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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO CENTRO OESTE DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Ir 5/2018-SRP 

EXCLUSIVO PARA MEI/MEJEPP 
O Consorcio Inteimunicipal de Saúde do Centro Oeste do 

Panei, por meio de seu pregoeiro tendo em vista a Lei Federal n°. 
8.666/93 e suas alterações. a Lei Federal e. 10.520/2002 e as Leis 
Complementares n°. I23/2006 e 117/2011 Decreto Federal iff. 
5.555/2000, 7.892/2013, Resolução 05/2017 do CIS - Centro Oeste, 
torna público que tara realizar-se as 09:00 homs do dia 25/05/2018, 
na sede do CIS Centro Oeste. siniado na Rua Professora Iode& ri'. 
1207, Bairro Centro. Guarapuava - PR, fone (42) 3623-5826, a 
licitação modalidade Pregão Presencial Ni. 005/2018 - Sistema de 
Registre de Preço - SRP. cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZAÇÃO. 
DESRATIZAÇÃO. DESR4SETIZAÇÃO. DESCUPINIZAÇÃO E 
DESALOJAMENTO EM TODAS ÁREAS INTERNAS E 
EXTERNAS DO CIS CENTRO OESTE E LIMPEZA EM 12 
COTAS D'AGUA", conforme especificação constantes neste edital 
e seus anexos. 

O Edital e seus anexos deverão ser retirados no endereça 
eletrônico vtineciscentrooestereornbc ou na sede do CIS Centro 
Oeste. departamento de licitações. 

Guarapuava. 2 de maio dc 2018 
JOÃO LUIS TRENrnN 

Pregoeiro 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DA REGIÃO DA AMURES 

DESPACHO DE 7 DE MAIO DE 2018 

Anulação dos imas 2.7. II. 15 dl do processo Licitatório PE 
002/2018. em sedo da necessidade de =adequação da execução do 
Contrato de Repasse/Convénio e 99738306-003. 

A Presidente do CIS/AMURES, FERNANDA DE SOUZA 
CORDOVA, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO os 
motivos expostos no parecer huidico n° 005/2018, documento anexo, 
que faz gane integrante deste despacho e com vistas a melhor atender 
ao interesse da Administração Publica, resolve: 

ANULAR os itens 2 (emano). 7 (cadeira diretor), II 
(computador). li (longerea diretor) e 18 (mesa de escritório em 1) 
do processo liciratodo PE i' 02/2018. que tem por objeto a aquisição 
de equipamentos e trettelaiS permanentere eletneelenanicoti 
mobiliário de escritório c equipamentos de informante, para 
utilização no CIS/AMURES Ressalta-se que a anulação está 
fundamentada no art. 19. da Lei Federal n°8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Fundamental observar de acordo com 
Hely Lopes Meirelles que a anulação da licitação pode se dar em 
qualquer tempo, desde que o contato não tenha sido manado, como 
e o caso em concreto. Nesse sentido, tendo em vista razões Mamas 
e de interesse público a justificar a anulação, tendo-se dada, Ciência 
aos licitantes para exercerem a ampla defesa e o contraditório e diante 
do patear barrico. proceda-se a abertura de novo processo 
licitaário, c adotc-se as providências previstas no palmeei juridico o* 
005/2018. 

FERNANDA DE SOUZA CORDOVA 

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 
DA MICRORREGUO DE BREJO SANTO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PO 0509002/2018 

A COmOsio de Licitação do CPSMBS torna público que no 
dia 24 de maio de 2018 as 091130min. fará licitação na modalidade de 
Pregão Presencial n° 05.09.902/2018. para aquisição de equipamentos 
diversos para suprir as necessidades das unidades pertencentes ao 
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - 
CPSMBS. Maiores informações e aquisição do Edital. os interessados 
deverão =assar o site ovatem.ce.gov.br  ou pelo telefone (88) 
3531.0295. no Mano de 08h0Omin ás Ilh(Kirein. 

Brejo Santo-CE Ode maio de 2018 
CICERA PEREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Comissão 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 0S09.0010018 

A Comissão de Licitação do CPSMBS mina público que no 
dia 28 de maio de 2018 às 096r0min, fará licitação na modalidade de 
Tomada de Preços n° 05.09.001/2018. para contratação dc empresa 
especializada na prestação de seráros externos. quais sejam. laudos 
de exames de diagnósticos por imagem 'isto a de rodas as pano do 
corpo c mamogralias (unilateral, bilateral e para rani-emento), junto 
ao Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo' 
CESMBS. Maiores Informações e aquisição do Edital, os interessados 
deverão acossar o gire wvomm.ce.gov.br. ou pelo telefone (88) 
3531.0295. no horário de 08h0Omin às 11h0Oinin. 

Brejo Santo-CE. 9 de maio de 2018. 
CICERA PEREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Comissão 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA VIDA 

EDITAL 
COMPLEMENTAR AO EDITAL DE CONCURSO 

VESTIBULAR 2018/2 

A FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA, situada à Av 
Prefeito Alberto Moura. 12.632. bairro Indumial em Sete Lagoas. 
MG. faz satcr que estrio abertas, no período de 16 de Abril de 2018 
a 21de lanho de 2018. de segunda a sexta-feira. das 09:006 às 
19:00h. e aos sábados, das 08 90h as 12:90h, no endereço acima, e 
pela infles, wwweienciasdavida.combr as inscrições para o 
Concurso Vestibular 2018-2. a ser realizado no dia 23 de Junho de 
2018, das 13:301i ás 17 30h. to/abrando 650 vagas para o 2° semesse 
de 2018. para 0. CIOSOS a seguir relestonados. ADMINISTRAÇÃO. 
com  50 vagas no turno da noite. CIENCIAS CONTÁBEIS com 50 
vagas no turno da noite, ENFERMAGEM, canso vagas no tumo da 
manhã e 50 vagas no sumo da noite, PSICOLOGIA, com 50 vages no 
wmo manhã, e 50 vws no timo da noite, NUTRIÇÃO, com 50 
vagas no turno da marM e 51/ vaps no rumo da noite. FARMACIA 
com 50 vagas no turno da manU c 50 vagas no timo da noite. 
BIOTECNOLOGIA com 50 vagas nopmo da manha e 50 vagas no 
armo da imite. ENGENHAIUA MECANICA com 50 vagas no rumo 
da noite, ENGENHARIA QUÍMICA com 100 vagas no turno da 
noite. Os cursos serão ministados na unidade da FACULDADE 
CLENCIAS DA VIDA ou em instituição conveniadas, no município 
de Sele Lagoas podendo ocomer alterações de locais durante os 
cursos. observadas as normas da legislação em vigor. INSCRIÇÃO. 
RI 40.00 atê dia 04/06:2018. e a partir de 05/0612011 c até 
20/06/2018, RS60.00 c RS80,00 até dia 22/060018. Imponente: O 
oandidal4 que "10  crerem o Pagamento da inscrição ate o dia 22 de 
Junho de 2018 não lerá sua inscrição confirmada PROVAS-  Os 
candidatos ao Concurso Vestibular farão provas no dia 13 de Junho 
de 2018. em local indicado no Comprovante de Inscrição. Tear, 
quatro horas para elaborar uma redação c responder a 60 (sessenta) 
questões objetivas com base nos conteúdos ministrados no ensino 
médio c nos livros indicados neste caia. Em atendimento ao que 
determina a Portada Ministerial n°391, paragrafo 2°. de 07/02/2002, 
a COMOd0 Permanente do Vestibular decidiu que será eliminado o 
candidato que obdier nota inferior a 3.0 (ires) na prova de Redação 
RESULTADO O resultado do Concurso será divulgado através de 
listagens a serem afiadas nos quadros de aviso da Faculdade no dia 
26 de Junho de 2018, às 18h, e peia internei no endereço elctróno 
http:// wwwcienciasdavidacorebr  MATRICULA. Para efetivar a 
matricula, o candidato aprovado deverá comparecer á Secretaria Geral 
da Faculdade nos dias 27 de Junho de 2018 a25 de Julho de 2013 das 
09:00h ás 21:00h. c entregar o Certificado ou Declaração dc 
Conclusão do Ensino Médio e demais documentos (que constam do 
item 4 do Manual do Candidato). RECLASSIFICAÇÕES: Haora 
duas: a será divulgada no dia 02 d.e Julho de 2018: a 2', no dia 03 
de Julho dc 2018, ambas ás 1400h, com alatliCata imediata até as 
19:00h. ItEMANEJAMENTO O remancjamento dos candidatos 
aprovados e ainda não matriculados será feito no dia 04 de Julho 
2018. is Uh, com matricula imediata, respeitando-se a ordem de 
pontuação. Inicio das aulas: 30 de Julho de 2018. As vagas 
remanescentes desse Concurso poderão ser disponibilizadas por meio 
de novo Vestibular ou Processo 5 I tf vo Poderão também ser 
preenchidas por candidatos interessados em obtenção de novo (MIM c 
candidatos interessados em manskiênciu de outra instituições de 
ensino SEMESTRAUDADES Para o 2° semestre de 2018, o valor 
total da semestralidade para os cursos serão os seguintes. 
ADMINISTRAÇÃO R54.002.00 (Quatro mil c dois reais), divididos 
em seis emalas de RS667.00 (seiscentos e sessema e sele mis): 
BIOTECNOLOGIA 115 2.994.911 (dois mil. novecentos e noventa c 
quatro reais) divididos e seis parcelas de RS 499,00 (quatrocentos e 
noventa e nove reais); CIÊNCIAS CONTARES RS1.002.00 (Quatro 
mil c dois reais), divididos em seis parcelas de R$667.00 (seiscentos 
e sessenta c sete reais). ENFERMAGEM. RS 4 199.88 (quatro mil. 
cento e noventa e nove reais e oitenta e oiro centavos), divididos em 
seis parcelas de RS 699,98 (seiscentos e novena e nove reais e 
110flat3 C oito centavos): ENGENHARIA MECÂNICA R55.094,00 
(cinco mil e noventa e quatro reais) divididos em seis ~las de RS 
84900 (oitocentos e quase/ta e nove reais): ENGENHARIA 
QUIMICA RS5.179.62 (cinco mil quatrocentos e setenta c voe reais 
e sessenta e dois centavos) divididos em seis parcelas de RS 
R5913.27 (oitocentos c quarenta e nove reais) FARMÁCIA RS 
4.552.50 (quem mil, quinhentos e cinquenta e dois reás e cinquenta 
centavos), divididos em seis parcelas de RS 758,75 (Setecentos e 
cinquenta e oito mala e setenta e cinco centavos); NUTRIÇÃO. RS 
3210,00 (fas mil, duzentos c dez rema divididos em seis orcelas 
de RS $35.00 (quinhentos e trinta e cinco mais): PSICOLOGIA, RS 
5.095.02(cinco mil e noventa e cinco reais e deis centavos), divididos 
em seis parolas de RS 849.17 (oitocentos e quarenta e nove actor 
dezessete centavos). A primeira parcela deverá sor quicada no dia da 
matricula, e as demais, a cada 5° dia MI dos meses de Julho. Agosto. 
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2018. As parcelas 
(mensalidades) posarão sofrer reajustes em decorrência de mudanças 
nas fpoliticas economica, financeira e salarial. A Instituição se reserva 

direito de nilo iniciar curso cujo número de candidatos inscritos. 
aprovados e matficulados seja infenor a 30 (trinta) A Instituição ao 
se obriga a dispensar a frequência dos alunos que, por convicção 
religiosa, não queiram frequentar as aulas nos dias e horários 
previstos no calendário acadêmico A inscrição do candidato implica 
a aceitação das condições do concurso e das decisões que possam ser 
tomadas pela Comissão do Vembular. Em decorrência da necessidade 
de se completarem os dias letivos exigidos no semestre, poderá haver 
aulas aos sabados, no peado diurno, para alunos mamculedos em 
cursos dos temos manhã, efou noire. Incorporar-se-g" a este Edital. 

pare iodos os efeitos legais. editais complementares ou avisos oficiais 
que vierem a ser publicados pela Instituição. manolcstionnas 
contidas na contraem do caderno de provas, além do conteúdo do 
Manual do Candidato disponha no ato da inscrição no endereço 
moccienciasdavidocom.bn  Os estigjos e aulas dc atividades práticas 
dos cursos poderão ocorrer ein horários distintos dos horários em que 

Mino estiver realzieulado. De acordo com a legislação em vigor, a 
dcsenção dos recursos marciais á disposição dos alunos, tais como 
laboratórios. computadores. acesso as redes dc informação e acervo 
de bibliotecas, c a reação do corpo docente com as respectivas 
aviações estão disponiveis na Secretaria e no endereço elerenica 
desta Instituição htal/wowcienciasdavida.com.br  (de acordo com a 
Portaria Ministerial n° 2.681. de 24/08/2005). hem corno a integra 
deste Edital. Faz parte deste edital, como se nele transe /ao fosse, o 
guia do candidata disponível no Mo eletrônico 
wvacienciasdavida.com.br  Este Concurso tem validade 
exclusivamente para o 2° semestre de 2018. Os casos omissos e as 
situações não previstas no Edital serão resolvidos mia Comissão do 
Vestibular. 

Comissão do Vestibular 

VALOR MARCELO FARIAS 
Presidente 

DENISE MATOS DE MELO 
Coordenadora 

ELIZABETE' FERRARI 
Sec reana 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 
ESPORTIVOS 

CNPJ 05.231628/0001-36 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 
ESPORTIVOS - FENACLUBES, com sede em Carapins/SP, â 
Rua Açai, 540. Bairro das Palmeiras. Cop 13092-587. em 
cumprimento ao inciso 1. letra "a'. artigo 19. do Estouro Social. 
convoca os Delegados dos Sindicatos filiados pertencentes ao 
Conselho de Etwitsemantes. para  RC110130 Ordinais de Eleição no 
dia 21/ de julho de 2018. no }lotei Sena Aval . a R Garibaldi. 152 
- Centro CEP 95670-000. na cidade de Gramado - RS. às 9h00 
ou pnmeira convocação ou as 09E0 em segunda convocação. 
Paro solar, elege e dar posse a Diretoria EaCCatiaa  e ao Conselho 
Fiscal. atendendo aos anigos catatutanos lus. 24. 41. 42 43. 44. 
45. 46 e 47. 

O registro de chapas sena efetivado mediante requerimento 
em duas vias. dirigido ao presidente da FENACLUBES. até E 
(quinze) dias antes do pleito, e somente terá validade se 
protocolado na secretaria aMnimstrative desta Federação, em 
Campinas/SP. á Rue Açai, 540. Bairro das Palmeiras, no horário 
das 08h00 às 18h50 de segunde a sexta-Run nos :ermos do 
Enxuto Social e do Regulamento Eleitoral. 

Campinas-SP, 7 de maio de 2018 
ARIALDO BOSCOLO 
Presidente da Federação 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES NO COMERCIO DE 

MINERIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DESPESAS APLICAÇÃO 

DOS RECURSOS 

Contas 

Despesas Administrativas 
Total do Grupo 100 000.00 
Despesas Sociais e 
Intinucionsis 

Total do Grupo 210 00000 

Despesas com Pessoal 

Total do Grupo 140 000.00 

Despesas Financeiras/ 
Bancárias 

Total do Grupo 2.000.00 
Despesas Tributárias 
Total do Grupo 

Total Geral das Despesas 460.00.00 

Rio de Janeiro - RJ. lide abril de 2018. 
RAIMUNDO WQ1.111.1NO DA CUNHA 

Residente 

Este documento pode ser verificado no endereço ananim hrtplámv.ingovinautenueidade.hunl. 	 Documento assinado digitalmente conforme MP e' 2200-2 de 21/08/2041. que institui a 
pelo código 05302018051000150 	 Infraestrunna de Chaves Públicas Brasileira' ICP-Brun 
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AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA 

ACOMISSe00ELICUAÇÁOIMASSOCIAÇADDEC0MBATEA0 CANCED 
E3/ COM, troteada pela Panada fd 001i2018 de do de leVESCO) 
de 20IB, publicada em 22 de fevereiro de 2015 e pela Portaria n° 
073/2018-GAWSES-GO de 26 de janeiro de 2010. publicada ern 01 de 
1/318111-01M cie 2018. comunica aos interessaoas que noivara liciLeção 
soba modalidade de Concorrência, realizada em regime de execistro 
indireta, empreitada poi preço gbtral too menor preço, regida pela 

n° 3.666, de 21.00.1093 e alterações postenores. nas Art. 5' e 
et da Lei Estadual IR 17.797/2012 e kl W Ou Decreto Estadual it 
7.82412013 e Portaria e 190/2017 - GASSESVO que trata sobre a 
IGGIUÇãO processual das nanslerências cios recursos na =Miriade 
lundo a fundo e detrais difere.' pertinentes. consoanie as condições 
estatuirias neste Edital Os EFIVelopfeS GE documentação para 
habilitação e proposta de preço deverão ser entregues na local dia 
e hora marcaria eu. ria repense de não nave( expediente BeE12 data, 
Oro primeiro dia util SUDgefitlefite, (11LIET0 -  Contratação de empresa 
Ce engenharia para adequação e renstução da casamater festoo 
a atstalaoio do equipamento acelerador linear conlorme condições 
estabeleceras se Eddal e seus anexos. DATA DE ABERTURA 05 de 
safo de 20113 HORARIO: 08h3Omm tremo° de Brastrat LOCA: 
Auddrlo do Hospital Vaie° Jorge. localizaria no 2' pavor-eme os 
hospital kaúfo Jorge MI10 a 111118 239 	181. Se» nniversilf no. 
neste Cases/ Observaçare D Edital e seis anexos estarão disponiveis 
no sitio http-OvnevcaCCgarg.br  eu no endereça indicado acena, 
mediante apresentação de inicia magnética para reprodução. 

Guano 02 de mal de 2018. 
Martelo Machado Branda° 

Presidente da Comissão Especial de  Licitação   
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REPUBLICAÇAII- PREGAI/ LLEIRÔNICO 

kC I Idee til .pel pr.& 
PROPOSTAS: 22 de Mai o de 201/1An 14000 se 
LANCES: 22 de nem de 20 III das 14105min as leldemen 
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iam. 07 de main 20Id 
MARCOANTONIO PERLA 

PREGOEIRO 
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impede pra° admmelnasSes regionais 'Sequeira°. &irra NOVO e 
lenheinciliii, Iole 3. empoo pelas adnumero?. repesas. Maria 
Paola e Carne Lote 4 -composto pelas aderi:m.~3o reglaUtie Senta 
TeliTdale e Roa Viti. 
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inter.:~ deverao cuim etn Contato pelo fone Mdli 3950.9779. 
CuneEmle de moo de 2-018, 

MILTON RODRIGUES 
PISE 001111.0 

/alania renDSCOIOSNIOP 

Orca Coleta Roam* •Inasçao So. 
CNIAMFOILESSUSTROeri-71 

APURO El LICENÇA DE 001~0 
Too poso eaeoramooleatansOrmáns000vamonoree • eco asono 
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O renuarni d• Saar aur men. quineoeuire o Ovula Aeinnouniereo 
km patos • amole aio Oium ussod era moo a ~acamo ees 
rodos Est•Od da Unnuou da Soro ia e aros o Sm ouço paniennii 
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