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“Temosde
renovaro
produtosem
esquecer
suahistória”
DARESPONSÁVELPELAÁREADEDESIGN
DAVOLKSWAGEN,SOBREONOVOBEETLE

AgênciasreguladorasnaJustiça

Reclamaçãocontra
bancocresce40%

As queixas contra os principais
bancos do País aumentaram 40%
entre janeiro e junho comparado
com o primeiro semestre de 2010.
Os dados do Banco Central indi-
cam que as reclamações – em que
foram constatadas o descumpri-
mento de normativos do Conse-
lho Monetário Nacional ou do BC
– contra o setor bancário volta-
ram a crescer após dois anos de
queda.

Neste primeiro semestre, a mé-
dia mensal de reclamações foi de
790 ante 564 nos primeiros seis
mesesde2010.Valelembrarquea
quantidade de clientes avançou
7% no período. Para a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban),
o aumento da base de correntis-
tas contribuiu para parte da alta
no volume de reclamações.

Entre os principais bancos do
País, o Santander foi o que teve
maior aumento de reclamações.
No período, as queixas aumenta-
ram240%. Em seguida,aparecem
Itaú (alta de 81%), Bradesco (
22%) e Caixa Econômica Federal
(20%). Há quem esteja na contra-
mão: caíram as reclamações con-
traBancodoBrasil (recuode12%)
e HSBC (-15%).

Pelos dados do BC, também é
possívelidentificarquaisasprinci-
pais queixas dos consumidores. A
reclamação mais recorrente é so-
bre débitos não autorizados (
20,2%). Em seguida, estão servi-
ços não contratados (10,1%), es-
clarecimentos incompletos

(9,7%) e descumprimento de pra-
zos(9,3%).Porfim,estãoasopera-
ções não reconhecidas (6,2%).

OdiretordaouvidoriadaFebra-
ban, Francisco Calazans, diz que
omotivodeosbancosestaremen-
tre os mais reclamados é simples:
“A relação entre o correntista e o
banco é muito, muito próxima.
Semcontar que, agora, osclientes
são cada vez mais exigentes e sa-
bem que podem reclamar. Esses
doisfatores nos colocammaispa-
ra o alto do ranking”, comenta o
executivo.

NoProcon deSão Paulo, aquei-
xa mais comum contra os bancos
é em relação às transações eletrô-
nicasnãoreconhecidas.“Oconsu-
midornãoreconhece osaque que
foifeitonaconta,umatransferên-
cia, ou um pagamento, por exem-

plo”, diz Renata Reis, especialista
do órgão.

Outra queixa recorrente é sobre
cobrança equivocada de alguma
tarifa.Antesdebuscarajudanoór-
gão, 80% dos consumidores ten-
tam uma solução diretamente

com a empresa.
Entre os quatro bancos – Caixa,

Santander, Bradesco e Itaú – que
tiveram aumento no número de
reclamações no primeiro semes-
tre deste anona comparação com
o mesmo período do ano passa-
do, apenas a Caixa não atendeu à
reportagem.

Itaú, Santander e Bradesco têm
em seus argumentos para justifi-
car o maior número de reclama-
çõesalgunstópicosparecidos.Au-
mento na base de clientes, mais
produtosàdisposiçãodoscorren-
tistas, além de uma mudança no
perfildosconsumidoresque,ago-
ra, são mais exigentes e registram
reclamações.

Os três bancos fizeram questão
dereforçarqueasoluçãodasrecla-
mações é prioridade. ::

Finançaspessoais

As agências reguladoras foram
criadas para intermediar confli-
tos, mas acabaram virando parte
deles. De um lado, elas precisam
abrandar os ânimos de consumi-
dores(órgãos dedefesado consu-
midor e Ministério Público) cada
vezmaisdescontentescomadete-
rioração dos serviços públicos
(ou essenciais). Do outro, têm de
fiscalizar e regular empresas into-
lerantesamultas e regrasquelhes
são impostas. De uns anos pra cá,
o resultado dessa equação virou
uma enxurrada de ações judiciais
– contra as agências.

Levantamento feito pela Asso-
ciação Brasileira de Infraestrutu-
ra e Indústrias de Base (Abdib)
mostra que o estoque de proces-
sos em tramitação na Justiça so-

ma 2.209 ações ante 1.520 de 2008
– um aumento de 45%.De lá pra
cá, 268 ações foram julgadas. Em
contrapartida, outras 957 deram
entrada nos tribunais brasileiros
– o ritmo de solução dos questio-
namentos é quase três vezes me-
nor que a de novos conflitos. En-
tre os assuntos mais contestados,
estão problemas ligados a multas
aplicadas, inscrição de empresas
no Cadastro Informativo dos cré-
ditos não quitados (Cadin), quali-
dade dos serviços prestados, rea-
justes tarifários, regras contra-
tuaisequestõesligadasalicencia-
mento e licitação de projetos.

No setor de energia, por exem-
plo, as ações contra as hidrelétri-
cas de Santo Antônio, Jirau e Belo
Monte sempre envolviam a agên-
cia reguladora. Mas há também
problemas administrativos den-
tro das agências que provocam
questionamentosporpartedapo-
pulação, como é o caso de ações
envolvendo concursos públicos.

Contestação. O ranking dos ór-

gãos mais contestados é liderado
pela Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP). De acordo com os da-
dosdaAbdib,oestoquedeproces-
sos contra a agência já soma 865
ações – 39% do volume total.

Para a ANP, o aumento é reflexo
defiscalizaçõesmaisprecisasefo-
cadas em problemas específicos.

Um deles é a adulteração de com-
bustíveis, que resulta no fecha-
mento dos postos.

Muitas empresas recorrem à
Justiça para reverter a punição e
voltara operar sem nenhuma res-
trição.Asfiscalizações,dizaagên-
cia, também acabam detectando
falhaseconômico-financeiras,co-
mo débitos não pagos. ::

TIÃOOLIVEIRA
tiao.oliveira@grupoestado.com.br

Berlim – Frederike Plock-Gir-
mannéumadasresponsáveispe-
la área de design da Volkswagen
na sede da montadora, em
Wolfsburg, na Alemanha. Atual-
mente ela coordena o setor que
desenvolveosprojetosdeinterio-
res e personalização dos veículos
da marca, inclusive a R Line. Du-
rante a apresentação da nova ge-
raçãodoBeetle,emBerlim,aexe-
cutiva concedeuentrevista ao JC.

Redesenhar um produto sem
que ele perca a identidade, co-
mo ocorreu com o Beetle, é
uma tarefa difícil, não?
 Sem dúvida. No caso do Beetle
umdosprincipaisdesafioserator-
ná-lomaismodernosem,comis-
so, descaracterizá-lo. O foco do
nossotrabalhofoimelhoraraqua-
lidadedoprodutoecreioquecon-
seguimos umbom resultado.

Comamelhorianoníveltecno-
lógico e de acabamento dos
Volkswagen,alémdodesenvol-
vimento de produtos como o
Touareg, não há o risco de a
marca se tornar “premium”?
 Não. A Audi, por exemplo, é uma
marca “premium”. Já Volkswa-
genéocarro dopovo(significado
em português para o nome da
marca). No caso do Touareg, por
exemplo,trata-se de umluxuoso,
mas não pretendemos fazer dele
umCayenneouQ7,porexemplo.

Quantotempo o time de design
levouparadesenvolverasegun-
da geração do Beetle?
 Em geral, o desenvolvimento de
um modelo leva de dois a três
anos para ser concluído. Com o
Beetle não foi diferente.

Qual a parte mais complicada
do projeto?
 Nãoháumaspectoespecífico.Na-
daquesecompareaodesenvolvi-
mentodoprimeiroBeetle.Embo-
ra seja um grande desafio, temos
de mudar e renovar o produto
semesquecer sua história. Talvez
o mais complicado seja vender a
ideia, convencer as áreas de Mar-
keting e Vendas, por exemplo, da
importância do projeto. No Bee-
tle, mesmo os que tomam deci-
sões racionais acabam sendo ex-

postos a questões emocionais.

No caso do Beetle não há um
complicador, que é o fato de ele
ser descendente de um Volks
dopassado(ocarroqueno Bra-
sil foi batizado de Fusca)?
 Sem dúvida, mas não queríamos
fazer um carro retrô. Ele tem um
novocaráter.Apenassuasilhueta
foi mantida.

O Beetle é um carro que agrada
muito as mulheres e, no mate-
rialdedivulgação,vocêstêmin-
sistido no argumento de que o
carro ficou mais masculino...
 Isso foi intencional. Não gosto de
pensar em um determinado car-
ro como sendo mais masculino
ou mais feminino. As mulheres
também gostam dos chamados
carrosdehomens.Elasvãogostar
doque fizemos no Beetle.

Issomudaalgumacoisaemter-
mos de posicionamento de
mercado?
 Emboranãosejaminhaárea,está
previstoqueelecustarámenosdo
que um Golf, por exemplo.

Os carros estão ficando cada
vez mais parecidos. Basta com-
parar os sedãs Jetta e o Passat,
porexemplo,Issonãoéumpro-
blema?
 Anteshaviamuitasdiferençasen-
tre os vários modelos. Principal-
mente na dianteira. Agora cami-
nhamosparaquehajaumaidenti-
ficaçãoglobal com a marca. Que-
remos que nossos produtos se-
jamidentificadosimediatamente
como sendo da VW.

Não há o risco de o desenho dos
vários modelos ficar pasteuri-
zado?
 Isso gera discussões muito inten-
sas entre as várias equipes. Não
queremos deixá-los todos iguais,
mas trabalhamos para que haja
umauniformidadenosprodutos.
Queremos que quando você vir
um de nossos carros no retrovi-
sor,porexemplo,identifiqueime-
diatamente que se trata de um
Volkswagen.

Como já há séries especiais do
Beetle,érazoávelsuporqueha-
verá uma opção R Line?
 Infelizmente, não posso falar so-
bre isso.

ViagemfeitaaconvitedaVolkswagen

Depoisdafarrade comprasque
levou o brasileiro a atingir eleva-
dos níveis de endividamento, o
consumidor agora está recorren-
do a linhas de crédito mais caras,
porém automáticas, como che-
que especial e cartão de crédito,
para cobrir outras dívidas.

Entre dezembro de 2010 e maio
deste ano, o último dado disponí-

vel,asduasúnicaslinhasdecrédi-
to com recursos livres destinados
a pessoa física que registraram
crescimento na média diária de
novasconcessõesforamocheque
especialeocartãodecrédito,reve-
la um estudo feito pela LCA Con-
sultores.

A análise considera as informa-
ções do Banco Central, desconta
as influências típicas de cada mês
e a inflação do período.

De dezembro de 2010 a maio
deste ano, a média diária dos em-
préstimos no cheque especial au-
mentou3,9%e nocartão decrédi-
to, 4%. Em contrapartida, a apro-

vação de financiamentos para
compra de veículos caiu 2,3% em
igual período e o crédito pessoal
teve retração de 9,4%.

“O aumento do uso do cheque
especial e do crédito rotativo são,
num primeiro momento, são al-
ternativasusadasparaoconsumi-
dor não se tornar inadimplente”,
afirma o economista-chefe da LC
A Consultores, Bráulio Borges.

Descontrole
“Perdi o controle do orçamento”,
reconheceoprofessordematemá-
tica, Benedito Calixto, de 59 anos,
atualmente funcionário munici-

pal. Com renda mensal de R$
2.500, ele trocou de carro no ano
passado, assumiu uma prestação
de R$ 630 e se enganou nos cálcu-
losdasdespesasrotineiras,quein-
cluíam, por exemplo, uma alu-
guel de R$ 450.

AalternativaencontradaporCa-
lixto para contornar o problema
foi buscar dinheiro no cheque es-
pecial e entrar no crédito rotativo
do cartão de crédito. Resultado:
ele acumula uma dívida de R$
2.500 com cheque especial e car-
tão de crédito equivalente a sua
renda mensal. “Agora estou ten-
tando renegociar.” ::

Empréstimocaropararolardívidas

Criadosparaintermediar
problemas,órgãossão
alvodeaçõesmovidas
porempresas

Fiscalização

ENTREVISTA FrederikePlock-Girmann

ANDRE DUSEK/AE - 13/8/2010

Asqueixasmais
recorrentessãodébitos
nãoautorizadose
serviçosnãocontratados
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UsinadeJirau: obradahidrelétrica gerouação contra aAneel

Bancosdizemque
queixasaumentaram,
masonúmerode
clientescresceumais

Defesadoconsumidor

40
PORCENTO
maisfoio
crescimentode
queixascontra
osbancos

Esseéocomportamento
dosconsumidores
brasileiros,segundo
pesquisa

ASqueixas aumentaramcontraosbancos,mesmocomoavanço tecnológicoque facilita asoperações
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LIGIATUON
ligia.tuon@grupoestado.com.br

Já foi o tempo em que o aparelho
de televisão servia apenas para se
assistir à programação das emis-
soras da maneira tradicional.
Com o avanço da tecnologia, há
no mercado modelos com inter-
net, as chamadas TVs inteligen-
tes. O produto pode ser encontra-
do por preços a partir de R$ 1.299.

Oconceitoqueenvolveumapa-
relhodeTVinteligentenãodizres-
peito somente ao acesso à rede de
computadores, mas à relação de
interação entre a web e os progra-
mas. “O usuário pode postar co-
mentários no Twitter enquanto
assiste a um programa ou fazer is-
so pelo Facebook”, afirma Henri-
que de Freitas, gerente sênior de
Marketing e Vendas da Samsung.

“PelaredeWi-Fi(semfio),épos-
sível compartilhar arquivos de
música ou foto do seu computa-
dor”, diz Freitas. Alguns modelos
têm até sensor de presença inteli-
gente. “Se uma pessoa se aproxi-
ma muito do televisor, por exem-
plo,atelaseapagaeosomémanti-
do”, afirma o gerente de marke-
ting da linha Bravia, da Sony, Lui-
ciano Bottura. Esse recurso é útil
principalmente para quem tem
crianças em casa, que costumam
se aproximar demais da tela. O
sensor também pode identificar
presença de pessoas no local. “Se

você sai da sala e deixa o equipa-
mentoligado,aimagemédesliga-
da,mas osom continua, para gas-
tar menos energia”, descreve.

Alémdosaplicativosderedesso-
ciais, YouTube e outros, que po-
dem já vir instalados no televisor,
aTVinteligentetambémtrazaop-
ção de entrar em outros sites por
meiodeseu‘browser’(buscador).

Em relação à internet, a televi-
são funciona ligada diretamente
na rede, fornecida por um prove-
dor,oucomWi-FI.Oaparelhopre-
cisa de uma banda larga mínima
de3MBdevelocidade,masoideal
é que tenha 5MB. Caso contrário,
o processamento do conteúdo da
web no televisor fica lento.

Muitas TVs inteligentes vêm
também com tecnologia 3D. Mas
paraisso, osinaldaemissora deve
ser desse tipo. No caso de progra-
mação em 2D, há aparelhos que
fazem a conversão para o 3D. ::

AhoradaTVcominternet
BRAVIAHX92546”
-SONY
Temtecnologia3D,
acessoà internet.
Wireless integrado.
Ligaedesliga a
imagemdaTV, de
acordocomapresença
depessoasno
ambienteouem
relaçãoàproximidade
da tela.
Sugestãodepreço:
R$7.999
Confira locais de venda
doSACdaSony:
0800-8807669

JTCONSUMO

CINEMA3DLW5700,42"-LG
Conversorde2Dpara3D.Vemcomquatro óculos
3D.Acessoà internet, tambémporwi-fi (sem fio) e a
conteúdosoferecidos pelosparceiros daLG, como
revistase outros sites.Preço:R$4.199
Àvendana loja FastShopdoShoppingMarketPlace

EX425,22’’SONY
Acessoà internetdeportais que têmparcerias coma
Sony, comoemissorasdeTVesites deesporte. Pelo
WirelessReady, faz conexãocom internet semfio, por
roteadore acessórioUSB (vendidoseparadamente).
Preço:R$ 1.299www.fastshop.com.br

Tecnologia

TV55"3DLED
SAMSUNGSÉRIE
D7000
Vemcomconversor
2D-3D, acesso à
internet emais de
70aplicativos
gratuitos.
Preço
R$7.549,90
www.pontofrio.com

Ostelevisores
inteligentesfazema
interaçãoentre
telespectadoreweb
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LUCIELEVELLUTO

luciele.velluto@grupoestado.com.br

A partir de amanhã, os clientes de
planosdesaúdecoletivosporade-
são, ou seja, os que contrataram
um convênio médico oferecido
por sindicatos, entidades de clas-
se ou organizações, também po-
derão, por meio da portabilidade,
trocar de operadora sem cumprir
nova carência. Quem tem plano
individual ou familiar já contava
com essa possibilidade. Porém, a
regra não vale para planos indivi-
duais contratados antes de 1999 e
coletivos empresariais.

Com isso, mais 2,3 milhões de
clientesde convênio no Estado de
São Paulo serão beneficiados, so-
mando 5,3 milhões de pessoas
que poderão optar por um novo
plano sem perder a carência já
cumpridanocontratoanterior,in-
forma a Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS). Em todo o
País, serão 13,1 milhões de usuá-
rios nessa condição, de um total
de46milhõescobertosporempre-
sas de saúde suplementar.

As mudanças foram anuncia-
das em abril, quando a portabili-
dade completou dois anos de vi-
gência. Desde então, apenas
1.290pessoasoptarampelaporta-
bilidadedecarência,númerocon-
siderado baixo por especialistas e
órgãos de defesa do consumidor,

pois até então o benefício só aten-
diaa15%dosclientesdesaúdesu-
plementar. Agora, com a inclusão
dosplanoscoletivospor adesão,o
índice sobe para 28%.

A partir da publicação da nova
regra,asempresastiveram90dias
para se adaptar, prazo que se en-
cerra hoje. Além da ampliação
dos atendidos pela portabilidade,
a ANS também fez mudanças nas
regrasparaquempensaemtrocar
de prestadora de serviço.

Uma das alterações é a questão
daabrangênciageográficadospla-
nosdesaúde.Oclientepoderáop-
tarporumdeatendimentoterrito-
rial diferente do atual, por exem-
plo, caso o convênio seja munici-
pal, este poderá ser trocado por
um de abrangência estadual ou
ainda nacional. Lembrando que
para a portabilidade, o valor da

mensalidade do novo contrato
precisa ser semelhante ou mais
baixo do que o de origem.

Outramudançanaregraéopra-
zo para quem vai usar a portabili-
dade.Antes,oclientesótinhadois
meses – o do aniversário do plano
e o posterior – para poder trocar
de plano sem carência. Agora se-
rão quatro meses contados a par-
tir da data de aniversário do con-
trato,sendoqueasprestadorasde
serviço terão de comunicar ao
cliente o início e o fim do período
em que eles poderão fazer a troca.

O tempo de contrato mínimo
do cliente para usufruir da porta-
bilidade não mudou quando o
cliente faz isso pela primeira vez.
“O prazo continua sendo dois
anos para todos os consumidores
ou três no caso de doenças”, diz
Luciana Dantas, especialista em
defesa do consumidor do Funda-
çãoProcon-SP.Porém,nocasode
uma segunda portabilidade – o
clienteestánosegundocontratoe
querirparaumaterceiraempresa
– esse tempo cai para um ano.

Para Luciana, um dos pontos
importantesdas mudançasfoi in-
cluir a portabilidade em casos es-
peciais, em que qualquer cliente
poderá pedir atroca sem carência
no caso de problemas financeiros
daprestadoradeserviçocontrata-
da ou morte do titular do plano.

ParaaadvogadaAnaPaulaOrio-
ladeRaeffray,especialistaempla-
no de saúde, a mudança é um
avanço. “Tudo o que foi observa-
do sobre a carência deve constar
no contrato da nova operadora,
conforme a lei”, completa. ::

Novaregraparaplanodesaúde
ATENÇÃO

JTSEUBOLSO seráaporcentagemdeusuários
deconvêniosmédicosnoPaís
comdireitoàportabilidade

Normaqueampliaa
possibilidadedetrocarde
convêniosemcarência
entraemvigoramanhã

28%

Regulamentação

>> Quempretendefazerusoda
portabilidade,encontranoGuiada
ANS–disponívelnositewww.ans.
gov.br-informaçõessobreplanos
equivalentesaoseuempreço.
Tambémhádadossobrecobertu-
ra(hospitais,clínicas,médicose
laboratórioscredenciados)e
abrangênciageográfica

>>Alémdisso,reclamaçõesna
ANSeemórgãosdedefesado
consumidordevemserconsidera-
daspeloclienteantesderealizara
trocadeconvêniomédico
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A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº SE 002/2017,

realizado para a contratação de empresa para Prestação de Serviço de
Locação de Equipamentos de Informática. Para informações e condições
de participação favor acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

Poder Judiciário - Juízo de Direito Da 3ª Vara Cível. Comarca de Cascavel – Estado do Paraná. Av. Tan-
credo Neves, 2320, Alto Alegre - CEP 85.805-000. Luiz Fernando Carvalho – Escrivão. Edital de Intimação.
Novo Plano de Recuperação Judicial e Assembleia Geral de Credores. Recuperação Judicial nº 0025258-
69.2016.8.16.0021. Requerentes: Kaefer Industrial de Alimentos Ltda, Frigorífico Sulbrasil Ltda, Globoaves
Biotecnologia Avícola S/A, Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda, Globosuínos Agropecuária S/A, Inte-
raves Agropecuária Ltda, Kaefer Agro Industrial Ltda, Kaefer Administração e Participações S/A, Verok
Agricultura e Pecuária Ltda e Cuiabá Agro Avícola. A doutora Anatalia Isabel Lima Santos Guedes, Mm. Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na Forma da Lei, Etc... Destinatários:
Partes, Credores, Terceiros e Interessados. Por intermédio do presente edital, a Doutora Anatalia Isabel Lima
Santos Guedes, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, FAZ SABER, a todos que
deste tomarem conhecimento, que determinou a convocação de todos os credores, terceiros e interessados na
recuperação judicial em epígrafe, das empresas Kaefer Industrial de Alimentos Ltda, Frigorífico Sulbrasil
Ltda, Globoaves Biotecnologia Avícola S/A, Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda, Globosuínos Agro-
pecuária S/A, Interaves Agropecuária Ltda, Kaefer Agro Industrial Ltda, Kaefer Administração e Participa-
ções S/A, VerokAgricultura e Pecuária Ltda e CuiabáAgroAvícola, para a Assembleia Geral a fim de delibe-
rarem, a teor do art. 35 e ss., da Lei n. 11.101/2005, sobre o Novo Plano de Recuperação Judicial apresentado
pelas recuperandas na seq. 19351, conforme decisão proferida na seq. 17607 em 28/7/2017. ... “Apresentado
o novo plano de recuperação judicial, intimem-se os credores por edital, a fim de que possam conhecer
o conteúdo do novo plano e decidir conforme a proposta, pela sua aprovação ou não[11], na assembleia
a ser designada em até 60 dias úteis, contados dessa decisão. Saliento que as objeções ao novo plano
poderão ser apresentadas em assembleia”... Para realização da Continuação da Assembleia Geral de
Credores, no dia 28 de Setembro de 2017 Às 14:00 Horas nas dependências do Centro de Convenções
do Município de Cascavel, sito na Rua Fortunato Beber, 987, Jardim Pacaembu, nesta comarca de Cascavel/
PR, conforme informado pelo Administrador Judicial na petição de seq. 19358. Ordem do Dia: Deliberar sobre
o Novo Plano De Recuperação (aprovação, rejeição ou modificação), na forma do inciso I do artigo 35 da Lei
n. 11.101/2005. Observações: Os credores interessados poderão obter cópia do novo plano de recuperação
judicial a ser submetido à deliberação da assembleia junto ao Cartório Judicial desta unidade jurisdicional, no
seguinte endereço, Avenida Tancredo Neves, nº 2320, Bairro Alto Alegre, fone 45-3228-3376, Cascavel/PR ou
diretamente através do sistema Projudi, autos n. 0025258-69.2016.8.16.0021, seq. 901, 1486 e 19351), ou ainda
no site do Administrador Judicial www.drpcalculosfinanceiros.com.br. Os credores poderão ser representados
na Assembleia por mandatários ou representantes legais, desde que entreguem ao Administrador Judi-
cial, endereço – Rua Riachuelo, 2956, Cascavel/PR., até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no
aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos
em que se encontre o documento (artigo 37, § 4º, da Lei n. 11.101/2005). Por intermédio do presente, os cre-
dores, terceiros ou interessados fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como Intimada(S) para atender(em) ao objetivo supramencionado, a teor do que prevê a Lei
n.11.101/05. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no
local de costume junto ao prédio do Fórum, na sede das empresas recuperandas, e publicado 1 vez na imprensa
oficial e 1 vez na imprensa de grande circulação, na forma da lei. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de
Cascavel, Estado do Paraná, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (2017).
Eu Adelita Lucas de Lima, Funcionária Juramentada da 3ª Vara Cível que o digitei e subscrevi. Adelita Lucas
de Lima - Funcionária Juramentada. Subscrição Autorizada pela Portaria n. 01/99 (Art. 225, VIII, CPC).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos o Sr. THERUO

HASSEGAWA a fazer contato com
nosso escritório, sobre assunto de

seu interesse, pelo
telefone 11-31043226.

Dr. Donato Antonio de Farias.

ACNUR contrata construtora
para projeto em Boa Vista (RR)

O ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) no Brasil está
selecionando empresas especializadas na execução de serviço
de engenharia para reforma do prédio Malocão Cultural, no

campus Paricarana da UFRR (Universidade Federal de Roraima), que será utilizado
como Centro de Referência ao Refugiado e Migrante na cidade de Boa Vista (RR)
(capital de Roraima). Os documentos e as propostas financeiras deverão ser enviados
pelas empresas interessadas até o dia 29/09/2017. Informação detalhada e os termos
de referência do serviço, assim como outros documentos referentes a este processo
licitatório exigidos pelo ACNUR a fim de selecionar a empresa mais competitiva e
qualificada, podem ser acessados na página https://goo.gl/8g7RZG

Pregão Eletrônico nº 73/2017
Processo nº 28877/17-02

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ
sob n.º 44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob nº 73/2017, do
tipo Menor Preço Global, para contratação de empresa para aquisição de 10 (dez) licenças de Visual Studio Professional
2017, entrega imediata, tudo em conformidade com o Edital e Termo de Referência. A abertura da sessão pública, para a
formulação dos lances está marcada para o dia 20/09/2017, às 10 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir de
04/09/2017, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Mersia dos Santos Lara
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

Edital de Convocação de duas audiências públicas sobre o EIA/RIMA do
empreendimento Construção da Linha de Transmissão - LT 750kV Itaberá-Tijuco
Preto 2, de responsabilidade de Furnas Centrais Elétricas S/A.
O Conselho Estadual do MeioAmbiente convoca duas audiências públicas sobre
o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/
RIMA - do empreendimento Construção da Linha de Transmissão - LT 750kV
Itaberá-Tijuco Preto 2, de responsabilidade de Furnas Centrais Elétricas S/A
(Processo IMPACTO 116/2015). A primeira, no dia 12/9/2017, às 17 horas, na
Faculdade Anhanguera, Avenida Doutor Alberto Benedetti, 444, Vila Assunção,
Santo André/SP. A segunda dia 13/9/2017, às 17 horas, no Teatro Cacilda
Becker, Praça Samuel Sabatino, 50, Centro, São Bernardo do Campo/SP.
A cópia do EIA/RIMA ficará à disposição dos interessados para consulta, no
período de 21/8 a 13/9/2017, de segunda a sexta feira (exceto feriado), nos
seguintes locais e horários:
Santo André - Centro de Referência, localizado nas dependências do SEMASA,
Avenida José Caballero, 143, Vila Bastos, Santo André/SP, das 8h às 18h;
São Bernardo do Campo - Paço Municipal, Prédio do Executivo, Térreo, Praça
Samuel Sabatini, 50, Centro, São Bernardo do Campo/SP, das 7h às 19h.
Quem dispuser de equipamento e programa compatíveis, cópia eletrônica pode
ser encontrada no site daCetesb: http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/
eia-rima. Ano 2015 - Processo IMPACTO 116.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - LINHA DE TRANSMISSÃO
LT 750KV ITABERÁ-TIJUCO PRETO 2

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE -
EMPRESA CONSULTORA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos lançou convite à
apresentação de manifestação de interesse para contratar empresa para a elaboração do Planejamento
Estratégico e dos Planos Operacionais integrados desta Secretaria, incluindo a implantação de sistema
de gestão por resultados para o período de 2017-2021. A presente contratação integra o Programa
de Oportunidades e Direitos (POD), viabilizado com recursos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Convite e documentação exigidos podem ser consultados no site www.sdstjdh.rs.gov.br, em Serviços
e Informações – Destaques POD/BID RS.

ASPDM –ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA
– CENTRO DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO PARQUE FONTES DO IPIRANGA,
convida as empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE

71/2017 para a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Curso
de Orientação e Mobilidade. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia
12/09/2017, das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na
Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de
suas atribuições regimentais, de acordo com a Deliberação nº 245, de 17 de agosto
de 2017, e considerando o disposto na Resolução nº 3.705, de 10 de agosto de
2011, publicada noDOUde 29 de agosto de 2011, comunica que realizaráAudiência
Pública, com o objetivo de tornar público e obter contribuições para o aprimoramento
da proposta de Resolução sobre a exploração de projetos associados pelas
concessionárias de serviço público de transporte ferroviário de cargas.

O período para envio das contribuições será das 9 horas (horário de
Brasília) do dia 11 de setembro de 2017, até as 18 horas (horário de Brasília) do
dia 10 de outubro de 2017.

A sessão presencial será realizada no dia, horário e local a seguir indicado:
Data: 28 de setembro de 2017 - Horário: 14 às 18 horas (horário de Brasília)
Local: Auditório do Edifício Sede da ANTT - Capacidade: 350 pessoas
Endereço: SCES Trecho 3, Lote 10 - Polo 8 do Projeto Orla, Brasília – DF

CEP: 70200-003
As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca

dos procedimentos relacionados com a realização e participação daAudiência, estarão
disponíveis, na íntegra, no sítio http://www.antt.gov.br, a partir das 9 horas (horário de
Brasília) do dia 11 de setembro de 2017. Informações e esclarecimentos adicionais
poderão ser obtidos pelo e-mail geafi@antt.gov.br ou pelo telefone (61) 3410-1611.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2017

danylomartins
colaboração para a folha

Uma nova alternativa de
aplicação financeira atrela-
daaomercado imobiliárioes-
tará disponível ao investidor
em breve.
A LIG (Letra Imobiliária

Garantida), regulamentada
na passada terça-feira (29)
peloConselhoMonetárioNa-
cional, tendeaserumaopção
mais segura e acessível em
relação a outras modalida-
desde investimento com las-
tronosetor imobiliário, como
LCI (LetradeCrédito Imobili-
ário) eCRI (CertificadodeRe-
cebíveis Imobiliários), segun-
do especialistas.
Criadaporumaleide janei-

rode2015,anova letradecré-
dito ficouemconsultapúbli-
cadesdeocomeçodesteano.
O instrumento nada mais

é que um título de renda fixa
isento de Imposto de Renda.
Emitidopor instituições fi-

nanceiras (bancos e socieda-
desdecrédito,por exemplo),
a LIG inspira-se nos chama-
dos “coveredbonds”, papéis
garantidos por um conjunto
de ativos e que movimenta-
ram cerca de € 2,5 trilhões
(R$ 9,3 trilhões pela cotação
atual) na Europa em 2016.

GARANTIAS
A principal vantagem da

LIG é a dupla garantia: além
da segurança da instituição
que emitiu os títulos, a apli-
cação é coberta por uma car-
teira de créditos imobiliári-
os, que fica separada do pa-
trimônio do banco.
Isso significa que, se a ins-

tituição financeiradercalote,
esse conjunto de ativos vai
honrarocompromissodepa-
gamentoaos investidores,de
acordo com Marcelo Prata,
especialista em crédito imo-
biliárioe fundadordositeCa-
nal do Crédito.
A garantia adicional torna

oprodutomenosarriscadodo
que outras letras, como a do
setor imobiliário (LCI) e a do
agronegócio (LCA).
Nesses casos, o investi-

dor corre o risco de o banco
emissor quebrar. Ainda as-
sim,ambosospapéiscontam
comacoberturadoFGC(Fun-
doGarantidordeCréditos)de
até R$ 250 mil por CPF e por
instituição financeira.
Comprazomínimodedois

anos, a LIG não é indicada

para quem precisa de liqui-
dez imediata ou prevê resga-
tarodinheiroemumhorizon-
temaiscurto—oproduto tem
carência de 12 meses.
“Vale a pena se a pessoa

estiver guardandopara obje-
tivos demédio ou longo pra-
zo, como uma viagem daqui
a dois anos”, exemplifica Ju-
liana Inhasz,professorade fi-
nanças do Insper.
Emgeral,LCIeLCAtambém

têmmenor liquidez, o que faz
comqueosrecursossópossam
sersacadosnovencimento.Es-
sasmodalidades“forçamoin-
vestidoraaplicarpormaistem-
po, em troco de uma rentabi-
lidademaior”, afirmaAlfredo
Cunha, planejador financeiro
e gestor de investimentos.
SegundoCunha,épossível

encontrar opções commaior
retorno em papéis emitidos
por bancos médios e peque-
nos, oferecidos em platafor-
mas de corretoras e distribu-
idoras independentes.
Já o CRI (Certificado de Re-

cebíveis Imobiliários) eoCRA
(CertificadodeRecebíveisAgrí-
colas)sãoemitidosporinstitu-
ições securitizadoras, a partir
dedívidasdeempresas.Assim
como a LIG, esses títulos não
possuem a cobertura do Fun-
do Garantidor de Créditos e
também têmpouca liquidez.
O risco que o investidor

corre é o de a empresa que-
brar. “É importante conhe-
cer a solidez da companhia
e da securitizadora que está
intermediando a operação”,
recomenda Juliana.

FONTE DE RECURSOS

Para os especialistas, a
chegada da Letra Imobiliá-
ria Garantida reforça as fon-
tesde financiamentodosetor
brasileirode imóveis, emum
cenário de juros baixos e in-
flação sob controle.
Atualmente, os principais

instrumentosde captaçãode
recursos são caderneta de
poupança, LCI e CRI.
“Empaísesdesenvolvidos,

a LIG é oprincipal veículo de
captação de recursos. A re-
gulamentação para omerca-
do nacional foi feita seguin-
doasmelhorespráticas inter-
nacionais”, destaca Gilberto
deAbreu,presidentedaAbe-
cip(AssociaçãoBrasileiradas
EntidadesdeCrédito Imobili-
ário e Poupança).

aplicação é coberta
por uma carteira de
créditos em imóveis,
quefica separada do
patrimônio do banco

Letra Imobiliária Garantida, porém, não é recomendada para quemprevê resgate no curto prazo

Novo títulopromete seropçãopara
quembuscaaplicaçãomais segura

ENTENDA A SOPA DE LETRINHAS Isenta de Imposto de Renda, LIG promete mais segurança ao investidor

LIG
Letra Imobiliária
Garantida

Papéis emitidos por
bancos ou outras institui-
ções financeiras, como
associações de poupança,
sociedades de crédito e
companhias hipotecárias

Caso o banco dê calote, o
investidor tem garantia
de um conjunto de ativos
imobiliários; isenção de
IR para pessoa física

Quebra da instituição
financeira; não tem
proteção do FGC (Fundo
Garantidor de Créditos)

Ainda não começou
a ser emitida

LCI e LCA
Letra de Crédito
Imobilário e Letra de
Crédito do Agronegócio

Títulos de renda fixa
emitidos por bancos
com lastro em crédito
imobiliário ou do
agronegócio

Isenção de IR para pessoa
física; garantia do FGC
de até R$ 250mil por CPF
e por banco emissor

Calote da instituição
financeira, mas a
cobertura do FGC
reduz esse risco

Aplicaçãomínima inicial
costuma ser de R$5.000
em corretoras e
distribuidoras

CRI e CRA
Certificado de Recebíveis
Imobiliários e Certificado de
Recebíveis do Agronegócio

Papéis emitidos por
instituições securitizadoras,
a partir de dívidas de
empresas, também com
objetivode financiar os se-
tores imobiliário e agrícola

Isenção de Imposto de
Renda para pessoa física

Calote da empresa;
não possui a garantia
do FGC (Fundo Garantidor
de Créditos)

Aplicaçãomínima
inicial de R$ 1.000

LFT e LTN
Tesouro Selic e
Tesouro Prefixado

Títulos de renda fixa
emitidos pelo governo
para financiar a dívida
pública nacional

Garantia do Tesouro
Nacional, cujo risco de
calote é baixo; rendimento
maior que a poupança

Com títulos prefixados pode
haver perdas se o investidor
vender os papéis antes do
vencimento

Aplicação inicial de R$ 30;
IR (22,5%até 6meses; 15%,
acima de 2 anos), taxa de
custódia da Bolsa (0,30%)
e taxa de administração

Papel

O que são

Vantagem

Risco

Custo

DE São paUlo

A operadora chinesa de
terminais de contêineres
CMPort (China Merchants
Port) anunciou a compra,
por R$ 2,9 bilhões, de 90%
daTCP,queoperaoterminal
de Paranaguá (PR), um dos
maiores da América do Sul.
A transação é o primeiro

investimento da CMPort na
América Latina e abrange
também a subsidiária TCP
Log, que presta serviços lo-
gísticoscomoarmazenagem
e carregamento.
O acordo prevê a compra

de 50% das ações que per-
tencem à Advent Internati-
onal e de 40%da parte que
pertenceaosacionistas fun-
dadores da TCP.
Aoperação,que foianun-

ciadanestedomingo (3)de-
ve ser concluída até o fim
desteano, sendonecessário
passarpelasetapasdeapro-
vação regulatória, incluin-
do o parecer do Cade (Con-
selhoAdministrativodeDe-
fesa Econômica).

TERmINAl
ATCPopera umdosmai-

ores terminais de contêine-
res do país em regime de
concessãonoportodePara-
naguá.Suacapacidadeanu-
al éde 1,5milhãodeTEUs—
cada TEU equivale a um
contêiner de 20 pés—, e há
umprojetodeexpansãopa-
ra atingir capacidadeanual
de 2,4 milhões de TEUs até
o fim de 2019.
Atualmente, a TCPmovi-

menta cerca de 10% dos
contêineres no Brasil.
Segundo a companhia, a

CMPort registroumovimen-
tação totaldemaisde95mi-
lhões de TEUs em 2016.
Ela tem terminais em pa-

íses de Ásia e Europa, além
de EUA, Nigéria e Turquia.

TCP, emParanaguá, é
umdosmaiores dopaís

Terminal no
PR é vendido
porR$ 2,9 bi
para chinesa
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ACNUR contrata construtora
para projeto em Boa Vista (RR)

O ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) no Brasil está
selecionando empresas especializadas na execução de serviço
de engenharia para reforma do prédio Malocão Cultural, no

campus Paricarana da UFRR (Universidade Federal de Roraima), que será utilizado
como Centro de Referência ao Refugiado e Migrante na cidade de Boa Vista (RR)
(capital de Roraima). Os documentos e as propostas financeiras deverão ser enviados
pelas empresas interessadas até o dia 29/09/2017. Informação detalhada e os termos
de referência do serviço, assim como outros documentos referentes a este processo
licitatório exigidos pelo ACNUR a fim de selecionar a empresa mais competitiva e
qualificada, podem ser acessados na página https://goo.gl/8g7RZG

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. CNPJ: 20.223.016/0001-70, torna
público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, a Licença de Operação – LO para a Linha de Transmissão LT 800 kV
CC Xingu / Estreito e Instalações Associadas, empreendimento que intercepta os Estados
do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Foi determinado Estudo de Impacto
Ambiental.

NEWTON JORDÃO ZERBINI
Diretor de Meio Ambiente

O SENAI - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL, torna público
para conhecimento de todos os interessados, que se encontra aberto o Edital para
recebimento das propostas visando a aquisição de equipamentos para o INSTITUTO
SENAI DE INOVAÇÃO EM BIOSSINTÉTICO, através das licitações na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL conforme relação abaixo:

DATA FINAL PARA INSERÇÃO DAS PROPOSTAS: 14 de setembro de 2017 às 10 horas
(horário de Brasília-DF).

LICITAÇÃO OBJETO

PI Nº 001/2017 - Analisador térmico simultâneo - DSC TGA-DTA
PI Nº 008/2017 - Sistema para fiação de manofibras via eletrospinning
PI Nº 010/2017 - Equipamento que permite a fiação de fibras que necessitam serem

dissolvidas
PI Nº 019/2017 - Espectrofotômetro UV/VIS; Rotaevaparador, Equipamento para

determinação de ponto de ebulição
PI Nº 020/2017 - Analisador de alta performance para caracterização automática de

catalisadores – TPF – TPR
PI Nº 021/2017 - Sistema de plasma, equipamento gerador de plasma para tratamento

de superfícies
PI Nº 022/2017 - Reatores químico de Vidro/pressões positivas de 10 bar e alta

pressão de vácuo
PI Nº 023/2017 - Equipamento têxtil para tecelagem e teste de fibras e fios
PI Nº 024/2017 - Difratômetro de Raios X – Espectrômetro de Fluorescência de Raios X
PI Nº 025/2017 - Citômetro de Fluxo

O recebimento das propostas, a abertura e os lances ocorrerão no ambiente de
internet no site http://compras.cetiqt.senai.br. Os requisitos para efetivação
do credenciamento no portal de compras para obtenção de senha, bem como
o edital com todas as informações estão à disposição, gratuitamente no site:
http://compras.cetiqt.senai.br no link editais. Dúvidas poderão sanadas através do
e-mail internacional@cetiqt.senai.br.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2017.
Rogério de Souza

Comissão Especial de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos o Sr. PAULINO

HIDEMI TAKANO a fazer contato
com nosso escritório, sobre
assunto de seu interesse,

pelo telefone 11-31043226.
Dr. Donato Antonio de Farias.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº SE 002/2017,

realizado para a contratação de empresa para Prestação de Serviço de
Locação de Equipamentos de Informática. Para informações e condições
de participação favor acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

AVISO DE LICITAÇÃO SESC/DR-PE
CONCORRÊNCIA Nº 005/2017 (OBRAS) – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC SIRINHAÉM, NO LITORAL SUL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 53.981,13 m², COM LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Nº 01.17.06.002016-6, CONCEDIDA PELA CPRH, tudo conforme Projetos, Caderno de Especificações
e Estudo Sócio Ambiental, Memoriais, Composições e Planilhas, constantes do ANEXO I, observadas as
condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.
Data da abertura: 31/10/2017, às 09 horas e 30 minutos.
Maiores informações no site: www.sescpe.org.br – Licitações.

Recife/PE, 05 de setembro de 2017.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO – CEL

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

COMPANHIA PARANAENSE DE
ENERGIA – COPEL (HOLDING)

ADITAMENTO
A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 4. ao
Pregão Presencial Copel CLG170013/2017; Objeto:
Locação de Veículos, com Quilometragem Livre, sem
Combustível e sem Motorista; Data da Sessão:Alterada
para sine die (sem data definida); O referido aditamento
se encontra à disposição dos interessados em
www.copel.com; Informações: (41) 3331-2581.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, Secretaria de Administração e
Logística/Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores, torna
público que se encontra aberta licitação na modalidade Concorrência
Pública n° 001/17, Processo nº 32.418/17, cujo objeto é a Contratação
de Empresa Especializada para reforma e manutenção de unidades
escolares, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e
projetos. Abertura dos envelopes no dia 06/10/17 às 10:00 horas, no
prédio do Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores, sito à
Avenida Professor Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro da Atalaia, Cotia –
SP. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir
do dia 06/09/2017 de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 12:00 e das 13:00 às
17h00 no endereço acima citado, podendo ser solicitado também através
do e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br, quaisquer informações
poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4616-4846, ramal 4390.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2016-AGR
Objeto: Aquisição de matéria-prima
para produção do tubo do morteiro
81 mm para registro de preços. Edital
a partir: 05/09/2017 das 10:00 às 12:00
horas e das 13:00 às 16:00 horas.
Entrega dos envelopes de habilitação
e de propostas: 05/10/2017 às 10:00
horas. Endereço: Rua Monsenhor
Manuel Gomes nº 563, Caju, Rio
de Janeiro, RJ. Telefone: (21) 3483-
9017, 3483-9018. Cópia do edital: no
www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 022/2017-AGR
Objeto: Aquisição de ferramentas
para morteiro pesado 120 mm para
registro de preços. Edital a partir:
05/09/2017 das 10:00 às 12:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas. Entrega das
propostas: a partir de 05/09/2017 às
10:00 horas.Abertura das propostas:em
20/09/2017 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 023/2017-AGR
Objeto: Aquisição de insumos para
seção de Fundição para registro de
preços. Edital a partir: 05/09/2017 das
10:00 às 12:00 horas e das 13:00 às
16:00 horas. Entrega das propostas:
a partir de 05/09/2017 às 10:00
horas. Abertura das propostas: em
20/09/2017 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 012/2017-AGR
Objeto: Aquisição de borracha de
silicone e catalisador para registro
de preços. Edital a partir: 05/09/2017
das 10:00 às 12:00 horas e das 13:00
às 16:00 horas. Entrega das propostas:
a partir de 05/09/2017 às 10:00
horas. Abertura das propostas: em
19/09/2017 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 041/2016-AGR
Objeto: Aquisição de equipamento
de proteção individual para registro
de preços. Edital a partir: 05/09/2017
das 10:00 às 12:00 horas e das 13:00
às 16:00 horas. Entrega das propostas:
a partir de 05/09/2017 às 10:00
horas. Abertura das propostas: em
21/09/2017 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/SME/2017
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6016.2016/0003747-3 - CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO,
DOCUMENTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, SEGUINDO A
METODOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SME,
BASEADA NAS IDEIAS E PRÁTICAS DOS MOVIMENTOS “ÁGIL”, “SOFTWARE
CRAFTSMANSHIP” E DEVOPS MEDIANTE ORDENS DE SERVIÇO
DIMENSIONADAS EM UNIDADE DE SERVIÇOTÉCNICO, UST.
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do dia
20/09/2017.
O Edital e seus Anexos poderá ser obtido, até o último dia que anteceder a abertura,
mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da apresentação de
CD-ROM gravável na Divisão de Licitações - DILIC - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 -
sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelo site www.comprasnet.gov.br e
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias do Edital
estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 066/2016-AGR
Objeto: Aquisição de verniz e
catalisador para seção de Fundição
para registro de preços. Edital a partir:
05/09/2017 das 10:00 às 12:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas. Entrega das
propostas: a partir de 05/09/2017 às
10:00 horas.Abertura das propostas:em
19/09/2017 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

Sompo Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 61.383.493/0001-80 - NIRE 35.300.051.521

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Sompo Seguros S.A. (“Companhia”) para a realização da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2017, às 9h00,
na sede social da Companhia, na Rua Cubatão, nº 320, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP04013-001,paraapreciaredeliberarsobreaseguinteordemdodia:(1)Conhecerdopedidoderenúncia
apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração; (2) Eleger novo Presidente do Conselho de
Administração, com fixação de mandato; (3) Demonstrar a composição do Conselho de Administração;
(4) Cancelar as ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem alteração do capital social;
(5) Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento de ações
mencionado no item (4) acima e o aumento de capital social homologado na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada em 10 de maio de 2017; (6) Alterar o número máximo de Diretores;
criar os cargos de Diretor Vice-Presidente e de Diretores Superintendentes; e definir as respectivas
atribuições, com as consequentes alterações dos Artigos 14 e 16 do Estatuto Social; e (7) Consolidar o
Estatuto Social da Companhia. Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia todos os
documentos relacionados às deliberações previstas neste edital. São Paulo, 4 de setembro de 2017.
Sompo Seguros S.A. - Hiroaki Kawabe - Vice-Presidente do Conselho de Administração.

SINDIPLAST - Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Esta-
do de São Paulo - Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocadas as empresas re-
presentadas por este Sindicato, associadas ou não, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em nossa Sede
Social, sita á Avenida Paulista, nº 2439 - 8º andar - São Paulo - SP, no dia 27/09/2017 ás 9:00 horas em primeira convo-
cação, ou as 9:30 horas em segunda e última convocação. A Ordem do dia da Assembleia constará dos seguintes itens:
I- Atender aos fins específicos dos artigos 612 e 859 da CLT, tendo em vista a renovação e/ou alteração das Normas Cole-
tivas de trabalho ora em vigor com os Sindicatos Profissionais, a Federação dos Trabalhadores Químicos, Petroquímicos,
Farmacêuticos e Plásticos deste Estado e a Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico da CUT no Estado de São
Paulo, considerando as reivindicações apresentadas pelas mesmas e contribuições assistenciais às entidades profissio-
nais e econômicas, contribuição confederativa, idem em relação a renovação das normas coletivas de segurança do traba-
lho em máquinas de transformação de material plástico, inclusive instaurações de instancia e abrangendo também as hipó-
teses de greve. II- Outorga poderes a Diretoria deste Sindicato ou a quem esta os delegar para, conforme o caso, tomar
medidas extrajudiciais ou judiciais perante as autoridades competentes, quanto às normas coletivas de trabalho. III- Ratifi-
cação de providências eventualmente já tomadas por Esta Entidade Sindical Patronal com relação aos temas acima cita-
dos, e, IV- Outros assuntos de interesse do plenário. Observação: 1º- Em razão da importância dos temas da ordem do dia
somente serão admitidos a participar da Assembleia, ora convocada, os titulares e ou Diretores das Empresas, devidamen-
te registrados no cadastro do nosso Sindicato, que comprovem a sua titulação. 2º- Obter-se-á, na primeira e na segunda
convocação, o quórum legal e estatutário. José Ricardo Roriz Coelho - Presidente.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 067/2016-AGR
Objeto: Aquisição de ar condicionado
para janela para registro de preços.
Edital a partir: 05/09/2017 das 10:00
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00
horas. Entrega das propostas: a partir
de 05/09/2017 às 10:00 horas. Abertura
das propostas: em 22/09/2017 às 10:00
horas. Endereço: Rua Monsenhor
Manuel Gomes nº 563, Caju, Rio
de Janeiro, RJ. Telefone: (21) 3483-
9017, 3483-9018. Cópia do edital: no
www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade do Instituto do
Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 1220 E 1221/16-PP 18/16 para aquisição
de Ecocardiógrafos que será realizado em 06/10/2017 às 09h30. O edital poderá ser
obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 04 de Setembro de 2017.

Marcel Nascimento
p/ Equipe de Apoio

SECRETARIA DE CULTURA

CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO

- CONPRESP
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Síntese da Resolução publicada em 02/10/2015 - páginas 114 a 116 e retirratificada
em 26/11/2016 - páginas 56 a 58 - 617ª Reunião Ordinária, em 29/09/2015:
• RESOLUÇÃO nº 22/CONPRESP/2015 - ABERTURA DE PROCESSO DE
TOMBAMENTO dos IMÓVEIS PROPOSTOS COMO ZONAS ESPECIAIS DE
PRESERVAÇÃO CULTURAL (ZEPEC), de que trata o Projeto de Lei de Zoneamento
(PL 272/2015) e identificados nos ANEXOS I e II, conforme contido no processo
administrativo nº 2015-0.243.300-8.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Síntese da Resolução publicada no Diário Oficial da Cidade de 31/08/2017 - páginas
12 e 13 - 643ª Reunião Ordinária, em 24/04/2017:
• RESOLUÇÃO nº 07/CONPRESP/2017 - TOMBAMENTO do ANTIGO EDIFÍCIO
DO HOSPITAL MILITAR DA FORÇA PÚBLICA, situado na Rua Doutor Jorge
Miranda nº 264 a 346 e Rua João Teodoro nº 566 (Setor 018 - Quadra 081 - Lotes
0005-0 e 0006-9), no bairro da Luz, Prefeitura Regional da Sé, conforme processo
administrativo nº 2013-0.133.745-1.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Síntese da Resolução publicada no Diário Oficial da Cidade de 31/08/2017 - páginas
13 e 14 - 647ª Reunião Ordinária, em 26/06/2017:
• RESOLUÇÃO nº 19/CONPRESP/2017 - TOMBAMENTO da antiga edificação
residencial conhecida como “CASTELINHO DE PIRITUBA”, localizada noTorres do
Castelo Condomínio Clube, à Rua Maestro Arturo de Angelis nº 190 (Setor 078 -
Quadra 249 - Lotes 0042-8 a 0161-0), na Vila Comercial, Prefeitura Regional de
Pirituba, conforme processo administrativo nº 1997-0.126.971-3.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Síntese da Resolução publicada no Diário Oficial da Cidade de 27/07/2017 - página
08 - 647ª Reunião Ordinária, em 26/06/2017:
• RESOLUÇÃO nº 21/CONPRESP/2017 - DETERMINAÇÃO do ARQUIVAMENTO
DA ABERTURA DE TOMBAMENTO, nos termos da RESOLUÇÃO nº 19/
CONPRESP/2015, do CONJUNTO RESIDENCIAL HORIZONTAL composto por 42
(quarenta e duas) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES ASSOBRADADAS, situado em
toda a extensão da RUA FRANCISCO AQUARONE, e estendendo-se à RUA
DOUTOR BACELAR e RUA LEANDRO DUPRÉ (Setor 042 - Quadra 162 - Lotes
0014-1 a 0034-6 e Setor 042 - Quadra 163 - Lotes 0005-7 a 0025-1), na Vila
Clementino, Prefeitura Regional da Vila Mariana, conforme processo administrativo
nº 2014-0.077.815-4.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Síntese da Resolução publicada no Diário Oficial da Cidade de 04/08/2017 - páginas
10 e 11 - 648ª Reunião Ordinária, em 10/07/2017:
• RESOLUÇÃO nº 22/CONPRESP/2017 -TOMBAMENTO EX-OFFICIO da ANTIGA
FÁBRICADETECIDOSLABOR,conjunto formadoporedificaçõeseremanescentes
da antiga tecelagem, situada à Rua da Mooca nº 815 (Setor 003 - Quadra 045 - Lotes
0043-7 e 0044-5), conforme processo administrativo nº 2017-0.030.571-5.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Síntese da Resolução publicada no Diário Oficial da Cidade de 27/07/2017 - página
8 - 648ª Reunião Ordinária, em 10/07/2017:
• RESOLUÇÃO nº 23/CONPRESP/2017 - DETERMINAÇÃO do ARQUIVAMENTO
DAS ABERTURAS DE TOMBAMENTO, consubstanciadas nas RESOLUÇÕES nº
13 e 14/CONPRESP/2005, do CONJUNTO DE OBRAS, DOCUMENTOS E
COLEÇÕES de valor artístico, histórico, arqueológico, etnográfico e cultural da
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A e outros, conforme processo
administrativo nº 2005-0.324.882-3.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Síntese da Resolução publicada no Diário Oficial da Cidade de 29/08/2017 - páginas
10 e 11 - 649ª Reunião Ordinária, em 07/08/2017:
• RESOLUÇÃO nº 24/CONPRESP/2017 - TOMBAMENTO EX-OFFICIO das
EDIFICAÇÕES listadas no ANEXO I, assim como os ACERVOS E AS OBRAS DE
ARTE integrantes do ANEXO II, como bens culturais de interesse artístico,
urbanístico, paisagístico, histórico e turístico do município de São Paulo, conforme
processo administrativo nº 2016-0.269.604-3.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Síntese da Resolução publicada no Diário Oficial da Cidade de 02/09/2017 - página
11- 646ª Reunião Ordinária, em 12/06/2017:
• RESOLUÇÃO nº 26/CONPRESP/2017 - DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO
do PROCESSO DE ABERTURA DE TOMBAMENTO pela Resolução
22/CONPRESP/2015 das INSTALAÇÕES DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA -
FILIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, situadas na AVENIDA MOREIRA
GUIMARÃES nº 699 (Setor 045- Quadra 171 - Lote 0001-4), conforme processo
administrativo nº 2009-0.366.732-7.
O texto completo das Resoluções pode ser obtido no endereço
www.conpresp.sp.gov.br.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Pelo presente edital faço saber que no próximo dia 14 de setembro de 2017 (quinta-feira),
às 14h00min, o Sindicato da Indústria da Cerâmica para Construção do Estado de São Paulo realizará
na sede da UNICERPA - União das Cerâmicas e Participações, localizada à Rua Prudente de
Moraes,210 - Itu - SP,Assembleia acima mencionada a fim de deliberar o seguinte:1) Avaliação das
Reivindicações Salariais e outras formuladas pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo - FETICOM, bem como, se for o caso, por todos os
demais Sindicatos de Trabalhadores a ela filiados, e também da Federação dos Trabalhadores na
Indústria da Construção, do Mobiliário e da Madeira da CUT de São Paulo bem como, se for o caso, por
todos os demais Sindicatos de Trabalhadores a ela filiados e dos Sindicatos dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guaratinguetá e Itapevi; 2) Definição do valor da
Contribuição Assistencial/Negocial dos Empregadores; 3) Reajuste da Mensalidade Associativa;
4) Outorga de poderes pelos presentes ao Sindicato representado pela Diretoria, Comissão
deNegociaçãoeAssessorJurídiconas referidasnegociaçõesouAcordo/DissídioColetivo/Convenção.
Caso não haja número legal para Instalação da Assembleia, será a mesma realizada
em segunda convocação às 15h00min do mesmo dia, deliberando-se com qualquer número de
empresas presentes. São Paulo, 05 de setembro de 2017. Walter Gimenes Félix - Presidente.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Itapevi
Reconhecido pelo processo MTPS 181.747/61 – CNPJ/MF nº 56.973.381/0001-40

Base Territorial: Alumínio, Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Ibiúna, Itapevi, Jandira, Mairinque,
Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque, Vargem Grande Paulista

Sede: Rua Lazara Siqueira, 05, Jardim Itapevi, Itapevi (SP) – CEP 06653-120 – Fone (011) 4141-3526
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação de Edital e Assembleia
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Itapevi, entidade sindical inscrita no
CNPJ/MF sob nº 56.973.381/0001-40, com sede na Rua Lázara Siqueira, 05, Centro, Itapevi/SP, CEP. 06653-120, por
seu Presidente Angelo Luiz Angelini, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF/MF sob nº 701.336.388-04, o qual
recebe correspondências no endereço acima, convoca, nos termos do art. 6º e 7º da Portaria 326/2013 do MTE, pelo
presente Edital todos os trabalhadores dos municípios de Itapevi, Alumínio, Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba,
Cotia, Ibiúna, Jandira, Mairinque, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista,
todos municípios do Estado de São Paulo, das Categorias Profissionais dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
(pedreiros, carpinteiros, pintores, estucadores, bombeiros, hidráulicos, ajudantes e outros das indústrias da construção de
pequenas e grandes estruturas e montagens industriais), montagens industriais, manutenção de andaimes e montadores
de andaimes, engenharia consultiva e empreiteiras; Trabalhadores nas Indústrias de materiais para construção, tais como:
Olarias, Cerâmicas para Construção (Branca e Vermelha), Ladrilhos, Hidráulicos,Mármores e Granito, Pinturas, Decorações,
Ornatos, Estuques, Cimento, Cal e Gesso, Tijolos Refratários, Artefatos de Cimento, Cimento Armado e Pré-Moldados;
Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplenagem em Geral, Barragens,
Aeroportos, Canais, Pontes e Viadutos; Trabalhadores nas Indústrias de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Artefatos de
Madeiras, Compensados e Laminados, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeira e Fórmica, Móveis de Madeira, de
Junco e Vime, Estofados, Colchões, Bancos de Automóveis, Cortinas, Vassouras, Escovas e Pincéis; Trabalhadores nas
Indústrias de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias, Montagens Industriais, Poços Artesianos e Engenharia
Consultiva; e os trabalhadores avulsos, abrangendo desta forma, sem nenhuma exceção, todos os trabalhadores das
categorias descritas no Grupo 3º do Anexo previsto no art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme dispõe a
legislação em vigor e o Estatuto, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária para Rerratificação de Alteração
Estatutária, inclusão de Municípios na base e exclusão de categorias representadas a se realizar na Rua Claro de Camargo
Sobrinho, 74, Vila Pouso Alegre, Barueri/SP, CEP 06402-050, no dia 29 de setembro de 2017, às 16:00 horas em primeira
convocação e, em havendo necessidade às 18:00 horas em segunda e última convocação. A Assembleia será instalada
em primeira convocação com a presença de maioria absoluta dos associados e em segunda convocação, com qualquer
número de associados presentes, para deliberar e votar sobre a seguinte Ordem do Dia: I) Rerratificação da Alteração
Estatutária promovida em Assembleia anterior; II) Ratificação da inclusão dos Municípios de Alumínio, Araçariguama,
Cajamar e Ibiúna, todos do Estado de São Paulo na base de representação do Sindicato; III) Rerratificação da Exclusão das
seguintes categorias da representação sindical: trabalhadores emArtefatos de Cimento, Cimento Armado e Pré-Moldados,
trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplenagem, Barragens, Aeroportos,
Canais, Pontes e Viadutos, trabalhadores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
Pesada, Infraestrutura e afins do Estado de São Paulo.
Itapevi, 04 de setembro de 2017. Angelo Luiz Angelini – Presidente do Sindicato

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Av. Prof ° Joaquim Barreto, 1000 – Atalaia – Cotia/SP, que será
realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 1.065/2017. PP nº 51/2017 às 14:30 hs do dia 19/09/2017. Objeto:
Registro de Preços para Aquisição de Tubos e Artefatos de Concreto, pelo
período de 12 (doze) meses.
a) Rodrigues Tavares Dantas – Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos
2) PA nº 26.769/2017. PP 64/2017 às 14:30 hs do dia 20/09/2017. Objeto:
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Aplicação de 400
(quatrocentos) Testes e Avaliação Psicológica em integrantes da Guarda
Civil de Cotia.
a) Almir Rodrigues da Rocha - Secretário Municipal de Segurança Pública
3) PA nº 28.818/2017. PP 67/2017 às 14:30 hs do dia 21/09/2017. Objeto:
Registro de Preços para Locação de Sanitários Químicos, pelo período de
12 (doze) meses.
a) Givaldo da Costa – Secretário de Esporte, Cultura e Lazer
Maiores informações e cópias dos editais estarão disponíveis para eventual
aquisição pelos interessados no Depto de Compras e Licitações, no horário
das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 15:30hs sito à Av. Professor Joaquim
Barreto, 1.000 – Bairro do Atalaia – Cotia – SP. Telefone (11) 4616 – 4846
ramal 5. Solicitar os editais pelo e-mail fernando.pumar@terra.com.br.

Stratura Asfaltos S.A.
CNPJ nº 59.128.553/0001‑77 ‑ NIRE 35300035038

66ª Reunião - Conselho de Administração (27 de Junho de 2017)
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na Sede da Controladora, Petrobras Distribuidora S.A., localizada na
Rua Correia Vasques, 250/9º andar, Rio de Janeiro, RJ, realizou‑se a 66ª Reunião do Conselho de Administração da Stratura Asfaltos S.A.,
sob a presidência do Sr. Ivan de Sá Pereira Junior e com a presença dos conselheiros Sr. Klaus Nolte, Sr. Jader Luciano Santos Almeida e Sr.
Odilson Silva da Nóbrega. Iniciada a reunião às nove horas e trinta minutos, o Presidente convidou o Sr. Jader Luciano Santos Almeida para
secretariar os trabalhos e passou‑se ao exame dos Seguintes Assuntos - Item 1 - Pauta 025/2017 - Eleição da Diretoria Executiva -
Atendendo ao artigo 19, Parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia, o Conselho elegeu a Sra. Viviane Salathé, brasileira, divorciada,
engenheira química, portadora da carteira de identidade nº 03313096 CRQ/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.350.807‑45, residente e
domiciliada a Rua Marquês de Pinedo, 32/201, CEP 22231‑100, Rio de Janeiro‑RJ, para o cargo de Diretora de Marketing e Comercialização
e o Sr. Mario Richa de Sá Barreto, brasileiro, casado, engenheiro, portador de carteira de identidade nº 292.714 Ministério da Marinha/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 598.774.137‑87, residente e domiciliado a Rua Maria José Ferreira, 7, CEP 13085‑085, Campinas‑SP, para o
cargo de Diretor Técnico Industrial. Ambos para um mandato de dois anos a partir dessa data, cujo termo de posse/declaração de
desimpedimento consta como anexo desta Ata, sendo uma via arquivada na sede da Companhia. Adicionalmente, o Conselho designa
o Sr. Mário Richa de Sá Barreto a cumular o cargo de Diretor Administrativo Financeiro até que a indicação definitiva para o cargo seja
aprovada nas instâncias competentes da Controladora ‑ Item 2 - Pauta 026/2017 - Destituição do Diretor - O Conselho de Administração
destitui com efeito imediato o Sr. José Miguel Cervantes de Menezes Nogueira, português, casado, portador da carteira de identidade
RNE nº W035810‑0, inscrito no CPF sob o nº 059.635.321‑91, residente e domiciliado na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo,
do Cargo de Diretor Técnico Industrial e do cargo de Diretor de Marketing e Comercialização que estava cumulando desde 01/06/2017.
O Presidente do Conselho de Administração em nome da Administração da Stratura Asfaltos e da acionista Petrobras Distribuidora,
agradeceu a valiosa contribuição prestada pelo Sr. José Miguel Cervantes de Menezes Nogueira durante o período em que atuou como
diretor. Às dez horas, o Presidente deu por encerrada a Reunião da qual se lavrou a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada
pelos Conselheiros presentes à Reunião. Ivan de Sá Pereira Junior - Presidente da Mesa; Jader Luciano Santos Almeida -
Secretário/Conselheiro; Klaus Nolte - Conselheiro; Odilson Silva da Nóbrega - Conselheiro. JUCESP nº 398.731/17‑2 em 30/08/2017.
Flávia R. Britto Gonçalves ‑ Secretária Geral.

SECRETARIA DE CULTURA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20-SMC-G-2017
Processo SEI: 6025.2017/0007100-1
O.C. nº 801003801002017OC00022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA, situada na Av. São João, 473, São Paulo, Capital, CEP: 01035-000
torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento de
MENOR PREÇO TOTAL ANUAL, objetivando a Contratação de empresa para
prestação dos serviços de manutenção predial, abrangendo a manutenção
preventiva, corretiva e assistência técnica de todos os elementos construtivos dos
imóveis (coberturas, estruturas, revestimentos, esquadrias, pisos, pintura, madeiras,
alvenarias, gradis e fechamentos externos, etc.), das Instalações Elétricas,
Hidráulicas, de Telefonia Interna e de Gás Encanado, do Sistema de Detecção e
Central de Alarmes, de Combate a Incêndio, de Emergência e de Para-raios das
Unidades pertencentes à Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas -
CSMB e sua Oficina desta Secretaria Municipal de Cultura, conforme especificações
constantes do Anexo II deste Edital.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico,
pelo acesso ao site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, nas condições
descritas no Edital.
A sessão será realizada no dia 21 de setembro de 2017 às 10:00h.
Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes
também constarão do site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 029/2017-AGR
Objeto: Aquisição de alternador para
produção do Gerador 15 kVA para
registro de preços. Edital a partir:
05/09/2017 das 10:00 às 12:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas. Entrega das
propostas: a partir de 05/09/2017 às
10:00 horas. Abertura das propostas: em
19/09/2017 às 10:00 horas. Endereço:
Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,
Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21)
3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
45ª VARA CÍVEL Praça João Mendes s/nº, 14º andar - salas nº 1418/1422, Centro - CEP 01501-900,
Fone: (11), São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br.
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Processo Digital nº: 1028193-14.2014.8.26.0100; Classe: Assunto: Monitória -Pagamento; Requerente: ROSANE
STOBBE; Requerido: ALFREDO LUIS SCANDURRA PIOVACCARI e outro. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO -PRAZO
DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1028193-14.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central
Cível,Estado de São Paulo,Dr.Guilherme Ferreira da Cruz,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)ALFREDO LUIS SCANDURRA
PIOVACCARI, CPF 008278908-85, e ALZIRA MARTINS SCANDURRA PIOVACCARI, RG 16964100-4, CPF 832072877-00,
que lhes foi proposta uma ação Monitória, por parte de ROSANE STOBBE, alegando em síntese: não pagamento do cheque
n.º 0122282, emitido em 23/10/10, no valor de R$ 10.700,00. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuem o pagamento da quantia especificada
na inicial no valor de R$ 22.065,04, devidamente atualizada, e efetuem o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresentem embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do
CPC.Os réus serão isentos do pagamento de custas processuais se cumprirem o mandado no prazo.Não sendo contestada
a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2017.

Sompo Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 61.383.493/0001-80 - NIRE 35.300.051.521

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Sompo Seguros S.A. (“Companhia”) para a realização da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2017, às 9h00,
na sede social da Companhia, na Rua Cubatão, nº 320, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP04013-001,paraapreciaredeliberarsobreaseguinteordemdodia:(1)Conhecerdopedidoderenúncia
apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração; (2) Eleger novo Presidente do Conselho de
Administração, com fixação de mandato; (3) Demonstrar a composição do Conselho de Administração;
(4) Cancelar as ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem alteração do capital social;
(5) Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento de ações
mencionado no item (4) acima e o aumento de capital social homologado na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada em 10 de maio de 2017; (6) Alterar o número máximo de Diretores;
criar os cargos de Diretor Vice-Presidente e de Diretores Superintendentes; e definir as respectivas
atribuições, com as consequentes alterações dos Artigos 14 e 16 do Estatuto Social; e (7) Consolidar o
Estatuto Social da Companhia. Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia todos os
documentos relacionados às deliberações previstas neste edital. São Paulo, 4 de setembro de 2017.
Sompo Seguros S.A. - Hiroaki Kawabe - Vice-Presidente do Conselho de Administração.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELAÇÃODA CHAPA HABILITADA A CONCORRER NO PLEITO DE RENOVAÇÃODE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO CRC SP

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo comunica que a chapa abaixo relacionada está habilitada a concorrer na eleição a se realizar nos dias 21 e 22 de novembro de 2017.

CHAPA Nº 1
MANDATODE 2018 a 2021

CONSELHEIROS
N.º

EFETIVOS

Categoria Profissional Nome Registro n.º

SUPLENTES

Categoria Profissional Nome Registro n.º
1 CONTADOR JOSÉ DONIZETE VALENTINA 1SP 124.700/O-0 CONTADOR JOSÉ AUGUSTO PICÃO 1SP 083.191/O-7
2 CONTADOR JORGE ALBERTO DA CUNHAMOREIRA 1RJ 078.169/O-3 “T”SP CONTADOR MARCELO GOMES DE BARROS 1SP 194.830/O-0
3 CONTADOR CLÁUDIO GONÇALO LONGO 1SP 065.872/O-1 CONTADOR BRUNO ALEXANDRE CRUZ 1SP 272.866/O-0
4 CONTADOR EMIR CASTILHO 1SP 084.596/O-0 CONTADOR MARCELO VIARO BERLOFFA 1SP 183.200/O-0
5 CONTADOR JOSÉ APARECIDO MAION 1SP 117.681/O-3 CONTADOR EDUARDO AFFONSO DE VASCONCELOS 1SP 166.001/O-3
6 CONTADOR MANOEL DONASCIMENTO VERISSIMO 1SP 121.524/O-8 CONTADOR ROBERTO YOSHIO KUABATA 1SP126.298/O-8
7 CONTADORA ANGELA ZECHINELLI ALONSO 1SP 126.226/O-9 CONTADOR WANDER PINTO 1SP 150.783/O-6
8 CONTADORA INEZ JUSTINA DOS SANTOS 1SP 126.720/O-2 CONTADORA HELOISA DE CASTRO ALVES DE SOUZA 1SP 291.345/O-5
9 CONTADOR VALMIR LEÔNCIO DA SILVA 1SP 136.061/O-0 CONTADORA VERA LUCIA VADA 1SP 123.710/O-2
10 CONTADOR WILLIAM PEREIRA PINTO 1SP 138.796/O-3 TÉCNICO EMCONTABILIDADE BRUNO ROBERTO KALKEVICIUS 1SP 065.396/O-6
11 CONTADOR JOSÉ LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO 1SP 141.128/O-2 CONTADOR ADILVO PINHEIRO DE OLIVEIRA FRANÇA JUNIOR 1BA 021.419/O-4 “T”SP
12 CONTADOR JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA 1SP 169.842/O-3 TÉCNICA EM CONTABILIDADE ANDRESSA CRISTINE CALU GALINDO 1SP 295.349/O-2
13 CONTADOR PAULO CESAR ADORNO 1SP 171.613/O-8 CONTADOR JAIRO BALDERRAMA PINTO 1SP 159.718/O-9
14 CONTADORA SUELY GUALANO BOSSA SERRATI 1SP 179.291/O-9 CONTADOR MARCELO DE ALMEIDA PRADO 1SP 216.823/O-9
15 CONTADOR ADRIANO GILIOLI 1SP 186.671/O-8 CONTADOR ROBERSON DE MEDEIROS 1SP 179.128/O-0
16 CONTADOR RENATO PRONE TEIXEIRA DA SILVA 1SP 216.498/O-8 CONTADORA ADRIANA BARBOSA DOS ANJOS 1SP 187.061/O-3
17 CONTADOR BETHEL CORCORUTO LOMBARDI 1SP 216.887/O-6 TÉCNICO EMCONTABILIDADE JOÃO EDISON DEMEO 1SP 104.400/O-7
18 CONTADORA FLÁVIA AUGUSTO 1SP 219.810/O-4 CONTADOR CAIO MARTINS DOS SANTOS 1SP 293.317/O-0
19 CONTADOR ALEXANDRE FEREZINI 1SP 230.366/O-9 CONTADOR LUIS CARLOS DO REGO 1SP145.687/O-9
20 CONTADOR EMERSON APARECIDO MACEDO 1SP 237.433/O-5 CONTADORA SELMA DO CARMO RIBEIRO 1SP 159.113/O-0
21 CONTADOR FERNANDO DE ALMEIDA SANTOS 1SP 258.696/O-8 CONTADOR SERGIO JANUÁRIO DE FREITAS 1SP 118.908/O-4
22 TÉCNICO EMCONTABILIDADE MANASSÉS EFRAIM AFONSO 1SP 134.000/O-6 TÉCNICO EMCONTABILIDADE HAMILTON UBIRAJARA MENEGHEL 1SP 187.332/O-8
23 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CIBELE PEREIRA COSTA 1SP 186.537/O-0 TÉCNICA EM CONTABILIDADE ROSÂNGELA MARIA DA COSTA MENEZES 1SP 193.356/O-5
24 TÉCNICO EMCONTABILIDADE WILLIAM PETERSON DE ANDRADE 1SP 196.844/O-5 TÉCNICO EMCONTABILIDADE LUIZ CLÁUDIO DA COSTA 1SP 218.833/O-4

São Paulo, 06 de setembro de 2017.
MARCELO ROBERTOMONELLO

Coordenador da Comissão Eleitoral do CRC SP

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/17, de 13 de março de 2017. ÓRGÃO: Município de Itupeva. OBJETO:
Aquisição de produtos de limpeza diversos, sob o sistema de registro de preços, destinadas as Secretaria Municipal
de Educação, Secretaria Municipal de Gestão Pública e Assuntos Jurídicos e Secretaria Municipal de Saúde, conforme
edital e anexos. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.itupeva.sp.gov.br (entrar no link “Licitações”), pelo
e-mail licitacoes@itupeva.sp.gov.br ou retirar na Secretaria Municipal de Logística e Suprimentos, Departamento de
Compras e Licitações, no Paço Municipal, 2º andar, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00
horas. ENTREGA DOS ENVELOPES: na sessão do Pregão até o final do credenciamento. DATA DE REALIZAÇÃO DA
SESSÃO: dia 31 de março de 2017 às 10:00 horas. LOCAL DA SESSÃO: Paço Municipal – Auditório, Rua Eduardo Aníbal
Lourençon, n° 15, Pq. Das Vinhas. PREGOEIRA RESPONSÁVEL: JULIANA APARECIDA GENTIL LOPES.

MARCO ANTÔNIO MARCHI
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/17,de 05 de setembro de 2017. A Prefeitura do Município de Itupeva torna públi-
co que fará realizar PROCESSO DE SELEÇÃO,nos moldes da Lei Municipal nº 1.718,de 16 de março de 2009, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 2.165, de 23 de março de 2009, bem como pelas Leis n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
legislações aplicáveis, aberto às Organizações Sociais qualificadas nos termos da aludida legislação e que manifestem in-
teresse na gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal de Itupeva, conforme
edital e anexos. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.itupeva.sp.gov.br (entrar no link “Licitações”), pelo e-mail
licitacoes@itupeva.sp.gov.br ou retirar na Secretaria Municipal de Logística e Suprimentos, Departamento de Compras e
Licitações, no Paço Municipal, 2º andar, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas. ENTREGA
DOS ENVELOPES: até as 10:00 horas do dia 02 de outubro de 2017. DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: dia 02 de outubro de
2017 às 10:00 horas. LOCAL DA SESSÃO: Paço Municipal – Auditório, Rua Eduardo Aníbal Lourençon, n° 15, Pq. Das Vinhas.

MARCO ANTONIO MARCHI - PREFEITO MUNICIPAL

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

A Sabesp torna público que será realizada a 2ª Audiência Pública relativa à prestação
de serviços de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos produzidos
nos processos empregados em tratamento de esgoto das instalações da ETE Barueri-
SP, nos termos do artigo 39 da lei nº 8666/93. A audiência pública será realizada às
14h do dia 28/09/17, no Auditório Pau Brasil-Avenida do Estado nº 561-Bom Retiro,
São Paulo-SP. S.P. 06/09/17 (MT) A Diretoria.

VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE GUARUJÁ-SP
CONCORRÊNCIA SABESP CSS 06.842/17

Alienação de área de terreno localizado na Avenida Castelo Branco, em frente à
Rua São Paulo e à Rua Washington Luiz, Vicente de Carvalho, Comarca de
Guarujá, SP, com área total titulada de 12.800,00m2, sendo que a área livre possui
4.362,55m2. Edital completo disponível p/download a partir de 01/09/17-www.sabesp.
com.br/licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”.
Informações: fax (11) 3388-6384, via site, e-mail claudiabega@sabesp.com.br ou
no CSS, Av. do Estado, 561-Unid. I-Pte. Peq.-SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30 às
16h30. Receb. Proposta e Doc. Habilitação: 10/10/17, às 10h00, na Sede da Unidade
de Negócio Baixada Santista. Sala de Licitações. Avenida São Francisco, 128,
Centro, Santos, SP. SP 01/09/17-(CPI). A Diretoria.

VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP
CONCORRÊNCIA SABESP CSS 12.664/17

Alienação de imóvel situado na Rua Tecla, 262, com fundo para a Rua Hamilton Prado,
649, Vila Guarani, São Paulo, SP, todo murado, com área total de 702,00m2. Edital
completo disponível p/download a partir de 01/09/17-www.sabesp.com.br/licitacoes-
mediante obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”. Informações: fax
(11) 3388-6384, via site, e-mail claudiabega@sabesp.com.br ou no CSS, Av. do
Estado, 561-Unid. I-Pte. Peq.-SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30 às 16h30. Receb.
Proposta e Doc. Habilitação: 09/10/17, às 10h00, no Auditório de Licitações “1” da
Sabesp, na Avenida do Estado, 561-Unidade I-Ponte Pequena-Capital/São Paulo.
SP 01/09/17-(CPI). A Diretoria.

VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA/SP
CONCORRÊNCIA SABESP CSS 12.593/17

Alienação de imóvel-Terreno com área de 547,00m², lote nº 34 da quadra nº 02,
situado na Rua Cecília da Silva Colagrande, ao lado do nº 382 e Rua José Dominicci
(segunda frente), Jardim do Morumbi-Município e Comarca de Bragança Paulista-
SP. Edital completo disponível p/download a partir de 01/09/17-www.sabesp.com.
br/licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”.
Informações: fax (11) 3388-6384, via site, e-mail claudiabega@sabesp.com.br ou
no CSS, Av. do Estado, 561-Unid. I-Pte. Peq.-SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30
às 16h30. Receb. Proposta e Doc. Habilitação: 09/10/17, às 14h00, no Auditório de
Licitações “1” da Sabesp, na Avenida do Estado, 561-Unidade I-Ponte Pequena-
Capital/São Paulo. SP 01/09/17-(CPI). A Diretoria.

VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
CONCORRÊNCIA SABESP CSS 02.812/17

PRORROGAÇÃO DE DATAS

Alienação de área de terreno com 520,00m², localizado na Rua Antonio Bortoluzzi
ao lado do nº 221, Centro-Município de Álvares Machado e Comarca de Presidente
Prudente-SP. Edital disponível p/download desde 17/05/17-www.sabesp.com.
br/licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso “Cadastre sua empresa”.
Problemas c/obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações:
via site, e-mail claudiabega@sabesp.com.br ou no CSS, Av. do Estado, 561-
Unid. I-Pte. Peq.-SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30 às 16h30. Receb. Proposta
e Doc. Habilitação: 20/09/17, às 09h00, na UN Baixo Paranapanema, sito à Av.
Cel. José Soares Marcondes, 3623, Jardim Bongiovani, Presidente Prudente, SP.
S.P. 17/08/17-(CPI). A Diretoria.

VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP

CONCORRÊNCIA SABESP CSS 08849/17-Alienação de imóvel situado na Rua
Frutal, s/n, Brasilândia, São Paulo, SP, com área total titulada de 2.405,00m², sendo
que a área livre possui 1.665,00m2. Edital completo disponível p/download a partir
de 26/07/17 - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no
acesso “cadastre sua empresa”. Informações: fax (11) 3388-6384, via site, e-mail
claudiabega@sabesp.com.br ou no CSS, Av. do Estado, 561 - Unid. I - Pte. Peq.
- SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30 às 16h30. Receb. Proposta e Doc. Habilitação:
19/09/17, às 09h00, no endereço acima - Auditório de Licitações 1. S.P. 26/07/17-
(CPI) A Diretoria.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SAA nº 7.031/2017

Pregão Eletrônico GSA nº 07/2017
Oferta de Compra nº 130101000012017OC00012

Encontra-se aberta no GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS, licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de elaboração, diagramação, impressão, logística, aplicação de prova e procedi-
mentos de resultados, bem como, todo e qualquer ato pertinente à organização e realização de concurso
público. A data do início do prazo para o envio da proposta eletrônica será dia 11/09/2017 e a abertura da
Sessão Pública será no dia 21/09/2017 às 09h00. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos inte-
ressados nos sítios: www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91

CONCORRÊNCIA EMTU/SP Nº 006/2017
OBJETO: Contratação para continuidade das Obras e Serviços para a implant. de Obras Complem. ao trecho Campinas-
Sumaré do Corredor Metrop.Vereador Biléo Soares, na Região Metrop. de Campinas.

REABERTURA DE PRAZO
Em razão de alterações no edital, comunico o adiamento da sessão pública de abertura do env. 1 (Prop. de Preços) e entrega
do env. 2 (Doc. de Habilitação) da licitação em epígrafe, para o dia 11.10.2017, no mesmo horário e local inicialmente
designados no Edital. O edital da Concorrência EMTU/SP 6/2017, na íntegra, contendo todas as alterações efetuadas por
meio do “Comunicado de Esclarecimento nº 001”, está disponível para download no sítio www.emtu.sp.gov.br e também
poderá ser retirado gratuitamente, no Depto. de Compras e Contratos, das 08 às 17h, mediante a apresentação da mídia
DVD-R (gravável), necessária para cópia do arquivo, até o dia 10.10.2017.

JOAQUIM LOPES DA SILVA JÚNIOR - Diretor Presidente

O presente Chamamento Público tem por objeto convocar empresas do
segmento de tecnologia da informação, interessadas em apresentação de
orçamentos detalhados destinados a pesquisa de mercado para realização de
estudo técnico para definição de preços de referencias a serem utilizados em
processo de credenciamento que tem por objeto a implantação de prontuário
eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio da contratação
de solução que contemple serviços de conectividade, hardware, software,
manutenção de equipamentos de TI, treinamento dos profissionais de saúde e
suporte técnico para uso do Prontuário Eletrônico.
O Projeto Básico e o modelo da proposta de preços estão disponíveis no
endereço eletrônico http://portalsaude.saude.gov.br/consultapublica, o qual
possui todos os requisitos técnicos necessários a possibilitar a definição dos
preços unitários dos orçamentos eventualmente apresentados.
Informamos às empresas interessadas que as propostas de preços deverão ser
direcionadas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após publicação, e, as
que vierem acompanhadas de contratos firmados junto ao setor público e ou
privado, ativos ou celebrados nos últimos 24 (vinte) quatro meses, serão utilizadas
preferencialmente no estudo técnico. Os contratos eventualmente apresentados
devem demonstrar indicativos individuais para os seguintes serviços:

1. Disponibilização de link à internet
2. Suporte e manutenção de rede local;
3. Suporte e manutenção de sistema de prontuário eletrônico;
4. Locação de microcomputadores e tablets com serviços de suporte

e manutenção;
5. Outsourcing de impressão;
6. Locação de câmera de segurança e leitor biométrico com serviços de

suporte e manutenção;
As propostas de preços deverão ser apresentadas em papel timbrado da
empresa, e poderão ser encaminhadas eletronicamente através do e-mail
piubs@saude.gov.br. Dúvidas e esclarecimentos através dos telefones:
(61)3315-2903/3366. Brasília, 05 de setembro de 2017. Tiago Pontes Queiroz
- Coordenador Geral de Material e Patrimônio

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OBTENÇÃO
DE ORÇAMENTO DETALHADO

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – CEAC (CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS) ZONA
LESTE, convida as empresas interessadas em participar da Tomada de preços

nº SE 72/2017 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço
de manutenção corretiva em freezer, câmara frigorifica e refrigerador. O Edital estará à
disposição dos interessados somente no dia 13/09/2017, das 9h às 16h, no Hospital de
Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651,
2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS

Encontra-se aberto no HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, a TOMADA DE PREÇO nº 001/2016 -
PROC. HU USP nº 2016.1.2347.62.5, destinado ao Fornecimento e Instalação de Equipamentos dos Sistemas de Proteção e
Combate a Incêndios para o Hospital Universitário da USP.
Todas as empresas interessadas em participar do presente certame deverão obrigatoriamente agendar e realizar vistoria
(contatos com o Sr. Marcelo Manzela – Telefone (11) 3091.9535).
A data de entrega de envelopes “Proposta” e “Documentação”, realização de credenciamento e abertura de envelopes será
realizada em 17/10/2017 às 10:00 horas, na Sala de Licitações situada na Avenida Prof. Lineu Prestes, 2565 – 3º.Andar.
As informações estarão disponíveis nos sítios http://www.e-negociospublicos.com.br - http://www.usp.br/licitacoes

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TCE 60/17 – ABERTURA
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se aberto o PREGÃO ELETRÔNICO TCE nº 60/17 - Objeto do processo TC-A-
17.640/026/17, visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de apoio às atividades administrativas, inerentes à categoria profissional de mensageiro, com
implantação de 20 postos de mensageiros e 1 posto de encarregado. A sessão pública será
realizada por meio eletrônico no site da Bolsa Eletrônica de Compras: www.bec.sp.gov.br
(Pregão Eletrônico) com início previsto para 26/09/2017, às 10h. O edital na íntegra será
disponibilizado nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br e www.tce.sp.gov.br.

Sindicato dos Armazéns Gerais e das Empresas de Movimentação de Mercadorias no Estado de São Paulo -
SAGESP - Sede: Rua do Comércio, 55, 1º andar, Santos. Edital de Convocação. Pelo presente edital faço saber que no
dia 12 de dezembro de 2017, no período de 10:00 às 16:00 horas, na sede deste Sindicato, serão realizadas eleições para
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados junto ao Conselho de Representantes da FECOMERCIO SP,
comseus respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias para o registro de chapas, que correrá a contar
desta publicação. O horário de funcionamento da secretaria é das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, onde se
encontrará pessoa habilitada a fornecer todas as informações sobre o registro. A impugnação de candidatura deverá ser
feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da relação das chapas registradas ou a contar do dia seguinte ao
término do prazo de registro de chapa, quando se tratar de chapa única, pelo associado quite e com direito a voto, em petição
fundamentada dirigida ao Presidente do Sindicato. Será recusada a chapa que não contenha candidatos efetivos e
suplentes a todos os cargos eletivos; não esteja acompanhado das fichas de qualificação, preenchidas e assinadas, de
todos os candidatos; e, contenha nome de candidato constante em chapa já registrada. Caso não seja obtido quórum em
primeira convocação, a eleição, em segunda convocação, será realizada no dia 19 de dezembro, no mesmo horário.
Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo uma
única chapa inscrita as eleições serão realizadas em Assembleia Geral no dia 12 de dezembro, às 10:00 horas,
em convocação única, sendo eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos dos associados presentes e votantes.

Santos, 06 de setembro de 2017. Cícero Bueno Brandão Júnior, Presidente

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº SE 002/2017,

realizado para a contratação de empresa para Prestação de Serviço de
Locação de Equipamentos de Informática. Para informações e condições
de participação favor acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 002/2017
Tipo: Técnica e Preço
Objeto: Contratação de serviços de consultoria financeira de forma presencial, por telefone, e-mail ou outro meio eletrônico,
que visa proporcionar aos gestores a possibilidade de planejar, avaliar e gerenciar os investimentos dos recursos financeiros
do regime de previdência de forma eficaz e objetiva, acompanhando a rentabilidade mensal da carteira, os riscos envolvidos
em cada fundo de investimento, o enquadramento legal, geração de arquivos para envio ao Tribunal de Contas do estado de
São Paulo – AUDESP, além de todos os elementos necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas na Resolução
CMN nº 3.922/2010 e 4.392/14, Portarias nº 519/11, nº 440/2013 e nº 300/2015, bem como as orientações da CVM –
Comissão de Valores Mobiliários, para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri – IPRESB.
O Presidente do IPRESB torna público aos licitantes e demais interessados que a Comissão Permanente de Licitação estará
recebendo os envelopes com as propostas referentes ao objeto em epígrafe no dia 09 de outubro de 2017 as 09h00min na
Sede do IPRESB. Informa,ainda que o Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do IPRESB a partir do dia 06/09/2017 –
www.ipresb.barueri.sp.gov.br ou poderá ser consultado e retirado na Sede do IPRESB mediante fornecimento de uma mídia
(CD-R ou CD-RW), de segunda à sexta-feira, das 08 às 17 horas, até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora marcada para a
entrega e abertura dos envelopes. Dúvidas e informações no e-mail: administracao@ipresb.com.br

Barueri (SP), 06 de setembro de 2017.
TATUO OKAMOTO - Presidente

PROCAPE/UPE
AVISOS DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROC.106/2017 - PE(SRP)90/2017- OBJ: FORNECIMENTO, PELO REGIME DE
CONSIGNAÇÃO, DE MATERIAL DE HEMODINÂMICA. Estimado R$11.361.215,40.
Proposta até 25/09/17 às 8:00h. Disputa 25/09/17 às 8:00h.
PROC. 107/2017-PE (SRP) 91/2017 - OBJ: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
HEMODINÂMICA. Estimado R$2.032.986,36. Proposta até 25/09/17 às 10:00h.
Disputa 25/09/17 às 10:00h.
PROC. 114/2017-PE (SRP) 97/2017- OBJ: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Estimado R$2.897.397,60. Proposta até 26/09/17 às 9:30h. Disputa 26/09/17 às 9:30h.
Editais www.compras.pe.gov.br, Inf: (81) 31817120, licitacaoprocape@upe.br.

Recife, 05/09/17.
Marcos Viana - Pregoeiro.

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
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