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Pregão Eletrônico n° 45/2015
OBJETO: Contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada
por preço unitário, de empresa especializada na prestação do Serviços Telefônico
Fixo Comutado-STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional- LDN e
Longa Distância Internacional – LDI, com Discagem a Ramal-DDR para o Campus
de Passo Fundo-RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
edital e nos seus anexos.
DATA E HORÁRIO DAABERTURA: 07/08/2015, às 09h15min.
LOCAL: www.comprasnet.gov.br UASG: 158517
EDITAL:O edital encontra-se a disposição dos interessados no sítio da Universidade
Federal da Fronteira Sul www.uffs.edu.br e no portal de compras do governo federal
www.comprasnet.gov.br.

Chapecó/SC, 27 de Julho de 2015
EVERTON ROGÉRIO ALVES CAVALHEIRO

Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

Ministério da
Educação

COMUNICADO
Recebemos correspondência da EBCT através do
Ofício 010/2015, onde comunicam o Extravio do
objeto sedex ST142674624BR do Banrisul, Ag. São
Jerônimo – RS. A ocorrência foi registrada na
Delegacia de Polícia Civil de São Jerônimo - RS,
Ocorrência – 1994/2015.
Dados dos sedex e talão:
Ref.: 01/07/2015 Sedex: ST142674624BR
Ag.: 0400 Nome: Ag: São Jerônimo
Cta.: 08.023666.0-1 CPF: 101324300/53
Série: 000 Talão: 001.421 a 001.440

Porto Alegre, 27 de julho de 2015.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A

PublicaçõesLegais
anuncie: anuncios@correiodopovo.com.br | (51) 3216.1620

Bovino gordo em pé/kg
Semana de 20/Julho/15 a 24/Julho/2015 (*)

Boi Vaca

Mínimo R$ 5,00 R$ 4,50
Médio (**) R$ 5,39 R$ 4,87
Máximo R$ 5,50 R$ 5,10

(**) Média ponderada obtida entre praças consultadas

Fonte: Emater

Ministra aguardada
■ A presença da ministra da Agricul-
tura, Kátia Abreu, é aguardada para
a abertura do Congresso Internacio-
nal do Leite, nesta quarta-feira, na
Fiergs, em Porto Alegre. O ministé-
rio, porém, não confirmou a vinda.
O evento segue até quinta-feira.

Soja grão — Bolsa de Chicago — US$ Bushel

24/Julho/2015 Variação Fechamento
Agosto/2015 -0,18¾ 9,91¼
Setembro/2015 -0,19 9,67¼
Novembro/2015 -0,15½ 9,65
Janeiro/2016 -0,15½ 9,70¾
Março/2016 -0,14¾ 9,67¼
Maio/2016 -0,12¾ 9,60
Julho/2016 -0,12 9,60½

Cotações

Rural
rural@correiodopovo.com.br
Editor assistente: Danton Júnior

■ A criação de um regulamento técnico de identidade do queijo colonial
foi proposta durante o Festiqueijo, em Carlos Barbosa. Segundo o coorde-
nador da Câmara Setorial do Leite, Danilo Cavalcanti, a ideia será trabalha-
da dentro da Secretaria de Agricultura e Pecuária. No sábado, durante o
evento, ocorreu o primeiro curso de formação de juízes de queijo do RS.

Sanidade em
pauta no Siavs
Comitivagaúcha acompanha eventoem São Paulo

Queijo colonial pode ganhar regulamento

A
compartimentação avíco-
la, que consiste na possi-
bilidade de segregação

de estabelecimentos em caso de
doenças, entre outras normas, e
propostas de mudança na legis-
lação federal para assegurar a
sanidade, será um dos temas
em pauta no Salão Internacional
da Avicultura e da Suinocultura
(Siavs 2015). O evento, que co-
meça amanhã e vai até quinta-
feira, em São Paulo, espera a vi-
sita de produtores, dirigentes de
entidades ligadas ao setor, ges-
tores de compras, importadores
e pesquisadores de dezenas de
países. Uma comitiva gaúcha
com 50 pessoas, entre empresá-
rios, técnicos e representantes
da Associação Gaúcha de Avicul-
tura (Asgav) e do Sindicato das
Indústrias de Produtos Suínos
do RS (Sips), irá participar.

Amanhã à tarde, o diretor
executivo da Asgav, José Eduar-
do dos Santos, apresenta pales-
tra sobre o projeto Ovos RS. O
diretor executivo do Sips, Rogé-
rio Kerber, que faz parte da co-
mitiva, destaca que o Siavs é
uma oportunidade para discutir
questões técnicas e mostrar às
autoridades a importância eco-
nômica e social da atividade. A
Asgav e o Sips terão estande no
evento para fazer contato com
importadores, reuniões de negó-
cios e divulgar a produção do se-
tor no Estado. No local, também
serão realizados encontros técni-
cos com a Embrapa e com equi-

pe de inspeção do Ministério da
Agricultura (Mapa) para deta-
lhar a atualização das normas
de controle de resíduos em pro-
dutos de origem animal, anun-
ciada há uma semana.

O economista e ex-ministro
da Fazenda, da Agricultura e do
Planejamento, Antônio Delfim
Netto, abre a programação, for-
mada por 60 palestras, apresen-
tando sua visão sobre as pers-
pectivas brasileiras frente aos
novos desafios impostos pela
economia nacional. “Ele vai fa-
lar sobre a crise política e econô-
mica do Brasil”, disse o presi-
dente da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA),
Francisco Turra. Durante os
três dias de evento, destaque pa-
ra debates sobre recente surto
de Influenza aviária nos Esta-
dos Unidos, abertura de novos
mercados para suinocultura e
também projeções para a proteí-
na animal na próxima década.
Entre os nomes internacional-
mente reconhecidos que confir-
maram presença está o presi-
dente do International Egg Co-
mission (IEC), Cesar de Anda, e
o presidente do Instituto Lati-
noamericano de Huevos (ILH/
ALA), James Abad.

Quinta-feira, durante o
Fórum dos Comitês Estaduais
de Sanidade Avícola, serão dis-
cutidos os avanços e dificulda-
des do registro de estabeleci-
mentos comerciais nas diferen-
tes regiões avícolas.

A Secretaria de Segurança
Pública do Rio Grande do Sul e
autoridades do Uruguai traba-
lham em conjunto para tratar de
uma estratégia de combate ao
abigeato. Uma reunião está mar-
cada para o dia 5 de agosto, a
fim de discutir as operações que
envolverão as forças de seguran-
ça de ambas as partes. A primei-
ra ação deve ser deflagrada em
setembro, na Região da Campa-
nha, e terá o apoio das Forças
Armadas, da Polícia Federal e
da Receita Federal. As opera-
ções simultâneas, nas duas re-
giões, também terão como alvo o
tráfico de drogas e de armas.

A Secretaria de Agricultura
do Paraná elevou, na última se-
mana, as suas estimativas para
as colheitas de milho segunda
safra e trigo. Os produtores de
milho devem colher 11,01 mi-
lhões de toneladas, enquanto
que no trigo a expectativa é co-
lher 3,962 milhões de toneladas,
o que representa um pequeno
acréscimo em relação às 3,959
milhões de toneladas esperadas
na última previsão.

ABIGEATO

RS e Uruguai
preparam ação

TRIGO

Paraná aumenta
projeção de safra


