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VI - falta de exação no cumprimento de deveres atinentes
às respectivas funções e atribuições.

§ 1º A medida disciplinar poderá ser proposta pelo
Presidente, pela maioria do órgão solicitado a decidir, ou por um
terço dos membros do Diretório Municipal ou Regional, suspeito
de infração ou desobediência ao Estatuto e a Ética político-
partidária.

§ 2º Havendo solicitação de dissolução em qualquer
Diretório, a Comissão Executiva de nível hierarquicamente
superior, poderá a seu exclusivo critério, designar imediatamente
uma Comissão Executiva Interventora, para administrar o órgão do
Partido até a decisão final.

§ 3º Recebido o pedido de medida disciplinar, será
comunicado o órgão acusado, para que ofereça defesa, solicitando
parecer do respectivo Conselho de Ética.

§ 4º Caso o Diretório acusado deixe de apresentar defesa,
será, após transcorrido o prazo legal, decretada a sua revelia.

§ 5º Se a medida disciplinar resultar em advertência será
esta feita por escrito e assinada pelo Presidente da Comissão
Executiva, hierarquicamente superior.

§ 6º Se a decisão resultar em dissolução do Diretório, a
Comissão Executiva imediatamente superior nomeará Comissão
Executiva Provisória, que poderá ser a prevista no § 2º, deste
artigo, na forma dos §§ 1o, 2º, 3º e 4º do art. 6º, deste Estatuto.

§ 7º Da decisão caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias,
sem efeito suspensivo, para o órgão de execução hierarquicamente
superior, e para a Convenção Nacional, se o ato for da Comissão
Executiva Nacional.

§ 8º As decisões proferidas em grau de recurso são
irrecorríveis.

Art. 48. As medidas disciplinares previstas para os
mencionados nos incisos II e III do art. 45 deste Estatuto são:

I - advertência reservada;
II - advertência pública;
III - suspensão, por 3 (três) a 12 (doze) meses;
IV - cancelamento do registro de candidatura, caso seja

candidato a cargo eletivo;
V - destituição da função em órgão partidário;
VI - expulsão do Partido.
§ 1º A pena de advertência reservada será aprovada pelo

respectivo órgão de execução e comunicada por seu Presidente ao
infrator, de forma reservada, só se tornando pública no caso de
reincidência ou no caso de recurso.

§ 2º A pena de cancelamento de registro de candidatura
será aprovada pelo respectivo órgão de execução, oportunidade em
que será indicado, inclusive, o substituto, na forma da Lei e deste
Estatuto, devendo tais providências ser comunicadas imediatamente
à Justiça Eleitoral.

§ 3º As demais penas previstas neste artigo devem ser
aprovadas pela respectiva Comissão Executiva, por maioria
absoluta de votos.

§ 4º A suspensão prevista no inciso III deste artigo implica
a interdição do exercício político-partidário e a exclusão do nome
do infrator de chapas do Partido para disputas eleitorais, durante o
prazo da suspensão.

§ 5º Sem prejuízo dos prazos estabelecidos, será
assegurada ao acusado o direito a ampla defesa e o
contraditório.

§ 6º Da pena imposta pela Comissão Executiva cabe
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias da ciência, sem efeito
suspensivo, a Comissão Executiva hierarquicamente superior.

§ 7º Das decisões da Comissão Executiva Nacional cabe
recurso a Convenção Nacional, no mesmo prazo do parágrafo
anterior, sem efeito suspensivo.

§ 8º Decidida a aplicação das penas a que se referem os
incisos III, IV, V e VI deste artigo, elas deverão ser executadas
pelo respectivo órgão de execução partidário.

§ 9º O cumprimento da decisão a que se refere o parágrafo
anterior deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 10 Sem prejuízo de outras penas da Lei, deste Estatuto
ou do Código de Ética, estará sujeito às penalidades previstas neste
artigo o filiado que infringir o Programa ou o Estatuto do Partido
nas seguintes ações ou procedimentos:

I - deixar de mencionar a sigla partidária em propaganda
eleitoral;

II - fazer referências desairosas a outro candidato ou
filiado do Partido;

III - apoiar, clara ou veladamente, candidato de outro
partido ou de outra coligação, em eleições das quais o Partido
participe;

IV - utilizar cargo, função ou mandato público para auferir
indevidamente lucros em seu próprio benefício ou vantagens
financeiras ou comerciais;

V - nomear para cargos ou funções de sua confiança
parentes que não tenham notória competência para o seu
exercício;

VI - utilizar bens públicos, inclusive automóveis oficiais,
para seu serviço pessoal, de sua família ou de terceiros;

VII - se parlamentar, votar contra decisão tomada pelo
órgão de execução de seu nível;

VIII - infringir, através de ações, votos ou declarações
públicas, as normas estatutárias, a ética partidária, a linha político-
partidária fixada pelos órgãos do Partido ou as diretrizes
legitimamente estabelecidas pela Comissão Executiva Nacional.

IX - agir com improbidade ou má exação no exercício de
cargo ou função pública ou partidária ou assumir conduta pessoal
reprovável.

X - se parlamentar, se opuser, pela atitude ou voto, contra
a deliberação da respectiva Executiva tomada através de
"fechamento de questão".

TÍTULO V
Disposições Transitórias e Finais
Art. 49. A Comissão Executiva Nacional, por sua maioria

absoluta, poderá baixar instruções ou Resoluções que passarão a
valer como norma estatutária até sua aprovação definitiva em
Convenção Nacional.

Parágrafo único - Na omissão estatutária a legislação
vigente será aplicada subsidiariamente para dirimir eventuais
dúvidas e conflitos.

Art. 50. Na hipótese da dissolução do Partido, o seu
patrimônio será destinado a entidade congênere, cultural ou
assistencial, escolhida pelo Diretório Nacional, por sua maioria
absoluta.

Art. 51. Os programas eleitorais de rádio e televisão serão
planejados e dirigidos por um membro da Comissão Executiva,
designado por seu Presidente, e visarão exclusivamente à
divulgação da doutrina do Partido e de seu Programa, cabendo à
direção, nas eleições proporcionais, incluir ou não candidatos, no
tempo que lhe parecer oportuno.

Art. 52. A Comissão Executiva Nacional, por maioria,
poderá alienar imóveis destinados ao funcionamento da sua Sede
Social.

Parágrafo único - O imóvel retro mencionado deverá ser
devidamente mobiliado e decorado com recursos financeiros
próprios oriundos da arrecadação, contribuição ou doação
partidária, os quais deverão ser incorporados ao patrimônio do
partido, para os fins de prestação de contas do exercício
competente, junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 53. A Comissão Executiva Nacional, por maioria,
poderá fixar remuneração a seus membros, mediante ato
administrativo próprio, que deverá, obrigatoriamente, ser custeada
com recursos financeiros próprios oriundos de contribuições e
doações partidárias.

Art. 54. Eventual indenização por dano moral ou material
decorrente de ato praticado em campanha eleitoral, por candidato,
militante ou filiado ao Partido da República, deverão por estes
serem suportados, integralmente, excluindo-se quaisquer
responsabilidades da agremiação partidária ou de seus dirigentes.

Parágrafo único. Os filiados não respondem
subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da
agremiação partidária.

Art. 55. O Diretório Nacional e sua respectiva Comissão
Executiva Nacional, eleitos em Convenção Nacional, realizada na
data da aprovação do presente Estatuto terão excepcionalmente
seus mandatos estabelecidos até a data de 04 de fevereiro de
2022.

Parágrafo único - Os diretórios estaduais/distrital e
municipais eleitos após a aprovação deste Estatuto terão seu
primeiro mandato de até um ano, de forma excepcional.

Art. 56. Este Estatuto entrará em vigor, em todo o
território nacional, a partir de sua aprovação em Convenção
Nacional.

Brasília - DF, 4 de agosto de 2018.
JOSÉ TADEU CANDELÁRIA

Presidente Nacional Do Partido da República

ANA DANIELA LEITE E AGUIAR
OAB/DF 11.653.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI
DAS CRUZES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº PS-001/2018

Processo Nº 01/2018.
Objeto: contratação empresa para execução reforma e adequação da
unidade de urgência e emergência - pronto socorro da Santa Casa De
Misericórdia De Mogi Das Cruzes. Empresa Vencedora: Topus Terra
Construções LTDA. CNPJ:60.410.511/0001-03. Valor Global:
R$402.234,32 - (Quatrocentos e dois mil, duzentos e trinta e quatro
Reais e trinta e dois centavos) Mogi das Cruzes, 08 de agosto de
2018

AUSTELINO PINHEIRO DE MATTOS
Provedor

SE VINEYARDS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A

AVISO DE LICENÇA

A VINEYARDS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.,
CNPJ 28.008.733/0001-91, torna público que recebeu da Fundação
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM),
em 31/07/2018, a Licença Prévia - LP n° 309/2018, para a Linha de
Transmissão 230 kV Garibaldi - Lajeado 3 - Lajeado 2 e
Subestação Vinhedos (Processo FEPAM n° 000204-0567/18-1). Essa
LT, com 59,49 km de extensão, está localizada no estado do Rio
Grande do Sul, nos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi, Boa
Vista do Sul, Carlos Barbosa, Imigrante, Colinas, Estrela e Lajeado.
A LP nº 309/2018, datada em 31/07/2018, tem validade até
31/07/2023.

MARCELO NASTROMAGARIO
Representante Legal

SENAI-CENTRO DE TECNOLOGIA
DA INDUSTRIA QUIMICA E TÊXTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA NºC2-003/2018

a) Objeto: PROCEDIMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO que visa
a seleção de empresas para participação em futura licitação na
modalidade CONCORRÊNCIA Nº C2-003/2018, tipo "Menor
Preço", que trata da execução das obras civis para reforma e
adequação do prédio já edificado sito no à Rua Paulo Emídio
Barbosa, 485 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão/RJ, que
sofrerá adequações e reformas para futura implantação de
laboratórios do Instituto Senai de Inovação (ISI) b) Data de
abertura: 27/08/2018 às 14:00 hs. c) Edital disponível: O edital
com todas as informações estará à disposição, gratuitamente no
site: http://compras.cetiqt.senai.br Informações: (21) 2582-1000

Rio de Janeiro - RJ, 10 de agosto de 2018.
ROGERIO DE SOUZA

p/Comissão Permanente de Licitação

SENAT - SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-

CURITIBA/PR

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 28/2018

O SENAT - SERVIÇO NACIONAL DO TRANSPORTE
torna público a adjudicação e homologação da concorrência nº
0028/2018, cujo objeto é contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais coletivo, por
ciclos de tempo determinado, para atender os alunos e instrutores
que realizam atividades práticas nos cursos da Unidade B-13 SEST
SENAT - Curitiba-PR, no dia 27/07/2018.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2018

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS torna público que fará licitação
para contratação de empresa especializada no fornecimento de
serviço de conectividade IP - Internet Protocol, por meio de link
dedicado através de fibra óptica, visando à disponibilização de
acessos permanentes e completos para conexão do SEBRAE/RS à
internet. Contemplando serviços de instalação, ativação e
configuração dos equipamentos, no dia 20 de agosto de 2018 às
14 horas (Fase de Lances). Os interessados em retirar o Edital
completo poderão acessá-lo nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.sebrae-rs.com.br/editais-e-licitacoes-em-andamento e
h t t p : / / w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r.

Porto Alegre, 9 de agosto de 2018.
RENATA BRITO THIESEN CAMARA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2018

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS torna público que fará licitação
para contratação de empresa para prestação de serviço de
instalação/substituição e fornecimento cisternas de superfície,
fornecimento de lâmpadas LED (Light Emitter Diode)/modelos
tubulares/bulbo, torneiras para lavatórios com fechamento
automático, sensores de presença de iluminação, lixeiras, copos e
xícaras, copos biodegradáveis e coletor ecológico para pilhas,
baterias e eletroeletrônicos para o programa de sustentabilidade do
Sebrae/Rio Grande do Sul pelo período de 12 meses na
modalidade registro de preços, no dia 21 de agosto de 2018 às 14
horas (Fase de Lances). Os interessados em retirar o Edital
completo poderão acessá-lo nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.sebrae-rs.com.br/editais-e-licitacoes-em-andamento e
h t t p : / / w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r.

Porto Alegre, 9 de agosto de 2018.
VANESSA DA COSTA MARQUES

Pregoeira


