Nº 195, segunda-feira, 11 de outubro de 2010
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
8ª REGIÃO

3
ASSOCIAÇÃO ALFASOL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 5 DE OUTUBRO DE 2010

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE EXECUTIVA
Em 8 de outubro de 2010

Lili Purim Niehues, Presidente do Conselho Regional de
Nutricionistas da 8ª Região, CONVOCA SHEYLA PAWLOWYTSCH PINTO, candidata aprovada em terceiro lugar para o cargo de
Nutricionista Fiscal Júnior - Curitiba/PR, para realizar o exame admissional devido e encaminhar ao CRN-8 na cidade de Curitiba até a
data de 13.10.2010 os documentos previstos no Edital de Concurso
Público 001/2009, já relacionados no instrumentos de convocação
encaminhado por correio, bem como por e-mail, além de informações
já antecipadas por telefone. O não encaminhamento dos documentos
até a data indicada implicará em reconhecimento de desistência da
vaga, ficando autorizado o CRN-8 a realizar a convocação do próximo classificado.

Processo nº 24/AlfaSol/2010
Pregão Eletrônico nº 03/AlfaSol/2010
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de hospedagem, alimentação e locação de espaço para os participantes da formação
inicial do Programa Capacitação Contextualizada de Educadores do
Campo no Estado do CearáConvênio nº SDA 01/2010
No uso de minhas atribuições estatutárias, e à vista do que
consta neste processo, em especial a Ata da Sessão Eletrônica do
Pregão nº 003/10, RATIFICO a decisão exarada pela Pregoeira e
DECLARO DESERTA a licitação em epígrafe, por seus próprios
fundamentos, em virtude da ausência de licitantes

LILI PURIM NIEHUES

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
4ª REGIÃO
AVISO
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2010
O Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região (MG), através da Comissão Permanente de Licitação (CPL) torna público a nova
data para sessão de abertura e julgamento das propostas comerciais da
licitação TOMADA DE PREÇOS nº 002/2010 - Tipo: Menor Preço
(Menor Taxa) - Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de
Serviços de Fornecimento de Passagens para Transporte Aéreo em
deslocamentos Nacionais e Internacionais.A abertura dos envelopes
com a Proposta Comercial e Julgamento, ocorrerá às 10:00 horas, do
dia 29/10/2010, na sede do CRP-MG, sito na Rua Timbiras, nº 1.532
- 6º andar - Bairro: Lourdes - Belo Horizonte/MG - Cep: 30140-061
- fone/fax: (31) 2138-6767 - e-mail: crp04@crp04.org.br.
Belo Horizonte, 6 de outubro de 2010.
CELSO RENATO SILVA-CONSELHEIRO
Presidente da Comissão
AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 4/2010
O Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região (CRP/MG),
por seu Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a licitação modalidade Carta Convite nº 004/2010 - Tipo: Menor
Preço Global - Objeto: Contratação de Serviços de Rádio-Táxi, com
a Centralização e Administração de Chamadas Telefônicas e Distribuição das Solicitações de Transporte de Passageiros por Táxi às
Unidades Associadas, Via Rádio Transmissor, no Município de Belo
Horizonte e Região Metropolitana, de acordo com as especificações
constantes do corpo do Convite e seus anexos. A abertura e julgamento dos envelopes com o Certificado de Registro Cadastral para
Habilitação e o da Proposta Comercial, ocorrerá às 10:00 horas, do
dia 22/10/2010, na sede do CRP-MG, sito na Rua Timbiras, nº 1.532
- 6º andar - Bairro: Lourdes - Belo Horizonte/MG - Cep: 30.140-061
- fone/fax: (31) 2138-6767 - e-mail: crp04@crp04.org.br. Além dos
cadastrados, os não cadastrados junto à Administração deverão manifestar o interesse em participar da licitação, através de requerimento
protocolizado na sede deste Conselho, até às 10:00 horas do dia
21/10/2010 e, no mesmo momento já apresentar os documentos necessários para a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC).
A cópia da íntegra do Convite encontra-se disponível no site do
Conselho: http://www.crpmg.org.br/, inclusive descrevendo as condições para obtenção do Certificado de Registro Cadastral.
Belo Horizonte, 7 de outubro de 2010
CELSO RENATO SILVA-CONSELHEIRO
Presidente da Comissão

Ineditoriais
.

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES
E AGRICULTORAS FAMILIARES
ESPERANÇA - ASAAFE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2010
A Associação de Agricultores e Agricultoras Familiares Esperança - ASAAFE, CNPJ n°. 07.341.835/0001-54, HOMOLOGA o
processo licitatório Pregão Presencial n°. 01/2010, objeto: aquisição
de insumos agrícolas. Empresa vencedora: Cooperativa de Produção
Mista de Agricultores Trindadense Ltda, CNPJ n°. 04.401.814/000199, que ofertou o menor lance. Item 01 aquisição de 43,8 toneladas de
adubo orgânico peletizado valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a
tonelada, Item 02 aquisição de 33 toneladas de Fertilizante NPK
fórmula 05-30-15 valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) a
tonelada. Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados.
Palmeira das Missões, 7 de outubro de 2010.
TIAGO JOSE KLEIN PEREIRA
Presidente da Associação

REGINA CÉLIA ESTEVES DE SIQUEIRA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA
DE LUZ SÍNCROTRON - ABTLUS
CNPJ 01.576.817/0001-75
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO N o- 20/2010
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O.U. em 01/10/2010. OBJETO: Contratação de serviço de fornecimento e administração anual de vale alimentação.
ABERTURA: 22 de outubro de 2010 às 14h30min. O Edital_020.2010Rev1 revisado estará disponível no site www.licitacoese.com.br - Licitação n.º 330391.
Em 8 de outubro de 2010.
ALEXANDRE FERREIRA PESSOA.
Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
CENTRO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TERCEIRA FASE - TREINAMENTO
A Associação das Pioneiras Sociais torna pública a convocação dos candidatos abaixo relacionados, para início da terceira
fase - treinamento, dos seguintes Processos de Seleção Pública:
Processo Seletivo 16/2004 - cargo: Operador de Lavanderia
Publicação DOU
Class. Nome
17/09/2004
12ª Michael da Costa Silva
Processo Seletivo 3/2009 - cargo: Médico - Pediatria
Publicação DOU
Class. Nome
20/03/2009
2ª
Sabrina Teresinha Alvim Barreiro

Inscrição
1600039
Inscrição
00121

VERA LÚCIA LAWISCH
Responsável pelo Centro

BUSCO MARCAS E PATENTES
AVISO
Os titulares dos privilégios de invenção abaixo indicados
estão interessado em desenvolver o emprego das seguintes patentes:
- PI9810637-6 de 03/07/1998 - Novozymes A/S para "Processos para
redução da propensão à formação de grumos dos tecidos e/ou roupas
de poliéster e para realçar as cores de tecidos e/ou roupas de poliéster,
e, uso de uma enzima hidrolítica de éster dietílico de ácido tereftálico
e/ou uma enzima hidrolítica de éster dibenzílico de etileno glicol e
um detergente."
- PI9406998-0 de 05/07/1994 - Novozymes A/S para "Microorganismo transgênico e composição de enzima"
- PI9306683-0 de 06/07/1993 - Cryolife, INC. para "Adesivo proteináceo curado com aldeído"
- PI9710339-0 de 14/07/1997 - Holland Sweetener Comapny V.O.F.
para "Gomas de mascar contendo adoçante dipeptídico com sabor
prolongado e melhorado"
- PI9811571-5 de 29/07/1998 - R.R. Sail INC. Dba Hobie Cat Company para "Embarcação tendo meios de propulsão estendendo-se
abaixo da linha d`água e dispositivo adaptado para ser colocado em
uma embarcação"
- PI9610559-3 de 31/07/1996 - IMZ Fertigungs-Und Vertriebsgesellschaft Für Dentale Technologie MBH para "Implante dentário
enossal unitário"
- PI9706552-8 de 01/07/1997 - Alfa Laval Ab para "Instalação de
desodorização para tratamento de óleos graxos"
- PI9802330-6 de 01/07/1998 - Nestec, Ltd. para "Extrusora e processo para controlar mecanicamente a densidade de massa de um
extrudado, e aparelho de elemento de restrição de fluxo de extrusora."
- PI9806055-4 de 01/07/1998 - Saint-Gobain Vitrage para "Forno de
roletes para o aquecimento de painéis de janela."
- PI9810761-5 de 01/07/1998 - Union Carbide Chemicals & Plastics
Technology Corporation para "Precursor de catalisador para polimerização de olefinas, e processo para a polimerização de olefinas"
- pi9911633-2 de 01/07/1999 - Technological Resources Pty Ltd para
"Processo de fusão direta"
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- PI9911635-9 de 01/07/1999 - Technological Resources Pty Ltd para
"vaso para fusão direta e processo de fusão direta."
- PI9206115-0 de 02/07/1992 - Micro Motion, Inc para "Medidor de
coriolis e método aplicado em um medidor de coriolis para medição
de taxa de fluxo de um fluido de processo fluindo através do mesmo;
circuito e método aplicado em um circuito para medição dos primeiro
e segundo sinais de entrada."
- PI9206116-8 de 02/07/1992 - Micro Motion, Inc para "Método de
produção de um valor de zero mecânico para um medidor e medidor
de coriolis para medição da taxa de fluxo de um fluido de processo
fluindo através do mesmo."
- PI9305572-2 de 02/07/1993 - Société des Produits Nestlé S.A. para
"Saco flexível fechado e seu processo de fabricação"
- PI9711211-9 de 02/07/1997 - Tesma International INC. para "Conjunto de prato de embreagem, processo para formar a frio um membro transmissor de torque interno de um conjunto de prato de embreagem, e, componente de cubo rotativo"
- PI0002267-5 de 03/07/2000 - Sollac para "Chapa de aço com médio
carbono acalmado ao alumínio para embalagem"
- PI0002268-3 de 03/07/2000 - Sollac para "Chapa de aço com baixo
teor em alumínio para embalagem"
- PI0002269-1 de 03/07/2000 - Arcelor France para "Processo de
fabricação de uma cinta de aço e chapa de aço com baixo teor em
alumínio para embalagem"
- PI0002270-5 de 03/07/2000 - Arcelor France para "processo de
fabricação de uma tira de aço e chapa de aço de baixo carbono
acalmado com alumínio para embalagem"
- PI0002274-8 de 03/07/2000 - Sollac para "Processo de fabricação
de uma cinta de aço e chapa de aço com baixo carbono acalmado ao
alumínio para embalagem"
- PI9711102-3 de 03/07/1997 - Dow Global Technologies Inc. para
"Aduto de carbamato, composição líquida, processo para obter um
aduto de carbamato, espuma de poliuretano e espuma de poliuretano
com envoltório integral"
- PI9610157-1 de 04/07/1996 - Petri Aktiengesellschaft para "Processo e dispositivo para a dobragem de um saco de gás para um
módulo de airbag"
- PI9302759-1 de 05/07/1993 - Scania CV Aktiebolag para "Mecanismo de câmbio para um cambio em um veículo de carga com
uma cabine do motorista que pode ser girada em relação a carroceria
do veículo"
- PI9508239-5 de 05/07/1995 - Rhone-Poulenc Chimie para "Suspensão aquosa de sílica de precipitação, processo de preparação da
mesma, e, utilização de uma suspensão"
- PI9609581-4 de 05/07/1996 - AB Volvo para "Dispositivo para
aplicação de fluído"
- PI9711705-6 de 05/07/1997 - Société des Produits Nestlé S.A. para
"Sorvete e processo para sua produção"
- PI0006943-4 de 06/07/2000 - Michelin Recherche Et Technique
S.A., Société de Technologie Michelin para "Banda de rodagem para
um pneu."
- PI9506034-0 de 07/07/1995 - Precise Exercise Equipment, Inc. para
"Aparelho para exercícios abdominais"
- PI9710218-0 de 07/07/1997 - Novartis AG (Novartis SA) (Novartis
Inc.) para "Composto, processo para a preparação do composto, composição farmacêutica e uso"
- PI9902712-7 de 08/07/1999 - Usinor para "Chapa de aço laminada
a quente e a frio revestida e comportando uma resistência muito
elevada, após tratamento térmico"
- PI9902786-0 de 08/07/1999 - Dyno Nobel Inc. para "Processo para
preparar uma composição explosiva em emulsão"
- PI9702344-2 de 09/07/1997 - Saint-Gobain Vitrage para "Processo
de combustão para a fusão de vidro e forno vidreiro"
- PI9710478-7 de 09/07/1997 - Volvo Lastvagnar AB para "Dispositivo para um tanque de combustível em veículos"
- PI9810564-7 de 09/07/1998 - Isover Saint-Gobain para "Composição de resina à base de um resol fenol-formaldeído modificado por
uréia, processos para preparar a mesma, para melhorar a capacidade
de ser diluído de um resol fenólico e para fabricar um produto à base
de lã mineral e composição de encolamento"
- PI0003469-0 de 10/07/2000 - Technological Resources Pty Ltd para
"Procedimento para dar a partida a um processo de redução direta"
- PI9202574-9 de 10/07/1992 - Hoechst Aktiengesellschaft para
"Agentes herbicidas, processo para combater plantas indesejadas, bem
como aplicação dos mencionados agentes"
- PI9710290-3 de 10/07/1997 - Dow Global Technologies Inc. para
"Processo para fazer um elastômero pelo menos parcialmente reticulado, processo para fazer uma composição termoplástica processável por fusão, composição termoplástica processável por fusão e
artigo"
- PI9806030-9 de 10/07/1998 - Saint-Gobain Vitrage para "Produto
que tem uma pele constituída por um ou mais filmes de material
plástico termoformável transparente; processo para a sua fabricação e
a aplicação desse produto"
- PI9811608-8 de 10/07/1998 - Dow Global Technologies Inc. para
"Filme produzido de composições de polímero de olefina homogêneo
substancialmente linear, processo para preparar um filme soprado e
composição de polímero"
- PI9603066-6 de 11/07/1996 - Sandvik Intellectual Property AB para
"Inserto de ferramenta de corte para usinagem do aço de baixa liga;
e processo de produção de um inserto de corte"
- PI9710304-7 de 11/07/1997 - Technological Resources Pty Ltd para
"Lança para injeção de topo"
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