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:UN6E?E~Pf:iO-p~i·i~:dé'T~tcÕí5j~l r
a 02f02f201.1~09;30 horas, o Editaleml
ueressados, a partir do dia 17/(11IZ011, i
fos ou pontos facultatiVos). das 08:00 às 1
ratos da Fundação B.eneficente de Pedreíra.]
Iteore.."Ofhimentode taxa nó valor de!
JS custos cem cópias xerográficas. . 'j"

Jmer Melzanl' .' ,
'e da:Copêl J

lctPAL DE1GA8AtÁ
LlcrrAçÃO..
fiE REGISTRO DE PREÇOS

que serárearlZildo Pregão Presencial n~OOll2011,

,italares e Odontológicos -Secretaria M, de Saúde
12011
da d1a27/0112.01 1.
as Fortes. sJrf - Piso Superior - Salão Paroquial,
naíl: Iicitacaoigarata@gmClll.com
ramal 203

'ríalllí - p~ oeira

o P!Uid~e do SINDICATO 00$ TRASALH~DqRES MAS' EMPRESAS DE TR.ANSPORTES
RODOVIARlOS eANEXO!:; DE SAN1J)ANDRE, $AO BERNIIRDO DO CAMPO,SAO CAETANO
DO SUL, DtAOEI\lA. MAUA. RlBElRAO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA - SINTE1'RA- Rua
~antlJ~, ". 435 - V:<laAssunção. santc M!lrélSp, CNPJ 57.60;!..609IOoOi'-58. conveca os.
empregados das Empresas óa setor.oe limpezaUr/i;In<I da região do Gr.mde ABCD, para a As-
sambléia Geral Illnerantes a serem realizadas naportarta das empresas em 17.01.2P11. em prt-
meim C<lIl1JOÇaÇâv ás 00:00 horas e em segunda e úllúP.a COmiocação ás 06:30 horas com quat-
quer n.úmero de presentes: PereIIa Ambienta': Rua EspfTi!oSanlo,sfn!> -13antoAr.Qré; Tmnsbraçàl:
Avenida dos Estados. 4200. Vila ,Pr~:osr.~pe~~rtd~a~de~,São- Caetano do Sul; Sustentáre: RuaTantoios, n2
409 - Díadema; lará ~ e Urbano eCon!Y
lrução: Estrada do GuaraCiaba,
Tletê, rP 232,ViJa Vlwldl. São Bemardo do. .... .eIílWrarem a seguinte
Ofaem do dia: a) delegar poderes á Olfetoria do SiOOícato pamnegociar a pauta @reNindícações
como Sindicato Pat_al,~n$\au"'t'<Ií""fdío eol<!tivoou decretar greve, coofOmleo dispOsto do
artigo 114.irn:ioolX.paráQraro 2" daE.C,rP45.08/12,'2004; tt} apreciare \iOtaros Iteos da pauta
de rei\líndícações da \fata base referente 2011/2012; c}. discutire aprovar as contribuições
COIlfedela'lívaInegocial'e asslstencial.estallelecendoprazo para direi!ri individual. de oposição.

SantoAndré. 13de Janeiro de 2011.F~ Mandes da Silva- Presidente,

,\lIClPAL.PE ARWÁ
'UBLlCACÃO - CONTRATACAO DE EMPRESA
PRO./ffOS LEGAIS E EXECUTIVOS PARA

110 FUHDAMENTAL E PARA" A REfORMA E
A1R!I(J.CEHJRORESIDEHCIAl;
orasr: ABERTURA: 09:00 horas do mesmo Ilia.
iressades apresentar um:-cdvirgem para a troca.
enga, 90c)Jifa Flora .Regina -Aruja • a partir lIe
16:30'horas.l~nn~peIó fone:(lt} 4652-

miá; 1211e JallliltBde 2IJ11,

AVlSODE UCITAçAo
.EncOf1tra-,se aberta naAca~ía .dePolícia. licr.ação na modalidade Pregão.na
k1rma eletrõnioa, destinada. ácentratação de empresa para prestação de servíeos

de limpeza. asseto.e conservação predial, confonneabaixo: '
Oferta de Compra n" 180123QOOO1Z0l10c00001.

Pregão EletrôniCo nOOlf2011-ACADEPOL
Processo n° 134912010-ACADEPOl

Endereço eletrônico: www.bec:sp.gov.br ou www,becJazeflda,sp,gov;br
Data dO iníCio ooprazo pare envio da ptopo~ta ele!rÕÍliCa: 1310112011
Data.e. horáríoliaabertura da sessão pública:27/01/2011 às to horas

.:'. 'Maioresínrontlações pelo tefefone (11) 34S8-3334. .

TIClrAçÕE~ ~INVESTIMÊNTOS
, IMPoRTANTE
". $.A., informa queiderlüflCOU o usoindevidodo
, e financiamento para lef~í,os,Todas as i!iedldas
'atOS.ldentiflCaf a autoria do Crime de eStelionalO,e
'. foi írÍsta<JtadolnqUérito PoIícialsobon."411~,

'Jmsilel.ras maísatuan:les no setor.de ínfraesIruItira,
rativa dáBoiJes!ia. CO!ri participação eméfrJpreS2S
portuário e de geração de en.erg;a. QwlIquet oulto
icas cI06 rK>SSÓS nSgédos. . .'

esas~SefViços Cootábeis,das~de\
mlaçóes ePesq!líSas~Estado.de São.PauIo'· '.
lairro:luz" SãoI'alll<\SP-UP:OttOZ-OOO .
04-44361.3364-4.514,e-!lI3il: cobraiJ<a@sescim.MJbr
5"mdkalPatroaal- Exerdâc>2Il11'
icamnotífiGd'as todas as-organízaÇões..empeâs edemáis
a ~ ao.1I1@SiJ)O.m31 de janeiro.de 2011,a
o ""aIt579,ª"CU;sóbpenaÓ!!ÍIlCOII''''''''''_~
tesa ~d.i~te~d.e RecOlbímellt~dá
) ao sifudo SESCOn-5P!W\W{f,!>SQ1'""gJy - Serviços -

na~-f'1esidente

:CIPALDE ALUMíNIO .
19ão nO. 171201O-Proc. 15412010-. Objeto:
serviços de Umpeza. hígienização, censer-
10- Proc.153!2010- Objeto: Contratação de
am~lôde. vias públicas. por motivosadrní-

r aos i1iteresS3dosqt1e achaabertoa ficitação
Registro oe Preço nO 00212011, pa!'a

ção de SerYiçO:de,,t,ocação de Caminhão
.porte dê água mimuniçíplo de lpeTó". A
i reallzada no dia 27/0112011 às 09:00hs, na
I"Iperó-SãoPaulo,TeI(15)32661321.lperé,
ra deCampos-'Prefeiú!Municipal.

iflCípiODEANGATUBA 1
ij~~:.,-.t!S.',.~:.·~.i.;~.<.:.•';:':~.'.."-·<.:::J1.·i'J}•..•.·~..:;."~.•.r.~.~.:,'i.".?....f;i;~<!(:.'..•.:"7,:.•;'11
íos a serem utilizados na MerilndaEscolar. '.

o: 2ôde janeiro de 2011 às 09:00 horas:
ou5Hi. Angatuba. 11 de janeirode 2011. J

( 'Síndi;~t~ daJn~ústrjad~Refriger~ção. Aqueci,,",ento \
. e'Tratamento de Ar no Estado de Sã.o Paulo' I

'(}OO1-21" .. i

;~~~!';'~1!;'~1
1Estad<> de São PaítIo,C(jm sede na Avenida ..' nes!a capital, por me!O ooi
lseu.~. á ~ damaioría da 0ire!00a, cmvo::a todaS,.05 seus iIssociados para.]
ia ASsemloSa~.0a!íIíátIa e ~ aser'- na_ daen6dade:"" dia 1St1de iáneft9 de 2011,' às 16h:!O, em primelra convccação, de.cendo COOIar com o <;cêwm da 2131
l(doíS fsIçós}doS~ e, às 17 00ras, em segUnda. ~ não haIIendo Quér'-Jmmínimo. j
!~flmna das ~~ eesfa!u!árias. espéciakne.'1!e coovocaãa pam <tscuIi(e~ scbrs a!
. i~cIoE~SOOaL~PauIo.1300janeirode201~:~RogeIi<)MigueI.Medd,,-prosírlenl~)

~re:=~=J~f~~~~6'~~~~~~~1k~~
SUL;D1~~ MAUA,RIBElRAOPIIU:$ ERIOGRANDEDA.SeRRA -SINTETRA. ~RuaSa.'110
AndIé. n"435"ViIaAssunção, SantoAlldre/SP. CNPJ:S7.502,6O!I!OOO1-5B, OOI1V(l(:a~'MatQrislas de
veiciJlosde até vinte e oito lugares, funcionários das EITlpresas de Transp<Jrtes de Passageiros por
T~ e Fretamento.da.· Região do Grande ABCO, para Assembléia. Geral EspecífICa,que será
'reafizadaria Sede do SítKficato. dia 18.01.2011 ás 10:00 heras em prtmeíra eoovo<:aÇão e ás 10;30
hotaS em segunda e úlfima ronvocaçâQ. comqualquernoimero de presentes, para díscuiírem e delf..
berá<~aseguÍ!íl9o«!emdo dia: a) ~!egar pot!ertr.' à Oirelcria do Sim:ficalo pata negoçíara pauta
dereivíndicacões com o Sínáca!o Patronal. iosIaurar di$sidi<>ccIe!Ivt>ou decretar g<eo'econli:ltme o
diSposlo dO ártigÓl14;.incíso IX. patágrafo Z' da E.C: n·.45. eall2!2004; b)Apreciar e VOIaros ilens
dapall".a de reiVlIlIlicaçõe$ da dafabase referente 201:1/2012; c)Oi.sculif eÍljlT(Mlf,as cooI!iIluiç(!es
confederalívalnegçdal e assis!encial esjabeleCel100plazc P31B<iireilo.~ de Gp<JSiÇãc.

SantoAndré. 13 de Janeiro. de 2011, FrancjSC<:JMendesdàSl!va ~Presidente


