
abB8 mercado H H H Quinta-Feira, 6 De Fevereiro De 2014

Isabel Fleck
DeNova York

Senadores republicanos e
democratasseuniramemum

esforçopara tentarpostergar
aomáximoaaberturadomer-
cadoamericanoparaa carne
bovina brasileira.
Oitoparlamentaresde seis

Estados—entreeles, grandes
regiões com forte presença
pecuarista, como Montana,
Kansas e Wyoming— envia-
ram uma carta ao secretário
de Agricultura, Thomas Vil-
sack, pedindo o adiamento,
pormais 60 dias, do período

alémda exportação aos
americanos, liberação
pode abrir portas para
o produto brasileiro
emoutros países

Senadores buscampostergar liberação ao pedirmaior período de consulta

EUA tentamadiar entrada
de carne brasileira no país

de consulta pública da pro-
posta previsto para terminar
em 21 de fevereiro.
Diante da ofensiva dos se-

nadores, a Coalizão Indus-
trial Brasileira (BIC, na sigla
em inglês), grupo que repre-
senta os interesses da Abiec
(AssociaçãoBrasileiradas In-
dústriasExportadorasdeCar-
ne) emWashington, já come-
çou a mobilizar parlamenta-
res favoráveis à importação
da carne brasileira.
“São congressistas de Es-

tadosquegeralmente impor-
tamegeramempregos coma
atividade. Estamos pedindo
que se manifestem a favor,
porqueissomovimentaaeco-
nomia de seus Estados”, dis-
se a diretora-executiva da
BIC, Célia Feldpausch.
Para os senadores contrá-

rios à importação, liberar a
carne innaturadoBrasil tem
implicações sobre “o comér-
cio, a segurança alimentar e
a saúdedo rebanhoamerica-
no”.Devidoa restrições sani-
tárias, o Brasil só vende car-
ne industrializada aos EUA.

“Estamos preocupados,
particularmente, com o pos-
sível risco de que a febre af-
tosa seja trazida aos EUA co-
mo resultado da importação
de carne in natura brasilei-
ra”, diz o texto.
Mas o Serviço de Inspeção

de Saúde Animal e Vegetal
(Aphis, na sigla em inglês),
doDepartamentodeAgricul-
tura dos EUA, anunciou, em
dezembro, ter concluído que
o Brasil tem infraestrutura
para “detectar e, se necessá-
rio, erradicar efetivamente
casos de febre aftosa”.
Com essa conclusão, a ex-

pectativa dos empresários
brasileiros passou a ser de
que a liberação entre em vi-
gor até omeio do ano.
Consultada pela reporta-

gem,aassessoriadosenador
republicano John Barrasso,
do Wyoming, um dos signa-
tários da carta, disse que ele
“não está emdesacordo com
o Aphis, mas expressa preo-
cupação com os riscos asso-
ciados à febre aftosa”.
Após terminado o período

de consulta sobre aproposta
regulamentar,oDepartamen-
todeAgricultura temopoder
de emitir a decisão final so-
bre a liberação.
Os EUA importam 1,02mi-

lhão de toneladas de carne
bovina anuais. Ao ser apro-
vada a importação da carne
brasileira, o Brasil entraria
numa cota para “outros paí-
ses”,queé limitadaem65mil
toneladas por ano.
“É muito pouco compara-

do comoque eles importam,
mas é um começo. E o reco-
nhecimento americano abre
portas do México e do Cana-
dá”, diz o diretor-executivo
daAbiec,FernandoSampaio.

DE OLHO NOS EUA
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TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - 15ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 22/2014

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cartuchos de toner e cilindros
para impressoras, destinados à Coordenadoria de Material e Logística deste E.
Tribunal. Envio das Propostas até às 12h e INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS às
14h, do dia 18/02/14, ambos no site www.licitacoes-e.com.br. Edital e Informações
na sala da Coordenadoria de Licitações, das 12 às 18 h, fone 19-3232-8519, à Rua Dr.
Quirino, 1080, 5º andar, Centro, Campinas - SP e no site acima.

Campinas, 05 de fevereiro de 2014.
Claudio Luiz Gil de Oliveira

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - 15ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 683/2013

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual
prestação de serviços de lavanderia. Envio das Propostas até às 12h e Início da
Disputa de Preços às 14h, do dia 18/02/14, ambos no site www.licitacoes-e.com.br.
Edital e Informações na sala da Coordenadoria de Licitações, das 12 às 18 h, fone
19-3232-8519, à Rua Dr. Quirino, 1080, 5º andar, Centro, Campinas - SP e no site
acima.

Campinas, 05 de fevereiro de 2014.
João Santos Marinho Júnior - Pregoeiro

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO DE 2014
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha, Látex, Câmara de Ar,
Borracheiros, Beneficiamento e Estocagem de Borracha, Montagem de Pneus, Recauchuta-
gem, Regeneração e Pneumáticos de Americana e Região, com sede à Rua São Gabriel, nº141,
Bairro São Manoel, Americana, SP, notifica às empresas de Borracha com base territorial em Aguaí,
Águas de Lindóia, Águas de Prata, Águas de Santa Bárbara, Águas de São Pedro, Agudos, America-
na, Amparo, Analândia, Anhembi, Arandú, Araras, Arealva, Areiópolis, Artur Nogueira, Avaí, Bariri,
Barra Bonita, Bauru, Bernardino de Campos, Boa Esperança do Sul, Bocaína, Bofete, Boracéia,
Borebi, Botucatu, Brotas, Cabrália Paulista, Caconde, Capivari, Cerqueira César, Charqueada, Con-
chal, Conchas, Cordeirópolis, Corumbataí, Descalvado, Divinolândia, Dois Córregos, Dourado, Duar-
tina, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Espírito Santo do Turvo, Estiva Gerbi,
Holambra, Iacanga, Iaras, Ibaté, Igaraçu do Tietê, Ipaussu, Ipeúna, Iracemapolis, Itaju, Itapira, Itapuí,
Itatinga, Itirapina, Itobi, Jaguariúna, Jaú, Jumirim, Laranjal Paulista, Leme, Lençóis Paulista, Limeira,
Lindóia, Macatuba, Manduri, Mineiros do Tietê, Mogi Guaçú, Mogi Mirim, Mombuca, Monte Alegre do
Sul, Monte Mor, Nova Odessa, Óleo, Pardinho, Paulistânia, Pederneiras, Pedra Bela, Pedreira, Perei-
ras, Pinhalzinho, Piracicaba, Pirassununga, Piratininga, Porto Ferreira, Pratânia, Presidente Alves,
Rafard, Ribeirão Bonito, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara do Oeste, Santa Cruz da
Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Gertrudes, Santa Maria da
Serra, Santo Antonio de Posse, Santo Antonio do Jardim, São Carlos, São João da Boa Vista, São
José do Rio Pardo, São Manoel, São Pedro, São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Tapira-
tiba, Torrinha, Trabijú, Tuiuti, Vargem Grande do Sul, a efetuar o recolhimento da Contribuição Sindical
devida pôr seus empregados, correspondente a 1 (um) dia de serviço no mês de março, na agência
da Caixa Econômica Federal, até o dia 30 de abril de 2014. Após esta data, o recolhimento sofrerá
acréscimo de multa de 10% (dez pôr cento) mais 2% (dois pôr cento) pôr mês subsequente, além de
juros de 1% (um pôr cento) ao mês e correção monetária, pelo não recolhimento no prazo legal. A não
observância do pagamento da referida Contribuição Sindical, sujeitará as empresas à cobrança exe-
cutiva desse tributo, em face do que dispõe o artigo 606 da CLT. O desconto se fará pela folha de
pagamento no mês de março de 2014. Para maior segurança dos empregadores, solicita que recolhi-
da à contribuição, em seguida seja informado o Sindicato de sua efetivação com remessa de cópia da
guia de recolhimento acompanhada da relação nominal dos empregados que tenham sofrido o des-
conto. A secretaria deste Sindicato estará enviando através do Correio as guias próprias para o
recolhimento. Americana, 04 de fevereiro de 2014. Paulo Bettoni Médice - Presidente.

Pregão Eletrônico PE-011-4-0023
Objeto: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
tipo menor preço global no dia 18 / 02 / 2014, às 09:00 horas, no Sistema
Comprasnet, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva sem
fornecimento de equipamentos e ferramentas, serviços copeiragem e
recepção para a Sede da Eletrobras Eletronorte em Brasília-DF. Total de lotes
licitados: 0003. O edital estará a disposição dos interessados nos endereços:
www.comprasnet.gov.br, link: acesso livre – Pregões – Agendados e:
HTTP://www.eln.gov.br/pagina_15.htm

TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SÃO PAULO
ESCLARECIMENTOS

O imóvel ocupado pelo Centro Cultural da instituição foi alvo, na madruga-
da de terça-feira última, de um lamentável incêndio, conforme divulgado
pela imprensa. Trata-se de imóvel desativado há quase 10 anos, de utili-
zação estritamente interna, à espera de viabilização técnica e financeira
de um projeto já elaborado para a sua revitalização e reabertura ao pú-
blico. Reiteramos os pronunciamentos já divulgados quanto aos traba-
lhos que serão logo iniciados para a restauração das valiosas réplicas em
gesso atingidas pelas chamas, o que permitirá, temos plena certeza, a
sua ampla recuperação, o mesmo devendo ocorrer em relação a alguns
móveis antigos que adornavam aquele espaço. Nele não se continha nada
mais do acervo da instituição, que está inteiramente preservado, sendo
mínimas, portanto, as perdas provocadas pelo incêndio. O prédio será
também restaurado tão logo se tenham a aprovação oficial do referido
projeto e a obtenção dos recursos financeiros necessários. A causa do
sinistro ainda está sendo investigada.

Por último, nossos reiterados agradecimentos ao Corpo de Bombeiros,
cuja presteza e eficiência no atendimento foram decisivas para se evita-
rem maiores consequências.

Conselho Diretor

Tipo: Menor Preço - Objeto: Manutenção de
Hardware. Sessão: 18/02/2014, às 10h, no
site www.compras.mg.gov.br. Edital: www.
compras.mg.gov.br. Informações: licitacoes@
planejamento.mg.gov.br. Pregoeiro: Bernardo
Alves Souza.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS

PLANEJAMENTO N° 328/2013

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E FINANÇAS

PODER JUDICIÁRIO

EDITAL COM PRAZO DE 20 (VINTE DIAS)
O DOUTOR CIRO BRANDANI FONSECA, MM. JUIZ FEDERAL DA NONA VARA FEDERAL
CÍVEL DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

FAZ SABER a todos, quanto o presente EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, virem ou
dele conhecimento tiverem que, nos autos da Ação de Cautelar de Busca e Apreensão
nº 0003759-73.2006.403.6100, em que são partes MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL como autor
e INSTITUTO DE ENSINO E PEQUISA UNIFELI e JOSÉ LUIZ LEONEL AGUIAR como réus, é
expedido o presente EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, para CITAR o réu INSTITUTO DE
ENSINO E PESQUISA UNIFELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ desconhecido, e JOSÉ
LUIZ LEONEL AGUIAR, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.415.148-12, para os atos e termos
da ação proposta, objeto do processo acima mencionado, ficando os réus cientes de que, não
contestada a ação no prazo de 5 (cinco) dias, presumir-se-ão- por eles aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pela parte Autora, ressalvado o disposto no artigo. 285 c.c. o art. 802
do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo. 320 mesmo diploma legal, tudo
conforme determinado no r. despacho proferido às fls. 334 dos autos supramencionados. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância ou erro, foi expedido o
presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste
Juízo, localizado na Av. Paulista, 1682, 6º andar, nesta Capital. EXPEDIDO nesta cidade de São
Paulo, em 12 de dezembro de 2013. Eu, ____ JULIANA BRONZATO ASCENÇÃO – RF nº 5127,
Técnico Judiciário, digitei. E eu, ___ MARIA LUCI DA SILVA MARCOS, Diretora de Secretaria,
conferi e subscrevo

CIRO BRANDANI FONSECA
JUIZ FEDERAL

Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Para deliberar sobre a deflagração de paralisação
OSindicatodeAtletasProfissionaisdoEstadodeSãoPaulo-SAPESP, inscritonoCNPJsobonº62.658.752/0001-00,
por seu presidente abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 2º, alínea ‘l’, e artigo
12, alínea‘b’, parágrafo 4º, ambos do Estatuto Social, convoca todos os Atletas Profissionais empregados, sindicalizados
ou não, das Entidades de Prática Desportiva do Estado de São Paulo, para Assembleia Geral Extraordinária que será
realizada no dia 06 de Fevereiro de 2014, às 10 horas, em primeira convocação, e às 11 horas, em segunda
convocação, na sede do Sindicato, situado na Rua do Bosque nº 1900 - Barra Funda,São Paulo/SP,CEP 01136-001,
para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: 1) Falta de Segurança nos Centros de Treinamentos,
Estádios e respectivos Entornos; 2) Deliberação sobre a deflagração de paralisação total ou parcial dos trabalhos. São
Paulo, 03 de Fevereiro de 2014. Rinaldo José Martorelli - Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiço Social doComércio - AdministraçãoRegional no EstadodeSãoPaulo,
em obediência à Resolução SESC nº 1252/12 de 06/06/2012, publicada na
seção III do Diário Oficial da União - Edição nº 144 de 26/07/12, torna pública
a abertura das seguintes licitações:

1. Objetos:

PE-C 015/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO - Aquisição de veículo sedan e caminhão
com baú refrigerado para as Unidades do Sesc no Estado de São Paulo;

PE-C 016/2014 - PREGÃOELETRÔNICO -Aquisiçãodescanner comalta capacidade
de digitalização para a Administração Central do Sesc;

PE-S 025/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO - Prestação de serviços com o forneci-
mento de material e mão de obra especializada para o transporte, instalação,
manutenção e desmontagem de equipamentos de audiovisual (Lote 1) e
iluminação (Lote 02), em atendimento à exposição “Panos”, a ser realizada na
Unidade BomRetiro; e equipamentos de audiovisual (Lote 3), em atendimento
à exposição “Futebol, o jogo só acaba quando termina”, a ser realizada na
Unidade Vila Mariana.

2. Consulta e aquisição dos Editais: por meio de download no sítio do Sesc -
sescsp.org.br, no link “licitações” mediante prévio cadastro para obtenção de
senha de acesso ou, para verificação, sem possibilidade de extração de cópia,
de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 e das 13h45 às 17h, na Av. Álvaro Ramos nº
991, São Paulo - Gerência de Contratações e Logística.

3. Data e horário da sessão de abertura das licitações:

PE-C 015/2014 - dia21/02/2014; às 10h;PE-C 016/2014 - dia20/02/2014; às 10h30;
PE-S 025/2014 - dia 25/02/2014; às 10h.

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL VILA MARIA BAIXA, convida as empresas interessadas
em participar da Tomada de Preços nº SE 10/2014 para Contratação de Empresa para

Fornecimento de Equipamentos Médicos com regime de Locação com prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva para o Pronto Socorro Municipal Vila Maria Baixa. O Edital
estará à disposição dos interessados SOMENTE no dia 13/02/2014, das 10:00 horas às 18:00
horas, naAv. Brigadeiro LuísAntônio nº 2.651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O Diretor - Geral da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas
atribuições, comunica aos interessados
que serão disponibilizadas informações
a respeito da contratação dos serviços
de informática na área de sustentação de
sistemas de informação, utilizados pela
Justiça Eleitoral em todos os estados
da Federação e no Distrito Federal. As
informações de que trata este Edital ficarão
disponíveis no sítio do Tribunal Superior
Eleitoral, no período entre 6 e 12 de fevereiro
de 2014, com o objetivo de apresentar ao
mercado o Catálogo de Serviços, bem
como a métrica a ser utilizada, a fim de
possibilitar a prévia manifestação dos
interessados. O envio de contribuições e
os pedidos de esclarecimentos deverão ser
realizados na forma e data descritas no item
1 do Capítulo III do Edital. As informações
serão acessíveis a toda a sociedade, e
todos terão direito de apresentar suas
contribuições e sugestões a respeito da
matéria em pauta.

AGENDADO EVENTO

6.2.2014 Publicidade
12.2.2014 Data limite para recebimento de
sugestões via internet
17.2.2014 Divulgação de relatório técnico a
respeito de eventual contribuição recebida e
implementada.

Os interessados poderão participar mediante
o envio de dúvidas, sugestões e demais
contribuições ao Catálogo de Serviços e à
métrica utilizada, no período compreendido
entre 6 e 12 de fevereiro de 2014, por meio
de correspondência eletrônica enviada ao
endereço: catalogosust@tse.jus.br.

Brasília, 5 de fevereiro de 2014
ATHAYDE FONTOURA FILHO

Diretor - Geral

A SEPLAG, em alusão ao PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
- PLANEJAMENTO N° 346/2013 - Objeto:
Cabeamento Estruturado, exclui o item
6.8.2 “As propostas deverão ser formuladas
e respeitadas com base no percentual de
desconto linear, a ser aplicado sobre o volume
de venda a ser faturado”. Sessão: 11/02/2014,
às 9h, no site www.compras.mg.gov.br.
Edital: www.compras.mg.gov.br. Informações:
l i c i t acoes@plane jamento.mg .gov.b r.
Pregoeiro: Gustavo Henrique Campos dos
Santos.

RETIFICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO,

GESTÃO E FINANÇAS

A Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior torna público,
para conhecimento dos interessados,
RETIFICAÇÃO, referente à aquisição de
equipamentos para laboratór io de
hidrologia, Processo nº 131/13 - Pregão
nº 062/13, ANTERIORMENTE MARCADO
para o dia 18/2/2014, às 10h, SERÁ
REALIZADO EM NOVA DATA AINDA NÃO
DEFENIDA. Local: Rod. Prefeito Américo
Gianetti, nº 4.143, Ed. Gerais, 8º andar - Serra
Verde - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte,
5 de fevereiro de 2014. Narcio Rodrigues
da Silveira - Secretário de Estado/SECTES -MG

RETIFICAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO
SUPERIOR DE MINAS GERAIS

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE,
convida as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE 21/2014
para Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos Médicos com

regime de Locação com prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva
para o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence. O Edital estará à disposição
dos interessados SOMENTE no dia 13/02/2014, das 10:00 horas às 18:00 horas, na
Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

AVISODE RECALL
A M.W. IND. DE BEBIDAS, produtora da Cerveja ECOBIER, vem a público comunicar que as
produçõees de sua CERVEJA ECOBIER PILSEN VIDRO 600 ML EMBALAGEM RETORNÁVEL,
dos lotes e validade relacionados abaixo, foram produzidos comumerro de impressão nos
seus códigos de barras, o que pode gerar erro na cobrança pelos leitores ópticos.
A empresa ressalta a todos seus consumidores que adquiriram estes lotes, que os produtos
estão em perfeitas condições e totalmente aptos para o consumo. Aos clientes que tem
estes lotes em estoque, pedimos a gentileza de entrar em contato pelo SAC da empresa
0800 7738 6008 ou contato@choppecobier.com.br ou que se dirijam ao estabelecimento
comercial onde adquiriu os produtos para que seja providenciada a troca dosmesmos.

LOTE DE Nº 104 VALIDADE 25/06/14 LOTE DE Nº 005 VALIDADE 14/07/14
LOTE DE Nº 105 VALIDADE 28/06/14 LOTE DE Nº 007 VALIDADE 16/07/14
LOTE DE Nº 001 VALIDADE 01/07/14 LOTE DE Nº 007 VALIDADE 20/07/14
LOTE DE Nº 002 VALIDADE 05/07/14 LOTE DE Nº 008 VALIDADE 23/07/14
LOTE DE Nº 003 VALIDADE 08/07/14 LOTE DE Nº 009 VALIDADE 27/07/14
LOTE DE Nº 004 VALIDADE 09/07/14 LOTE DE Nº 010 VALIDADE 29/07/14

AOSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA –
HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 20/2014 para Contratação de Empresa para Fornecimento

de Equipamentos Médicos com regime de Locação com prestação de Serviços de Manutenção
Preventiva e Corretiva para o Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo. O Edital estará à
disposição dos interessados SOMENTE no dia 13/02/2014, das 10:00 horas às 18:00 horas,
na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.


