga de graduado e transferência
interna e externa de outros cursos de graduação, permitida somente a
transferência externa de alunos oriundos de cursos de Bacharelado em
Medicina de outras Instituições de Ensino Superior (IES), devidamente autorizados e/ou reconhecidos pelo MEC. CONFIRMAÇÃO
DE INSCRIÇÕES: A confirmação de inscrições será de forma exclusivamente presencial para todos os candidatos já inscritos nos
prazos estabelecidos pelo Edital do Vestibular Tradicional de Medicina 2014, publicado em 03 de dezembro de 2013. O candidato
deverá dirigir-se ao setor de Vestibular da FAMAZ, localizado na
Avenida Visconde de Souza Franco, nº72 - Reduto - Belém - Pará. O
CARTÃO DE INSCRIÇÃO será entregue ao candidato ou seu procurador, portador de instrumento de mandato público ou particular
com assinatura reconhecida em cartório de notas, títulos e documentos, no ato da confirmação de inscrição. Telefone: (91) 3201-0387
/ 3201-0388. Período: 25 de setembro de 2014 a 30 de setembro de
2014, de segunda a sexta, das 9h às 20h. Os candidatos que não
tenham recebido os seus Certificados ou Declarações de Conclusão
do Ensino Médio, até o período da Matrícula, deverão escolher a
opção de Candidato Treineiro, pois a apresentação dos documentos
mencionados é REQUISITO LEGAL para efetivação da matrícula no
Ensino Superior. Não haverá, em hipótese alguma, devolução da
quantia paga. DOCUMENTAÇÃO: No ato da confirmação de inscrição, são necessários os seguintes documentos/dados para preenchimento cadastral: 02 (duas) fotos recentes; E-mail válido; Endereço
completo (com CEP); Pelo menos dois telefones de contato, de preferência, um fixo e um celular; Documento oficial de identificação e
CPF do candidato; São considerados documentos oficiais de identificação: carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das
Relações Exteriores, pelas Polícias Militar, Civil e Federal, Carteira
Nacional de Habilitação (modelo novo, com foto), Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, além das carteiras expedidas
por órgãos e conselhos que, por força de lei federal, valham como
identidade. Não serão aceitos como documentos oficiais de identificação: certidão de registro civil (nascimento ou casamento), títulos
eleitorais, modelo antigo da carteira nacional de habilitação (sem
foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. São de inteira responsabilidade do candidato a observação
e a conclusão de todos os requisitos para a efetivação da inscrição.
REALIZAÇÃO DAS PROVAS: O vestibular será realizado em única
etapa, no dia 10 de outubro de 2014, das 09h às 14h. Os candidatos
farão a prova na FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA - FAMAZ, localizada na Avenida Visconde de Souza Franco,
nº72 - Reduto - Belém - Pará. A avaliação dos candidatos, será
mediante uma prova com duração total de 05 (cinco) horas, e abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de educação do
Ensino Médio, e será constituída por uma prova de conhecimentos
composta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, e uma
prova de Redação. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: A divulgação
do resultado do processo seletivo ocorrerá no dia 17 de outubro de
2014 (sexta-feira), às 18h., na FAMAZ e nas principais rádios locais.
Os candidatos classificados até o limite do número de vagas serão
convocados para matrícula, por meio de listagens a serem publicadas
na internet, no site http://www.famaz.edu.br e nos murais da FAMAZ.
ATENÇÃO: ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA PROVA:
Considerando as medidas de segurança previstas no item posterior,
solicita-se que os candidatos cheguem ao local de prova com, pelo
menos, 1 hora e 30 minutos de antecedência. O candidato só fará a
prova mediante a apresentação do cartão de inscrição devidamente
confirmado e um documento de identificação oficial com foto. OBS.:
São considerados documentos oficiais de identificação: carteiras e/ou
cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas
Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelas Polícias Militar, Civil e Federal, Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo, com foto), Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência
Social, além das carteiras expedidas por órgãos e conselhos que, por
força de lei federal, valham como identidade. Os candidatos deverão
permanecer na sala de prova, obrigatoriamente, por, no mínimo, duas
horas após o início das provas. Os únicos objetos que devem permanecer sob posse dos candidatos são: caneta esferográfica preta,
fabricada em material transparente e o documento de identificação
oficial com foto. Durante a realização das provas, o candidato não
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poderá, sob pena de eliminação, realizar qualquer espécie de consulta
ou comunicação com outros participantes, nem usar lápis, lapiseira
(grafite), borrachas, relógio, livros, manuais, impressos, anotações,
óculos escuros e quaisquer dispositivos eletrônicos. Caso o participante esteja portando um desses objetos, eles deverão ser guardados
e lacrados no envelope ou no saco que foi fornecido, sob pena de
eliminação. É importante que o candidato confira os seguintes dados
pessoais no cartão resposta (nome, número da sua inscrição e o tipo
de prova) e ainda assinar nos espaços próprios e escrever o seu nome
no local indicado na folha de redação. Os candidatos que possuírem
cabelos compridos deverão amarrá-los. Os três últimos candidatos
presentes na sala de prova só serão liberados juntos, após assinatura
na Ata de Sala. ATENÇÃO: MEDIDAS DE SEGURANÇA DO
VESTIBULAR: Com a finalidade de garantir a lisura do Processo
Seletivo, é reservado à Faculdade Metropolitana da Amazônia, caso
julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, gravação
em vídeo e áudio ou proceder à identificação especial (coleta de
impressão digital e/ou filmagem e/ou fotografia) dos candidatos, inclusive durante a realização das provas. Não serão permitidos o porte
e o uso de telefone celular, iPad, iPod, relógio de qualquer tipo,
máquina de calcular ou outro aparelho similar durante a realização
das provas. Para isso, serão disponibilizados sacos plásticos, com
lacres, para os candidatos colocarem os seus objetos e guardá-los
embaixo de sua cadeira. Não será permitida, sob nenhum pretexto, a
realização da prova em local diferente do estabelecido no cartão de
inscrição, salvo os casos assegurados por lei. MATRÍCULA DOS
CALOUROS (100 vagas): Candidatos classificados em 1ª chamada
(2014): De 20 a 22 de outubro de 2014. Repescagem da 1ª chamada
(2014): De 23 a 25 de outubro de 2014.
SHEN PAUL MING JEN
Diretor-Geral

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais FIEMG, devidamente corroborada pelo parecer da Gerência Integrada
Jurídica, comunica aos interessados que está contratando, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 10, inciso II, do
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, à
empresa Enviacon Internacional, Dr. Bauer & Wiedemann Beratungsgesellshaft mbH, para prestação de serviços de consultoria internacional para atração de investimentos e desenvolvimento de parcerias entre investidores, industriais estrangeiras e industrias de Minas
Gerais, a ser realizada no período de 03 (três) meses, pelo valor
global de R$ 63.646,53 (sessenta e três mil seiscentos e quarenta e
seis reais e cinquenta e três centavos).
MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES
MANDACARU
p/Federação

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - FAPEU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRONICO N o- 129/2014
Nº. do Processo: 0363271489. Tipo: Menor Preço Global. Local
Abertura: http://www.fap9.fapeu.org.br. Data: 08/10/2014 Horário:
09:00h. Objeto: Serviço de análise de 25 (vinte e cinco) diferentes
elementos químicos (metais, semimetais e não metais) presentes em
56 (cinquenta e seis) amostras de água subterrânea, em Florianópolis/SC. O edital poderá ser retirado na FAPEU, no Campus Universitário, S/N, Trindade, Fpolis - SC ou no endereço
http://www.fap9.fapeu.org.br.
Florianópolis, 25 de setembro de 2014.
EMANUEL VERISSIMO
Pregoeiro

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TECNICOS,
ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS-FUNDAÇÃO
ASTEF
EDITAL DE 25 DE SETEMBRO DE 2014
os
ANULAÇÃO DOS EDITAIS DE SELEÇÃO N5 E 6/2014
A Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas - Fundação ASTEF, através da Pregoeira da Comissão de Licitação, torna público que o Presidente da Fundação
ASTEF, determinou a ANULAÇÃO dos editais de Seleção n°
05/2014 e nº 06/2014, cujo objeto é a seleção de profissionais com
nível superior em Engenharia Civil. A referida Anulação se dá por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente mediante
justificativa que integra o processo.
ANA PAULA CARNEIRO DA COSTA
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