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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO

MOURÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 5/2010

Objeto: Registro de Preços de Embalagens diversas para atendimentos
de pacientes, conforme respectivas quantidades, especificações e exi-
gências contidas nos anexos, parte integrante do referido Edital, des-
tinados aos segmentos do Hospital Santa Casa. Tendo em vista o
objeto acima descrito, relativo ao Pregão Eletrônico Nº 005/2010,
foram declarados os seguintes vencedores, com os respectivos va-
lores: Multiprod Comercial Ltda - R$2.271,00, Embalagens Cam-
poplastic Ltda - R$ 39.971,00 e General Chemicals & Service - R$
10.400,00, totalizando R$ 52.642,00, homologo a adjudicação pro-
movida pela Pregoeira Sra. Solange Sampaio Mantuan, bem como
todos os atos do referido certame.

Campo Mourão, 27 de abril de 2010
LÍLIAN CRISTHIANE ZAVATIN

Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 9/2010

O Hospital Santa Casa de Campo Mourão, torna público aos
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 009/2010.
Objeto: Registro de Preços para Fios de Sutura. Abertura das Pro-
postas: 12/05/2010 às 09h - 09:hrs. Inicio da Sessão de Lances:
13/05/2010 - 09:00hs. Site: Todas as operações serão realizadas no
site: www.licitacoes-e.com.br

Campo Mourão, 27 de abril de 2010.
SOLANGE SAMPAIO MANTUAN

Pregoeira

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES
ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA

E EXTENSÃO RURAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 20/2010 Objeto: contratação da empresa CAETANO
PEREIRA CONSULTORIA E DESIGN LTDA para serviços de horas
técnicas de empresa especializada em desenvolvimento de estratégias
de mercado para o desenvolvimento do manual de elaboração de
fichas técnicas, no âmbito do Contrato de Repasse MDA/CAIXAAS-
BRAER nº 0238.938-50/2007. Vig.: 30/03 a 30/04/2010. O Valor
total dos Serviços é de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Data de ass. do
contrato 30/03/2010.

ANAPE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS PROCURADORES DE ESTADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO - 2010

A COMISSÃO ELEITORAL, regularmente instituída e de-
vidamente designada através da Resolução nº 05/2010, em ato da
Diretoria Executiva da ANAPE, representada por seu legítimo Pre-
sidente, Dr. Ronald Christian Alves Bicca, CONVOCA a todos os
seus Associados, que estiverem quites com o Departamento Finan-
ceiro, em conformidade com o art. 30 do Estatuto da ANAPE, para a
ELEIÇÃO da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo, Con-
sultivo e Fiscal da Associação Nacional dos Procuradores de Estado
- ANAPE, que ocorrerá no dia 31 de maio de 2010 (segunda-feira),
no horário compreendido das 09:00 horas às 17:00 horas, na sede da
ANAPE, na cidade de Brasília/DF, bem como, nas sedes das res-
pectivas Associações Estaduais que integram o Conselho Delibera-
tivo.

As Chapas deverão se inscrever até 15 (quinze) dias antes do
programado para a Eleição, mediante requerimento devidamente as-
sinado pelo candidato ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva
e encaminhado à Comissão Eleitoral, devendo ser indicado os cargos
a que concorrem todos os demais candidatos. Findo este prazo, as
Chapas que estiverem em conformidade com as previsões estatutárias
serão homologadas, no prazo de 72 horas.

Brasília-DF, 26 de abril de 2010.
ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON

Presidente da Comissão

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

EXTRATO DO CONTRATO N o- 3/2010

ESPÉCIE: Décimo sexto Termo Aditivo ao contrato 29/2002 de ma-
nutenção periódica, preventiva e corretiva, com fornecimento de pe-
ças e produto, que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEI-
RAS SOCIAIS e a GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E
SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES
LTDA. OBJETO: Alterar os Parágrafos primeiro, segundo e terceiro
da Cláusula primeira do Décimo Quinto Termo Aditivo, Anexos, e
Ratificar as demais Cláusulas. VALOR: Para efeito de previsão fi-
nanceira e controle orçamentário, as partes estimam o valor total do
presente Termo Aditivo em R$ 12.812.408,40 (doze milhões, oi-
tocentos e doze mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de
sua assinatura e perdurará até o término do Nono Termo Aditivo,
podendo o mesmo ser prorrogado, desde que haja interesse mútuo
para sua efetivação nas condições estipuladas pelas Normas Gerais de
Contratação da APS. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 15 de abril de
2010.

ÁREA DE RECURSOS MATERIAIS

AVISO DE CANCELAMENTO
COLETA DE PREÇOS No- 11 / 2 0 0 9

A Associação das Pioneiras Sociais torna público o can-
celamento da Coleta de Preços 11/2009 publicada no D.O.U no dia 25
de agosto de 2009, nº 162, sessão 3, pag. 143.

WALESKA FURTADO DE ALMEIDA
Responsável pela Área

RESULTADO DE JULGAMENTO
COLETA DE PREÇOS No- 8/2009

A Associação das Pioneiras Sociais torna público o resultado
da Coleta de Preços n 008/2009 publicada no D.O.U do dia 16 de
junho de 2009, nº. 126, sessão 3, pag. 112.

Empresas: Comil Ônibus S/A

WALESKA FURTADO DE ALMEIDA
Responsável pela Área

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS

MOTOTAXISTAS, MOTOFRETISTAS
E MOTOBOYS DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS

DO ESTADO DA BAHIA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

Convoca todos os membros da categoria profissional dos
Motociclistas Profissionais Mototaxistas, Motofretistas e Motoboys,
do Município de Candeias, Estado da Bahia, para participarem da
Assembléia Geral de Fundação do Sindicato, à realizar-se no dia 17
de maio de 2010, às 09 horas em primeira convocação e, às 10 horas
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes,
na Câmara Municipal de Vereadores de Candeias, sito à Avenida Dr.
Celino Gomes da Silva, s/n - Ouro Negro - Candeias - BA, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Fundação do Sindicato;
2.Aprovação do Estatuto; 3.Eleição e Posse da Diretoria; 4.Assuntos
Gerais.

Candeias, 28 de abril de 2010.
JERITON PEREIRA DOS SANTOS

Presidente Interino da Comissão.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS

MOTOTAXISTAS, MOTOFRETISTAS, MOTOBOYS
E CONDUTORES DE MOTOS, MOTONETAS

E TRICICLOS - SIMPROSAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

Convoca todos os membros da categoria profissional dos
Motociclistas Profissionais Mototaxistas, Motofretistas, Motoboys e
Condutores de Motos, Motonetas e Triciclos, do Município de Sal-
gueiro, Estado de Pernambuco, para participarem da Assembléia Ge-
ral de Fundação do Sindicato, à realizar-se no dia 12 de maio de
2010, às 12 horas em primeira convocação e, às 14 horas em segunda
e última convocação, com qualquer número de presentes, sito à Tra-
vessa Lourival Sampaio, nº 275, Nossa Senhora das Graças, Sal-
gueiro/PE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Fun-
dação do Sindicato; 2.Aprovação do Estatuto; 3.Eleição e Posse da
Diretoria; 4.Assuntos Gerais.

Salgueiro, 28 de abril de 2010.
EDILSON ANTONIO DA COSTA

Presidente Interino da Comissão

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE BARRETOS

E REGIÃO - SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Comissão Pró-Fundação convoca todos os assistentes so-
ciais dos municípios de Barretos, Colina, Terra Roxa, Viradouro,
Morro Agudo, Jaborandi, Sertãozinho, Guaíra, Colômbia, Ribeirão
Preto, Pontal, Bebedouro, Monte Azul Paulista, Taiuva, Taiaçu, Ja-
boticabal, Monte Alto, Guariba, Pitangueiras, São José do Rio Preto,
Catanduva, Guapiaçu, Altair, Guaraci, Severínia, Cajobi, Paraíso,
Olímpia, Pirangi, Palmares Paulista, Vista Alegre do Alto, Itajobi,
Santa Adélia, Urupês, Orlândia, Dobrada, Ariranha, Nova Europa,

Gavião Peixoto, Santa Lúcia e Pradópolis no Estado de São Paulo a
se fazerem presentes na Assembléia Geral Extraordinária, a ser rea-
lizada no dia 11/05/2010 na Av. 27 n° 1830, Bairro: Baroni, Barretos
- São Paulo, às 18h em primeira convocação, e às 18h30 em segunda
e última convocação, com qualquer número de presentes, a fim de
deliberar sobre a seguinte pauta: 1º - Fundação do Sindicato dos
Assistentes Sociais de Barretos e Região - SP; 2° - Aprovação do
Estatuto Social; 3° - Eleição, Apuração e Posse da Diretoria Exe-
cutiva e dos membros do Conselho Fiscal e Suplentes; 4° - Assuntos
Gerais de Interesse da Categoria.

Barretos - SP, 23 de abril de 2010.
EDINAMAR APARECIDA DE OLIVEIRA

Membro da Comissão

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL
DE HORTOLÂNDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores
da Administração Pública Direta e Indireta Municipal de Hortolândia;
convoca todos os membros da categoria profissional, celetistas e
estatutários, da Administração Pública Municipal direta e indireta de
Hortolândia/SP, para Assembléia Geral de fundação da referida en-
tidade sindical profissional, bem como eleição e posse de sua di-
retoria e aprovação de seu estatuto social, a ser realizada às 19:00hs
do dia 13 de maio de 2.010, no endereço da Rua Sebastião Lázaro da
Silva, chácara 110, Jardim Rosolem, em Hortolândia/SP. Para aden-
trar o recinto onde ocorrerá a assembléia será necessário que o tra-
balhador comprove vínculo atual com a categoria profissional, através
da exibição da via original de seu contracheque, ou outro documento
hábil,e de documento oficial de identidade.

Hortolândia-SP, 28 de abril de 2010.
CARLOS ALBERTO VIEIRA SOARES

Coordenador da Comissão

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS
ESTRATÉGICOS - CGEE/OS

CNPJ Nº 04.724.690/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL

Posição (valores em reais/R$) em 31 de dezembro de:

Ativo 2009 2008
Ativo Circulante 23.464.835,57 21.497.050,53
Disponibilidades 22.478.551,33 20.126.224,80
Bancos/caixa 304.148,00 67.179,15
Aplicações Financeiras 22.174.403,33 20.059.045,65
Outros Valores a Receber 986.284,24 1.370.825,73
Clientes 330.335,55 344.707,50
Adiantamento de Férias 280.667,89 239.007,35
Adiantamento a Fornecedores 78.757,79 747.058,92
Impostos a Recuperar 43.452,84 39.221,61
Outros Créditos 1.070,17 830,35
Títulos de Capitalização - BB 252.000,00 0,00
Ativo Não Circulante 968.805,23 1.313.302,52
Realizável a Longo Prazo 162.000,00 372.000,00
Títulos de Capitalização 162.000,00 372.000,00
Imobilizado 723.797,06 8 6 7 . 11 2 , 3 3
Bens e Direitos em Uso 1.816.809,25 1.710.980,82
(-) Depreciações Acumuladas (1.093.012,19) (843.868,49)
Intangível 83.008,17 74.190,19
Sistemas Aplicativos - Software 359.633,74 305.297,74
(-) Amortizações Acumuladas (276.625,57) (231.107,55)
Total do Ativo 24.433.640,80 22.810.353,05

Passivo 2009 2008
Passivo Circulante 1.573.636,77 2.067.161,16
Fornecedores 271.378,04 843.748,72
Encargos Sociais a Recolher 209.521,42 203.929,47
Encargos Tributários a Recolher 184.396,25 180.597,57
Provisões para Férias e Encargos 908.341,06 838.220,85
Adiantamento de Terceiros 0,00 664,55
Patrimônio Social Líquido 22.860.004,03 20.743.191,89
Reservas 5.916.479,32 5.923.960,88
Reserva Técnica 5.916.479,32 5.923.960,88
Déficit/Superávit Acumulado 16.943.524,71 14.819.231,01
Déficit/Superávit do Exerc. Ant. 14.826.712,57 13.945.359,70
Déficit/Superávit do Exercício 2 . 11 6 . 8 1 2 , 1 4 873.871,31
Total do Passivo 24.433.640,80 22.810.353,05

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICIT E SUPERÁVIT

2009 2008
(+) Receita Bruta 25.594.229,61 22.843.257,21
Transferências da União 22.630.000,01 20.850.000,00
Serviços Prestados a Terceiros 2.936.887,27 1.914.147,23
Recuperação de Despesas/Ressarci-
mento

27.342,33 79.109,98

(-) Deduções da Receita Bruta ( 11 2 . 0 7 2 , 0 7 ) (190.603,54)
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ISS sobre Faturamento ( 11 2 . 0 7 2 , 0 7 ) (95.603,54)
Cancelamento de notas fiscais 0,00 (95.000,00)
(=) Receita Líquida 25.482.157,54 22.652.653,67
(-) Despesas Operacionais (24.694.499,62) ( 2 3 . 0 7 3 . 11 3 , 2 5 )
Despesas Gerais e Administrativas (1.625.988,43) (1.637.155,73)
Despesas com Pessoal e Encargos ( 11 . 4 6 7 . 8 11 , 5 4 ) (10.023.700,94)
Serviços de Terceiros (6.291.591,47) (6.104.372,90)
Aluguéis e Arrendamentos (1.388.012,34) (1.276.174,07)
Impostos e Taxas (41.247,73) (43.686,17)
Diárias (1.350.769,96) ( 1 . 2 8 3 . 3 11 , 5 0 )
Passagens (1.767.371,51) (2.070.853,57)
Promoções e Eventos (446.985,62) (325.056,07)
Outras Despesas Operacionais (20.059,30) (22.299,97)
Depreciações e Amortizações (294.661,72) (286.502,33)
(=) Resultado Operacional Bruto 787.657,92 (420.459,58)
(+/-) Resultado Financeiro 1.329.154,22 1.294.330,89
Despesas Financeiras (307.156,88) (303.506,44)
Receitas Financeiras 1 . 6 3 6 . 3 11 , 1 0 1.597.837,33
Superávit/Déficit do Exercício 2 . 11 6 . 8 1 2 , 1 4 873.871,31

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

Nota 1 - Contexto operacional - O Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos - CGEE qualificado como organização social
pelo Decreto nº 4.078, de 9 de janeiro de 2002, com sede e foro em
Brasília/DF. Tem por finalidade a realização e promoção de estudos e
pesquisas prospectivas na área de ciência e tecnologia e atividades de
avaliação de estratégias e de impactos econômicos e sociais das
políticas, programas e projetos científicos e tecnológicos. As ati-
vidades desenvolvidas pelo CGEE estão atreladas a metas e a prazos
descritos no Contrato de Gestão de parceria e fomento entre as partes
signatárias: Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, tendo como
interveniente a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, em 16 de
abril de 2002, renovado por mais um ciclo, com vigência até 30 de
junho de 2010. Em áreas de sua atuação, este Centro executa outros
serviços contratados por terceiros.

Nota 2 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações
Contábeis - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei 6.404/1976, mo-
dificada pelas Leis 11.638/2007 e 11941/2009 e na NBC T 10.19
sobre entidades sem finalidade de lucros. Com o propósito de expor
os registros contábeis do CGEE a mais exigente transparência, foi
instituída a inserção das Contas de Compensação, a partir de 2008,
onde, encontram-se inscritos, analiticamente toda a movimentação
dos contratos firmados para obtenção de receitas, bem como os as-
sinados relativos às despesas.

Nota 3 - Principais Práticas e Diretrizes Contábeis - a) Apu-
ração do resultado: No exercício financeiro de 2009, foi adotado o
regime de competência para o registro de suas receitas e despesas,
com atendimento pleno da NBC T 10.19 do Conselho Federal de
Contabilidade, bem como acatando recomendação do Conselho de
Administração deste Centro. b) Ativo e Passivo Circulante: Os di-
reitos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo os
rendimentos e as variações monetárias incorridas, calculadas "pro rata
temporis", líquidos das devidas provisões, quando aplicável. As obri-
gações estão registradas por valores conhecidos ou calculáveis, in-
cluindo os encargos e as variações incorridas. c) Imobilizado: O
imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, líquido das
depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, com base
em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos
bens, conforme descrito na Nota 6. d) Intangível: Refere-se a gastos
com aquisição de software e está demonstrado pelo custo de aqui-
sição, líquido das amortizações acumuladas, calculadas pelo método
linear, à taxa anual de 20%, conforme demonstrado na Nota 6.

Nota 4 - Aplicações Financeiras. A disponibilidade dos re-
cursos financeiros disponíveis em 31 de dezembro de 2009 no mon-
tante de R$ 22.174.403,33 (2008 - R$ 20.059.045,65) estão aplicadas
em CDB-DI Swap no Banco do Brasil, com características con-
servadoras. Encontram-se também, registrados nos grupos: Outros
valores a Receber e Realizável a Longo Prazo, aplicações em títulos
de capitalização, com a finalidade de suportar a garantia de fiança de
aluguel.

Nota 5 - CLIENTES. Os valores registrados nesta conta
correspondem aos créditos junto às instituições com as quais a En-
tidade firmou contrato de prestação de serviços, compostos da se-
guinte forma:

Clientes 2009 2008
Ministério da Cultura 316.350,00 316.350,00
Gabinete de Segurança Institucional da
PR

0,00 28.357,50

Embaixada Britânica - Mudanças Cli-
máticas

13.985,55 0,00

To t a l 330.335,55 344.707,50

Nota 6 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL. O imobilizado e
o intangível guardam a seguinte composição:

Descrição Taxa de Depre-
ciação

Exercício 2009 Exercício 2008

Imobilizado
Equipamentos de Informática 20% 1.239.361,00 1.184.026,69
Instalações 10% 13.008,38 0,00
Máquinas e Equipamentos de Es-
critório

10% 41.456,01 38.312,27

Móveis e Utensílios 10% 406.056,81 383.694,81

Equipamentos de Áudio Visual 20% 11 6 . 9 2 7 , 0 5 104.947,05
(-) Depreciações -(1.093.012,19) (843.868,49)
Subtotal do Imobilizado - 723.797,06 8 6 7 . 11 2 , 3 3
Intangível
Sistemas Aplicativos - Softwares 20% 359.633,74 305.297,74
(-) Amortizações - (276.625,57) (231.107,55)
Subtotal do Intangível 83.008,17 74.190,19
Total do Imobilizado e Intangível - 806.805,23 941.302,52

Nota 7 - FORNECEDORES. Demonstramos a seguir os sal-
dos dos principais fornecedores de materiais e serviços:

Fornecedores 2009 2008
EMGEPRON - Empresa Gerencial de
Projetos Navais

0,00 226.100,00

ANPEI - Associação Nacional
de Pesquisa Desenvolvimento e
Eng.Empresas

0,00 37.400,00

Stallivieri e Gusmão Gestão Tecnoló-
gica e Ambiental Ltda

0,00 50.500,00

Cartoon PSI - Produtos e Serviços 0,00 75.645,22
AGM - Miranda Turismo e Represen-
tações

58.653,54 0,00

SPR - Consultoria em Gestão e Ino-
vação Empresarial

16.000,00 0,00

Fundação Carlos Alberto Vanzolini 26.250,00 0,00
Fundação Padre Leonel Franca 50.750,00 0,00
Avisa Serviços Técnicos em Vigilância
Sanitária, Tecnologia e...

24.000,00 0,00

IEILA - Escritório Regional do Inter-
national Energy Initiative

25.000,00 0,00

Hytron Indústria, Comércio e Assesso-
ria Tecnológica em Energia...

19.500,00 0,00

AEI - Assessoria em Economia e In-
formação Ltda

22.500,00 0,00

Instituto Stela 0,00 137.360,00
Foco Estudos, Capacitação e Recursos
Humanos e Part. Ltda

0,00 86.720,00

Hewlett-Packard do Brasil Ltda 0,00 92.800,00
Outros Fornecedores 28.724,50 137.223,50

To t a i s 271.378,04 843.748,72

Nota 8 - DESPESAS - No exercício de 2009 o CGEE contou
com um orçamento de R$ 42.419.274,35 oriundos de recursos do
Contrato de Gestão e de Contratos Administrativos: a) Contrato de
Gestão: Teve uma disponibilidade orçamentária de R$ 34.423.459,68,
com a seguinte composição: R$ 13.093.459,68 de ações e subações
não concluídas em 31.12.2008; R$ 1.000.000,00 de saldo de ações e
subações concluídas ou encerradas em exercícios anteriores; e R$
20.330.000,00 de aporte de recursos pelo MCT e FINEP constante do
15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. Dessa disponibilidade o
CGEE na execução de seus objetivos realizou uma aplicação de R$
22.147.707,35, restando assim um saldo de R$ 12.275.752,33 para ser
executado no desenvolvimento das ações e subações cuja conclusão
ocorrer durante o exercício de 2010, bem como para o financiamento
de novas ações. b) Contratos Administrativos: No exercício de 2009
o CGEE firmou contratos para prestação de serviços que alcançou o
montante de R$ 7.995.814,67, face os cronogramas e as datas em que
foram firmados os respectivos contratos, a aplicação foi de R$
2.853.949,15 e apresenta um saldo de R$ 5.141.865,52 com execução
prevista para 2010.

Nota 9 - RECEITAS: a) Contrato de Gestão: No exercício de
2009 foram recebidos recursos oriundos de Termos Aditivos ao Con-
trato de Gestão perfazendo um fomento de R$ 22.630.000,01 (vinte e
dois milhões seiscentos e trinta mil reais e um centavo), sendo R$
20.330.000,01 (vinte milhões trezentos e trinta mil reais e um cen-
tavo) referentes aos aditivos deste ano e R$ 2.300.000,00 (dois mi-
lhões e trezentos mil reais) remanescentes do exercício de 2008. b)
Contratos Administrativos: As receitas correspondentes a outros con-
tratos de prestação de serviços estão demonstradas a seguir:

Contratantes 2009 2008
Ministério da Cultura - MinC 0,00 333.000,00
Ministério do Desenvolvimento Ind. e
Com. Exterior - MDIC

122.400,00 0,00

Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial - ABDI

1.574.266,40 1.135.000,00

Embaixada Britânica - Mudanças Climáti-
cas

99.078,15 0,00

Embaixada Britânica - Eficiência Energé-
tica

279.967,72 0,00

Agência Nacional de Telecomunicações -
A N AT E L

0,00 414.220,80

Agência Francesa de Desenvolvi-
mento - AFD

316.400,00 0,00

Secretaria da Ciência, Tecnologia e
Educação Superior - SECITECE

500.000,00 0,00

Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República -
GSI/PR

44.775,00 29.850,00

Outras Receitas 0,00 2.076,43
To t a i s 2.936.887,27 1.914.147,23

c) Aplicações financeiras e outras receitas operacionais: O
CGEE obteve no exercício de 2009 uma receita financeira de R$
1.663.653,43 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e
cinqüenta e três reais e quarenta e três centavos) com as seguintes
vinculações:

Aplicações Financeiras e Outras Receitas Contrato de Gestão Outros Recursos
Aplicações Financeiras 1.626.397,29 7.757,87
Recuperação de Despesas/Ressarcimentos 27.342,33 0,00
Descontos Financ. Obtidos/Outras Receitas 2.140,03 15,91
To t a i s 1.655.879,65 7.773,78
Total Geral 1.663.653,43

Brasília, 31 de dezembro de 2009
AVELINO JOSÉ DE MAGALHÃES

Assessor Financeiro e Contábil do CGEE/OS
CRC-DF 000 656/O-8
CPF 000.068.151-20

LÚCIA CARVALHO PINTO DE MELO
Presidenta do CGEE/OS

CPF 148.545.544-87

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

1. Examinamos o balanço patrimonial do Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos - CGEE, encerrado em 31 de dezembro de 2009
e as respectivas Demonstrações de Superávit e Déficit, da Mutação do
Patrimônio Social e de Fluxo de Caixa correspondentes ao exercício
findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Ad-
ministração. Nossa responsabilidade é de expressar opinião sobre
essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as nor-
mas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) o pla-
nejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do
CGEE; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos
registros que suportam os valores e as informações contábeis di-
vulgadas; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis
mais representativas adotadas pela administração do CGEE, bem co-
mo da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em con-
junto e do modelo de Centro de Custos adotado para controle de suas
atividades.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis mencio-
nadas no parágrafo primeiro representam, adequadamente, nos as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, em 31 de dezembro de 2009,
o resultado de suas operações, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, inclusive em relação às alterações introduzidas
pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009.

4. As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício
findo em 31/12/2008, utilizadas para fins comparativos, foram au-
ditadas por auditores independentes da empresa Via Consult e o
Parecer emitido sem ressalvas.

Via Consult - Auditoria, Consultoria e Treinamento
CRC-DF 000648/O

Brasília, 19 de fevereiro de 2010
CARLOS ALBERTO MUNIZ

CRC-DF 1665/O-1

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. As quinze horas do dia vinte e dois (22) do mês de
fevereiro de dois mil e dez (2010), na sede do Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos, realizou-se a décima oitava (18ª) reunião or-
dinária do Conselho Fiscal do CGEE que, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, procedeu ao exame da documentação repre-
sentada pelo balanço, relatórios, demonstrações financeiras, fluxo de
caixa e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2009.

Tomando por base o Parecer dos Auditores Independentes,
bem como os esclarecimentos prestados pelo Gestor Administrativo e
pelo Assessor Financeiro e Contábil, os Membros do Conselho Fiscal
são de opinião que os referidos documentos refletem adequadamente,
em seus aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira do
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, bem como os resultados
apurados, as mutações do seu patrimônio social e as origens e apli-
cações de seus recursos em 2009.

O Conselho Fiscal considera que a referida documentação
encontra-se em condições de ser encaminhada para apreciação e apro-
vação do Conselho de Administração.

Brasília, 22 de fevereiro de 2010
ARY BRAGA PACHECO

Presidente
DERBLAY GALVÃO

Conselheiro
JOSÉ ROBERTO ALVES CORRÊA

Conselheiro
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

1. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, qua-
lificado como Organização Social, atua na área de Ciência, Tec-
nologia e Inovação no que se refere a geração de subsídios para a
formulação e apoio técnico para a implantação de políticas públicas e
programas estratégicos. O CGEE norteia suas ações na busca do
entendimento das forças que moldam o futuro e pela constante preo-
cupação com a excelência das suas atividades, desenvolvendo estudos
de prospecção tecnológica, avaliação estratégica de políticas e pro-
gramas e gestão da informação e conhecimento de forma participativa
e com base na discussão de idéias e na busca de consensos. Na
qualidade de Organização Social, o CGEE vincula-se ao Ministério
de Ciência e Tecnologia - MCT (Órgão Supervisor), mediante Con-
trato de Gestão que tem como objetivos: (I) Promover a realização de
estudos e pesquisas na área de ciência, tecnologia e inovação e suas
relações com os setores produtivos, além de atividades de avaliação
de estratégias e de impactos econômicos e sociais das políticas, pro-
gramas e projetos científicos e tecnológicos; (II) Oferecer subsídios à
formulação de estratégias para capacitação de recursos humanos na
perspectiva da construção e consolidação do sistema nacional de
inovação; (III) Apoiar e promover a realização de eventos e de foros
de discussão orientados para a construção de convergências entre os
diversos atores participantes do processo de inovação e subsidiar
escolhas tecnológicas para a sociedade brasileira; (IV) Prover sub-
sídios técnicos para o funcionamento dos Comitês Gestores dos Fun-
dos Setoriais quando solicitado pelos mesmos ou pelo Órgão Su-
pervisor. Estes objetivos orientam a elaboração da agenda de trabalho
do Centro, tanto no que se refere às ações pactuadas no Contrato de
Gestão como aquelas negociadas em contratos administrativos fir-
mados com entidades públicas e privadas. Parcela expressiva do Pla-
no Anual de Trabalho do CGEE é inserida no âmbito do Contrato de
Gestão, a partir de entendimentos com o MCT, Órgão Supervisor da
Organização Social CGEE. As negociações dos itens constantes da
agenda de trabalho do CGEE fomentada pela União envolvem reu-
niões com o próprio Ministro da Ciência e Tecnologia, com os Se-
cretários do MCT, coordenadas pelo seu Secretário Executivo, com os
presidentes das agências de fomento do MCT (CNPq e FINEP) e com
outras instâncias de governo. Além de ações de interesse direto no
MCT, em 2009 foram conduzidos, no âmbito do Contrato de Gestão,
estudos demandados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEM), pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq). Durante o ano de 2009 foram assinados dois Termos
Aditivos ao Contrato de Gestão, de números Décimo Quinto (15º TA)
e Décimo Sexto (16º TA), firmados respectivamente em 23 de junho
e 29 de dezembro. Foram efetivamente desenvolvidas ao longo de
2009, 64 subações, das quais 44 foram concluídas ainda no período
coberto por esse Relatório. As demais 20 subações encontravam-se
em andamento ao final do ano, com prazos de término previstos para
2010. Em adição às atividades do Contrato de Gestão, durante o ano
de 2009 foram realizadas ações no âmbito de dez contratos ad-
ministrativos, sendo dois com a Agência Brasileira de Desenvol-
vimento Industrial - ABDI (para a finalização dos Planos Estratégicos
Setoriais - PES e para a montagem das Agendas Tecnológicas Se-
toriais - ATS's); um com o Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República (GSI); um com o Governo do Estado do
Ceará para a geração de subsídios e organização da realização da
Segunda Conferência Internacional em Clima, Sustentabilidade e De-
senvolvimento - ICID 2010; dois com a Embaixada Britânica (um
estudo sobre Mudanças Climáticas Globais e outro sobre políticas e
programas nacionais sobre Eficiência Energética em países selecio-
nados da Europa e nos Estados Unidos); um com a Agência Francesa
de Desenvolvimento (AFD); um com a Associação Brasileira das
Instituições de Pesquisas Tecnológicas (ABIPTI); um com o Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
para realizar estudo sobre o incremento do carvão vegetal na si-
derurgia brasileira para esse setor e outro com a Secretaria de As-
suntos Estratégicos da Presidência da República, assinado nos últimos
dias de 2009. Os recursos financeiros que possibilitaram o desen-
volvimento das atividades do Centro em 2009 atingiram o montante
de R$ 27.230.540,71 (vinte e sete milhões, duzentos e trinta mil
quinhentos e quarenta reais e setenta e um centavos), no exercício de
2009 foram utilizados recursos oriundos do 14º e do 15º Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão, perfazendo um fomento de R$
22.630.000,01 (vinte e dois milhões seiscentos e trinta mil reais e um
centavo). As receitas do Contrato de Gestão foram registradas pelo
seu recebimento da seguinte forma: Recebimentos no exercício: R$
22.630.000,01 (vinte e dois milhões, seiscentos e trinta mil reais e um
centavo), sendo R$ 20.330.000,01(vinte milhões, trezentos e trinta
mil reais e um centavo) referentes ao 15º Termo aditivo deste ano e
R$ 2.300.000,00 (dois milhões, trezentos mil reais) remanescentes do
exercício de 2008. Também ingressaram na organização, oriundos de
receitas não operacionais resultantes de aplicações financeiras e re-
cuperação de créditos, o montante de R$ 1.655.879,65 (um milhão,
seiscentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e
sessenta e cinco centavos),

além de outros recursos oriundos de Contratos Adminis-
trativos no valor bruto R$ 2.944.661,05 (dois milhões, novecentos e
quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinco
centavos), sendo líquido R$ 2.832.588,98 (dois milhões, oitocentos e
trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais, noventa e oito
centavos) em razão da dedução de R$ 112.072,07 (cento e doze mil
setenta e dois reais e sete centavos) relativos ao Imposto sobre Ser-
viços (ISS). Durante o exercício de 2009 o CGEE realizou dispêndios
no montante de R$ 25.001.656,50 (vinte e cinco milhões, um mil,
seiscentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos), sendo R$
22.147.707,35 (vinte e dois milhões, cento e quarenta e sete mil,
setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos) no âmbito do Con-
trato de Gestão e R$ 2.853.949,15 (dois milhões, oitocentos e cin-
qüenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e quinze cen-
tavos) nas atividades dos Contratos Administrativos. Dada as suas
características de atuação, o CGEE contou com a participação de um
conjunto expressivo de instituições do SNCTI na condução das suas
atividades, tanto no âmbito do Contrato de Gestão como no de con-
tratos administrativos. Além disso, identificou e mobilizou cerca de
150 especialistas para a geração de subsídios técnicos para os estudos
coordenados pelo CGEE e desenvolvidos de acordo com as abor-
dagens metodológicas preconizadas pelo Centro.

LÚCIA CARVALHO PINTO DE MELO
Presidenta do CGEE/OS

CPF 148.545.544-87
MARCO ANTÔNIO RAUPP

Presidente do Conselho de Administração do
CGEE/OS

CPF 076.608.801-44

CENTRO OPERACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO

DE UBERABA - CODAU

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 2/2010

O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de
Uberaba - CODAU, através da Comissão Especial de Licitação, em
atenção ao § 4º do artigo 21 da Lei Federal nº 8666/93, torna público
a alteração do edital e remarcação da licitação modalidade TOMADA
DE PREÇO Nº 002/2010, publicado no D.O.U. Seção 3, de 16 de
abril de 2010, na página 240.

O Edital Retificado poderá ser adquirido na Sede do CO-
DAU a partir do dia 03 de maio de 2010, na Seção de Licitações,
situada na Avenida da Saudade, 755-A, bairro Santa Marta, no mu-
nicípio de Uberaba estado de Minas Gerais, mediante depósito de
R$5,00 (cinco reais) na Caixa Econômica Federal, agência 1534,
operação 006, conta corrente de nº 500.777-7, em nome do CODAU.
Maiores informações através dos fones: 0xx34-3318-6080/6031, fac-
símile 0xx34-3318-6011. A data de abertura foi remarcada para o dia
17 de maio de 2010 às 09hs00 (nove horas), na sede do CODAU, no
endereço acima.

Uberaba, 28 de abril de 2010.
ANTÔNIO COELHO DE ALMEIDA

Diretor de Desenvolvimento e Saneamento

CRM/RJ nº 52.28631-3. Não havendo quorum em 1ª chamada às
18:00h, procedeu-se à 2ª convocação às 18:30h, a qual foi instaurada
a reunião com a presença de 70% do capital social (art. 1074, CC),
representado pela quotista ONCOTECH - Oncologia Ltda. Aberta a
reunião deliberou-se e decidiu-se acerca da alteração na administração
da sociedade, nomeando-se o Dr. Fernando Adão Moreira, brasileiro,
médico, casado, CRM/RJ nº 52.54238-9, CPF/MF nº 899.191.657-00,
domiciliado na Av. da Américas, 10333, bl. 4, apto. 302, Rio de
Janeiro/RJ, em substituição do Dr. Edmon Gomes da Silva Filho,
médico, CRM/RJ nº 52.28631-3, nos termos da cláusula quinta do
contrato social e mediante a assinatura do administrador nomeado
serve como termo de posse para todos os efeitos do art. 1062 do CC.
Sem prejuízo, ratificam que o administrador remanescente, Dr. Eduar-
do Jorge Ferreira de Medeiros, seguirá exercendo a função nos termos
da sua nomeação. Também deliberou-se que o segundo assunto da
pauta, qual seja a chamada de capital em virtude da necessidade de
recursos do hospital, ante a ausência dos demais sócios será de-
liberada nova reunião marcada para o dia 28/04/2010, às 18:00h,
nesta mesma sede da sociedade. Nada mais havendo a deliberar a
reunião se deu por encerrada, determinando a lavratura desta ata, que
segue assinada por todos e, para que surta os devidos efeitos, será
registrada e arquivada na JUCERJA. Duque de Caxias, 25/03/2010.
ONCOTECH - Oncologia Ltda. - Reynaldo Magalhães Filho; Fer-
nando Adão Moreira - Administrador nomeado; Eduardo Jorge Fer-
reira de Medeiros - Administrador.

FACULDADE DE TELÊMACO BORBA

AV I S O S

O Diretor Geral da Faculdade de Telêmaco Borba, no uso de
suas atribuições regimentais, ratifica a alteração da nomenclatura do
Curso de Administração, ocorrida por força das Diretrizes Curri-
culares Nacionais para o mesmo, passando, a partir do ano letivo de
2008, de "Administração, bacharelado, com habilitação em Admi-
nistração de Empresas" para "Administração, bacharelado".

O Diretor Geral da Faculdade de Telêmaco Borba, no uso de
suas atribuições regimentais, ratifica a alteração da nomenclatura do
Curso de Pedagogia, ocorrida por força das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o mesmo, passando, a partir do ano letivo de 2008, de
"Pedagogia, licenciatura, habilitações em Orientação Educacional e
em Supervisão Escolar" para "Pedagogia", licenciatura".

Telêmaco Borba, 23 de abril de 2010.
WILSON JOSÉ TIM PONTARA

FITEE - FEDERAÇÃO INTERESTADUAL
DOS TRABALHADORES

EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ESTATUTÁRIA ORDINÁRIA

VII CONFITEE

O Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino - FITEE, no uso de suas atribuições
e conforme os Estatutos e o "Regimento de Convocação" aprovado
pela Diretoria Plena, convoca as entidades sindicais filiadas e em
gozo de seus direitos para se fazerem representar a VII Assembléia
Geral Estatutária Ordinária, VII CONFITEE, a ser realizada de 28 a
30 de julho de 2010, nas dependências do Hotel Praia Sol, na rua
Eudólio Cruz, 01, Nova Almeida, no município de Serra, Estado do
Espírito Santo, para: a) Eleger a Diretoria Plena, o Conselho Fiscal e
os Delegados Representantes efetivos e suplentes, gestão 2010/2013;
b) promover alterações estatutárias; c) debater e deliberar sobre ques-
tões referentes à definição de políticas: I - Gerais; II - Sindicais; III -
Específicas da Categoria; IV - Específicas da FITEE. O detalha-

mento do temário, os critérios de proporcionalidade e as formas e
prazos de pagamentos das taxas sociais, de credenciamento das en-
tidades, eleições e inscrições dos delegados e outros requisitos e
informações constam do "Regimento de Convocação", remetido às
entidades filiadas. As inscrições de chapas, realização das eleições
para a Diretoria Plena, para o Conselho Fiscal e para os Delegados
Representantes serão regidas pelos Estatutos e regimentos "Interno" e
"Eleitoral", a serem aprovados na sessão de abertura.

Belo Horizonte, 23 de abril de 2010.
EDSON DE PAULA LIMA.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 27/2010

A Comissão Permanente de Licitação (CPL), conforme prer-
rogativa assegurada pelo art. 49 da Lei nº 8.666/93, comunica a
revogação do Pregão Presencial nº 27/2010, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada em consultoria e estudo com o
objetivo de identificar possíveis isenções/incentivos relacionados a
encargos incidentes sobre energéticos, favorecendo projetos de efi-
ciência energética, em conformidade com as condições e especi-
ficações constantes do instrumento convocatório e seus anexos.

Brasília - DF, 28 de abril de 2010.
CARLOS ROBERTO MIGUEL

Coordenador da Comissão

COTEFIL HOSPITAL GERAL LTDA
CNPJ: 29.388.337/0001-08

ATA DA REUNIÃO DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2010

Devidamente convocados para a presente reunião os sócios
quotistas da COTEFIL Hospital Geral Ltda., sediada na Rua Mal.
Floriano, 100 e Rua General Mitre, 110 e 86, Jardim 25 de Agosto,
Duque de Caxias/RJ, assim discriminados: ONCOTECH - Oncologia
Ltda., CNPJ nº 00.578.976/0001-46, representada pelo seu sócio ad-
ministrador, Fernando Adão Moreira, médico, CRM/RJ nº 52.54239-
9; CDI - Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda., CNPJ nº
02.241.835/0001-69, neste ato representada por seu sócio adminis-
trador, Carlos César da Silva; e Centro de Investigação em Car-
diologia e Ginecologia S/C Ltda., CNPJ nº 36.529.212/0001-08, neste
ato representado pelo Dr. Edmon Gomes da Silva Filho, médico,


