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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 0 0 3 / 2 0 11

A ABTLuS, por intermédio de seu pregoeiro, torna público o
resultado do pregão nº 003/2011, sendo a Empresa WHITE MAR-
TINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ Nº 35.820.448/0085.44,
vencedora do certame, para o fornecimento de gases diversos com
fornecimento em cilindro e nitrogênio líquido, no valor total de R$
1.181.839,70.

Campinas, 18 de abril de 2011.
CLEBER SIDINEI BAUDSON

Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO
CENTRAL - ASBAC/RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL REGIONAL ORDINÁRIA

Conforme previsto nos artigos 11, inciso I, item "a" e 25,
inciso I, do Estatuto Social da ASBAC - Associação dos Servidores
do Banco Central - RJ, o Presidente do Conselho de Administração
convoca todos os seus associados efetivos, com direito a voto, para
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 de abril de 2011,
no Auditório Menor, no Edifício- sede do Banco Central no Rio de
Janeiro, localizado na Avenida Presidente Vargas, 730, 24º andar, às
14 horas, em primeira convocação, com qualquer número, para o dia
28 de abril de 2011, no mesmo local e hora, para deliberar sobre a
aprovação das contas do exercício de 2010, com base no artigo 18,
inciso III. De acordo com Art.13 do Estatuto Social, "para participar
das Assembléias Gerais o associado deverá estar em dia com o
pagamento de suas contribuições e com suas obrigações, identificar-
se e assinar a competente lista de presença.

Rio de Janeiro-RJ, 15 de abril de 2011.
LOS ALBERTO FILARDI

Presidente do Conselho de Administração

(*) Publicados nesta data por terem sido omitidos na edição do DOU
nº 48, de 11-3-2011, Seção 3, páginas 142 a 145. No Balanço Pa-
trimonial faltou incluir o Demonstrativo da Execução Orçamentária
por Ação.

Ineditoriais
.

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE
MATEMÁTICA PURA E APLICADA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

Após a abertura da licitação supracitada, processo nº
025/2011, foram habilitados os participantes LA GRECA FERREIRA
CONSTRUTORA LTDA, ELDEC ENGENHARIA E INSTALA-
COES LTDA, C. O. P. SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, RE-
NATO AZEVEDO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA e
inabilitados VIGAFORTE CONSTRUCOES LTDA, MONTEIRO &
SCHIEMER ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LT-
DA-ME, DEUTEC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, BRITPER
CONSTRUCOES LTDA, FZON PLANEJAMENTO E CONSTRU-
CAO LTDA.

JANAINA DE SOUZA LIMA CUSTODIO
Presidente da CPL

(SIDEC - 18/04/2011) 925574-02011-2011NE999999

ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE
ENSINO RENOVADO OBJETIVO

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

EDITAL DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR 2011 - 2º SEMESTRE

Por ordem do magnífico Reitor da Universidade Paulista,
UNIP, mantida pela Associação Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo, ASSUPERO, CNPJ nº 06.099.229/0001-01,
no uso de suas atribuições, atendendo às Portarias Ministeriais
nºs. 1.449, de 23 de setembro de 1999; 1.647, de 28 de junho de
2000; 391, de 7 de fevereiro de 2002; e Portaria Normativa nº 40
de 12 de dezembro de 2007, tornamos público o seguinte adi-
tamento ao Edital do Processo Seletivo/Vestibular 2011-2º Se-
mestre, publicado no Diário Oficial da União em 30/3/11, seção
3, páginas 158 a 162, com normas específicas para os cursos
oferecidos pela modalidade de educação a distância. DA PROVA.
A prova para seleção de alunos para os cursos oferecidos na
modalidade de educação a distância será realizada em local, data
e horário agendados pelo candidato e constará de uma redação em
língua portuguesa. DA INSCRIÇÃO. Poderão inscrever-se para
concorrer às vagas do Processo Seletivo 2011-2º Semestre can-
didatos que tenham concluído ou venham a concluir o ensino
médio até o mês de julho de 2011. Candidatos que concluírem o
ensino médio após julho de 2011 serão considerados treineiros.
Para inscrever-se, o candidato deverá acessar a Internet
(www.unip.br/ead) e: 1) preencher a ficha de inscrição, com-
pletando-a com os dados solicitados e agendando data e horário
da prova de seleção; 2) imprimir a ficha de inscrição e o boleto
para recolhimento da taxa de inscrição de R$ 20,00 (vinte reais);
3) assinar a ficha de inscrição e pagar a taxa respectiva em
qualquer agência bancária; 4) entregar a ficha de inscrição as-
sinada e o comprovante de quitação da taxa (boleto bancário com
autenticação mecânica) em um dos pólos de educação a distância
da UNIP, no dia e hora agendados para a realização da prova. O
correto preenchimento da ficha de inscrição, a veracidade e au-
tenticidade das informações, e o recolhimento da taxa de ins-
crição por meio de boleto bancário, cujo cedente é a ASSUPERO,
são de exclusiva responsabilidade do candidato. As inscrições que
não atenderem aos requisitos estabelecidos serão canceladas a
qualquer tempo. Não haverá devolução da taxa de inscrição. O
candidato que se inscrever e não comparecer à prova agendada,
ou o candidato não classificado em uma prova de seleção, poderá
prestar outra prova, mediante nova inscrição e agendamento de
data e horário. Observação: Em virtude da autonomia de alguns
polos, as inscrições poderão ter que atender também a condições
específicas determinadas pelo polo, desde que sejam claramente
estabelecidas e não estejam em desacordo com os Regulamentos
da UNIP. O ato de inscrição implica, por parte do candidato, o
reconhecimento e a aceitação de todas as condições previstas nos
Editais do Processo Seletivo 2011-2º Semestre e nos Regula-
mentos da UNIP, tanto para efeitos contratuais quanto para efeitos
legais. DOS CURSOS OFERECIDOS. Os seguintes cursos são
oferecidos na modalidade de educação a distância, no turno no-
turno: Cursos Superiores Tradicionais - Administração - 4 anos;
Ciências Contábeis - 4 anos; Letras (Licenciatura em Portu-
guês/Espanhol e em Português/Inglês) - 3 anos; Matemática (Li-
cenciatura) - 3 anos; Pedagogia (Licenciatura) - 3 anos; Serviço
Social - 3 anos e meio; e Cursos Superiores de Tecnologia -
Gestão da Tecnologia da Informação (antigo Gestão de Sistemas
de Informação) - 2 anos; Gestão de Recursos Humanos - 2 anos;
Gestão Financeira (antigo Gestão Financeira de Empresas) - 2
anos; Logística - 2 anos; Marketing (antigo Gestão de Marketing)
- 2 anos; Processos Gerenciais (antigo Gestão de Pequenas e
Médias Empresas) - 2 anos. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 1) O
conteúdo curricular é disponibilizado em plataforma digital e/ou
material impresso. 2) A interação com a tutoria será efetivada via
Internet e/ou por outro meio de comunicação. 3) SEI - Sistema de
Ensino Interativo - os encontros presenciais programados são os
determinados pela legislação, ou seja, obrigatórios para as se-
guintes atividades: avaliação, estágios obrigatórios, trabalhos de
conclusão de curso e atividades em laboratórios especializados, se
for o caso. 4) SEPI - Sistema de Ensino Presencial Interativo -
além dos encontros presenciais obrigatórios determinados pela
legislação, são programados, também, encontros presenciais op-
cionais. 5) A UNIP reserva-se o direito de oferecer os cursos pelo
SEPI - Sistema de Ensino Presencial Interativo - ou pelo SEI -
Sistema de Ensino Interativo, podendo, em qualquer momento do
curso, ao seu critério, passar do sistema SEPI para o sistema SEI
ou vice-versa. 6) Os encontros presenciais opcionais são com-
plementares e a presença pode se efetivar com teleaulas e/ou
professores e/ou tutores e/ou monitores. 6.1 - Parte dos encontros
presenciais opcionais, ou a sua totalidade, pode tornar-se obri-
gatória, ao critério da UNIP. 7) Os cursos da UNIP na mo-
dalidade de educação a distância (EAD) podem ser oferecidos em
vários formatos metodológicos (diferentes metodologias usando
diferentes tecnologias): SEI - encontros presenciais obrigatórios;
SEPI Padrão - encontros presenciais obrigatórios e encontros
presenciais com professores e/ou tutores. O SEPI oferece, ainda,
o curso em outros formatos: SEPI Gradual - encontros presenciais
obrigatórios e encontros presenciais com professores e/ou tutores,
cuja freqüência diminui no decorrer do curso; SEPI Sat - en-
contros presenciais obrigatórios e encontros presenciais com te-
leaulas via satélite; SEPI Net - encontros presenciais obrigatórios
e encontros presenciais com teleaulas via Internet. 8) A UNIP
reserva-se o direito de condicionar a abertura de cursos e de
pólos. 8.1 - O número total de vagas, para os cursos ofertados
pela metodologia de Ensino a Distância, em todo o território
nacional é de 36.522 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e duas)
vagas, menos o número de ingressantes no primeiro semestre de
2011 que renovarem matrícula para o segundo semestre. 8.2 -
Condições para o funcionamento dos cursos - o número de ma-
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