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FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL

LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS
E COMBATE AO CÂNCER

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 7/2011
Processo de Compra: 243/11
Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Convênio 01.05.0690.00 Ref. n o- 1386/05 - FINEP/UPC
Abertura das propostas: 06/05/2011 Hora: 09hs
Inicio da fase de lances: 06/05/2011 Hora: 10hs
As propostas deverão ser entregues no site; www.licitacaoese.com.br
Porto Alegre, 18 de abril de 2011.
MOACIR ASSEIN ARÚS
Presidente da Comissão de Licitação

A LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE
AO CANCER torna público que no dia 04 de Maio de 2011, a todos
os interessados a licitação modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO",
do tipo "Menor Preço" cujo objeto é o registro de preço para aquisição de medicamentos. O envio das propostas eletrônicas até o dia
04/05/2011 ás 09h00 e sua abertura ocorrerá no dia 04/05/2011 ás
09h45.O edital está disponível dos interessados pelo site www.licitações-e.com.br, maiores informações pelo fone(84)3317-0756.
Mossoró-RN, em 14 de abril de 2011.
ANA CLEBEA NOGUEIRA PINTO DE MEDEIROS
Pregoeira

RUDLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ/MF 13.104.326/0001-00
NIRE 3522502904-8

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N o- 165/11-FUNPAR
A FUNPAR avisa aos interessados que esta disponível no
site da FUNPAR, www.funpar.ufpr.br a Ata de Reunião de acolhimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços
do edital CONVITE n o- 165/11 - Seleção e Contratação de Empresa
Especializada para Prestação de Serviços Técnico-Especializados para
a Realização de Levantamentos Cartográficos Batimétricos no Rio
Paraguai - Passo do Jacaré, conforme Planilha de Quantitativo de
Serviços - Anexo IV e Termo de Referência - Anexo VII do Edital:
menor preço global. VALOR MÁXIMO: R$ 100.000,00 (cem mil
reais). Informamos ainda que a nova data de abertura do certame será
no dia 29/04/11 - HORÁRIO: 14:00h - Rua João Negrão, 280 Centro, Curitiba-Paraná.
O Edital também esta a disposição no site www.funpar.ufpr.br.Dúvidas entrar em contato pelo telefone (41) 3360-7464 com
Fabio Miranda Borges ou fabio@funpar.ufpr.br.
FÁBIO MIRANDA BORGES
Membro da Comissão Permanente de Licitação

FUNDAÇÃO ESTUDOS DO MAR
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2011/FEMAR
OBJETO: Contratação de Empresa, Instituto ou Instituição Especializada, para Prestação de Serviços de Pesquisa de Opinião Pública, na
Forma de Execução Indireta no Regime de Empreitada por Preço
Global, do Tipo Técnica e Preço. As PERGUNTAS E RESPOSTAS
N° 01 poderão ser retirados na FEMAR - Setor de Gerência Administrativa, situada à Rua Marquês de Olinda n° 18 - Botafogo - Rio
de Janeiro - RJ - CEP n° 22.251-040, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às
11:30 horas e das 14:00 às 16:30 horas, mediante apresentação por
parte da Licitante de "Pen Drive" para "Gravação" ou pelo Endereço
Eletrônico na Internet - www.fundacaofemar.org.br/ Link Licitações
ou solicitar pelo E-mail davidcompras@fundacaofemar.org.br . Quaisquer informações, com relação a este AVISO DE PERGUNTAS E
RESPOSTAS N° 01, poderão ser obtidas por intermédio do contato David Tostes: (0xx21) 3237-9555.
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA ROCHA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

INSTITUTO CULTURAL FLÁVIO GUTIERREZ
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Ref.: Edital de Credenciamento Público n o- 1/2010
Processo n o- 705949/12/2010 - Objeto, Valor Total, e Dotação conf.
Public. DOU em 31/03/11. Descredenciada: Juliane C Lopes Silva.
Credencido: Rodrigo de Carvalho. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a
partir de 12/04/2011. CONTRATO - Termo de Credenciamento SIGNATÁRIOS: Angela Gutierrez - Presidente - ICFG e Rodrigo de
Carvalho.

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
EDITAL N o- 3, DE 19 DE ABRIL DE 2011
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
DO PROCESSO SELETIVO
A LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A, torna pública que
prorrogou o prazo das inscrições do Processo Seletivo Público, referente ao Edital 01/2011 publicado no Diário Oficial da União de 04
de abril de 2011, página 154. As inscrições poderão ser feitas até às
23:59h do dia 29 de abril de 2011 (horário de Brasília). As demais
datas permanecem inalteradas.

Artigo 4º - Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos
através de contratos por ordem do depositante, seu procurador ou
preposto dirigida à empresa que emita o documento especial denominado Recibo de Depósito, contendo quantidade, especificação,
classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias.
Artigo 5º - As indenizações a quem couber de direito, prescreverão depois de seis meses, contados da data em que as mercadorias, foram ou deveriam ser entregues, serão calculados pelo
preço das mercadorias em igual estado e/ou reposição a critério da
empresa no lugar e no dia em que deveriam ser entregues, tomandose por base os valores históricos do volume de movimentação do
depositante no armazém.
Artigo 6º - Anexa ao seu escritório, terá a Empresa uma sala
apropriada às vendas públicas voluntárias, dos gêneros e mercadorias
em depósito, observando-se nessa repartição as prescrições dos Artigos 28º e 29º do Decreto n o- 1.102, de 21 de novembro de 1903.
Artigo 7º - O Decreto Federal n o- 1.102, de 21 de novembro
de 1903, as leis e regulamentos expedidos posteriormente, relativamente aos serviços de armazéns gerais, regularão todas as questões
sobre as quais forem omissos o Contrato Social e o presente Regimento Interno.
Condições Gerais:
Os seguros, emissões de Warrants, serão regidos pelas disposições de Decreto Federal n o- 1.102 de 21 de novembro de 1903; o
pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns, e também os casos omissos serão observados rigorosamente pela legislação trabalhista e demais disposições legais vigentes e ainda pelos usos, costumes e praxes comerciais. Este regulamento interno será aplicado em todos os armazéns situados no Estado de São Paulo já existentes e que vierem a
ser constituídos, explorados diretamente pela empresa quer sejam de
sua propriedade ou de terceiros, arrendados, locados, possuídos ou
operados sob qualquer forma.
TARIFAS REMUNERATÓRIAS
TABELA "A" - ENTRADA, ARMAZENAGEM.
1) Entrada: Compreendendo os seguintes serviços:
Descarga com verificação das condições do transporte, conferência do pedido do cliente, separação de Lotes, etiquetagem, entrada no sistema de estoque com regra contábil definida pelo cliente,
embalagem e paletização. Entrada de documentos fiscais fornecidos
pelo cliente.
Armazenagem: Por posição porta pallet R$ 40,00.
a) Será cobrada por mês.
b) Na armazenagem não inclui o seguro que será cobrado em
separado;
c) O Transporte será cobrado em separado, ao preço definido
em contrato.
d) Seguro Contra Fogo/Roubo: Será cobrado 0,10% sobre o
volume total armazenado conforme documentos fiscais emitidos.
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REGULAMENTO INTERNO
Capítulo 1 - Do Recebimento de Mercadorias
Artigo 1º - Serão recebidas em depósito, mercadorias nacionais ou estrangeiras, em armazenagens executando serviços conexos: tais como, paletização e outros similares, praticando quaisquer
atos pertinentes aos seus fins como armazenadora, guardando e conservando as aludidas mercadorias.
Parágrafo único: Serviços acessórios serão executados, desde
que possíveis, e não contrários às disposições legais.
Artigo 2º - A juízo da direção, as mercadorias poderão ser
recusadas nos seguintes casos:
a - Quando não houver espaço suficiente para armazenamento;
b - Se tratando de mercadoria de fácil deterioração;
c - Se o acondicionamento for precário, impossibilitando a
sua conservação;
d - Se a mercadoria vier a prejudicar outras mercadorias já
armazenadas, e/ou instalações;
e - Se não vier acompanhada da documentação fiscal exigida
pela legislação e vigor;
Artigo 3º - Cessa a responsabilidade pelas mercadorias depositadas em caso de:
a - Quebra de peso ou avarias por vícios ainda que ocultos,
por alterações de qualidade proveniente da natureza do acondicionamento dos mesmos ou por decorrência de variações atmosféricas ou
de caso fortuito ou força maior;
b - Insolvência da Companhia Seguradora.
TABELA "B"- OPERAÇÕES À MÁQUINA. (pallet,container)
1) Desova de container carga paletizada
2) Estufagem de container carga paletizada

R$ 200,00
R$ 200,00

TABELA "C"- OPERAÇÕES À MÁO. (container)
1) Desova de container carga batida
2) Estufagem de container carga batida

R$ 350,00
R$ 350,00

TABELA "D"- SERVIÇOS DIVERSOS
Movimentação de Picking na entrada p/pallet sacaria
Movimentação de Picking na entrada p/pallet tambor
Aplicação de filme Strech
Impressão de etiqueta unidade
Movimentação de Picking na saída p/pallet sacaria
Movimentação de Picking na saída p/pallet tambor
Impressão de nota fiscal

R$ 20,00
R$ 8,00
R$ 9,50
R$ 0,30
R$ 20,00
R$ 8,00
R$ 1,50

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

TABELA "E" - SERVIÇOS ESPECIAIS
Inventário cíclico e estático
Envasamento
Análises químicas
Pesagem de container

Preço
Preço
Preço
Preço

conforme
conforme
conforme
conforme

projeto
projeto
projeto
projeto

c/cliente
c/cliente
c/cliente
c/cliente

CONDIÇÕES GERAIS
O horário de serviço nos armazéns será das 7:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta feira.
Os serviços que forem executados fora desses horários, incidirão em extraordinárias.
DIAS ÚTEIS
das 17:00 às 22:00 horas
100%
das 22:00 às 24:00 horas
150%
SÁBADOS
das 13:00 às 19:00 horas
das 19:00 às 24:00 horas
das 00:00 às 07:00 horas

100%
100%
150%

DOMINGOS
das 07:00 às 24:00 horas

150%

FERIADOS NACIONAIS
das 07:00 às 17:00 horas
das 17:00 às 24:00 horas

VERA REGINA BENEDET BARREIROS
Gerente Coorporativo de Recursos Humanos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011042000191

100%
150%

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

