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SESAB

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

COORDENAÇÃO GERAL DA UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA DE
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA REGIÃO

METROPOLITANA DE SALVADOR – PROSUS
RESUMO DO CONTRATO Nº 003/2016, referente ao Pregão Eletrônico n.º
002/2016 e Processo: 0300150353070. CONTRATANTE: Governo do Estado
da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB; CON-
TRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ: 58.295.213/0018-16. OB-
JETO: Aquisição de uma unidade de aparelho de hemodinâmica para o HGRS.
VALOR GLOBAL: R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais). FONTE
ORÇAMENTÁRIA: 19601.0109.10.302.200.560799004490520001258000921
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias contados da subscrição da Autorização de
Fornecimento de Material – AFM. REGIME DE EXECUÇÃO: Fornecimento único.
FORMA DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias corridos, a contar da certificação
de que o bem foi aceito. Data da assinatura: 18/10/2016.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –
REDEASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICADE SAÚDE BUTANTÃ, convida as
empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-46/2016 para Contratação

de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Endoscopia Digestiva e
Colonoscopia. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 25/11/2016 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.

Convida o público interessado a participar da audiência pública que esta Comissão realizará tendo

como objeto o Projeto de Lei 509/2016, de autoria do Executivo, que “Estima a receita e fixa a

despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2017” (Orçamento 2017):

Tema: Saúde

Data: 24/11/2016

Horário: 12h00 - 16h00

Local: Salão Nobre - Pres. João Brasil Vita - 8º andar

Câmara Municipal de São Paulo

Endereço: Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

12ªVARA CÍVEL CENTRAL - EDITAL PARA CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS DE GEFIN ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
SS LTDA EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REQUERIDA POR
IPEÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, PROCESSO Nº 0186126-38.2012.8.26.0100 (583.00.2012.186126)
EM TRÂMITE PERANTE A 12ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO. O Dr., MM. Juiz de Direito da
Décima Segunda Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a GEFIN ORGANIZAÇÃO
E GERENCIAMENTO SS LTDA, e todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que IPEÓLEO
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ajuizou a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, distribuída
em 31/08/2012, contra GEFIN ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO SS LTDA, objetivando o recebimento dos valores
líquidos e certos constantes nas triplicatas nº 26.676, nº 26.843, nº 27.002, nº 27.203, nº 27.304, nº 27.478 e 27.666,
propôs a presente ação requerendo a citação do devedor em execução e dando à causa o valor de R$ 34.560,00 (trinta
e quatro mil, quinhentos e sessenta reais). Nestas condições, foi determinada a citação por edital para que, no prazo
de 03 (três) dias, fluídos após o prazo do edital, promovam o pagamento da dívida executada no valor de R$ 34.560,00
(trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais), a qual deverá ser devidamente atualizada, mais custas processuais
e honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor atualizado do débito, ciente de que em caso de pagamento
integral a verba honorária será reduzida pela metade, podendo ainda, no prazo de quinze dias, opor embargos à
execução, ou, ainda, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30%, requerer o pagamento
parcelado em 06 (seis) vezes na forma do artigo 745-A do NCPC.ADVERTÊNCIA: Decorridos os prazos acima referidos,
sem o pagamento ou oposição de embargos, dar-se-á prosseguimento a execução, até integral satisfação do direito do
credor. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, vinte e
seis de agosto de 2016. Eu, ________________________________________ Ildefonso Faustino da Silva
- Escrivão, digitei e conferi. São Paulo, 04 de Outubro de 2016. CARLOS ALEKSANDER ROMANO BATISTIC GOLDMAN.
Juiz de Direito - Da 12ª Vara Cível – Foro Central Cível.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
- UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em participar da
CONCORRÊNCIA Nº SE-47/2016 - Contratação de empresa especializada para
fornecimento, implantação, integração, interoperabilidade, treinamento, suporte,

manutenção de Software para o gerenciamento dos contratos de gestão. O Edital estará
à disposição dos interessados no dia 28/11/2016, das 9 às 16 horas, no Hospital de
Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini (Hospital Brigadeiro), na Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 2651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

Sindicato de Trabalhadores em Serviços de Segurança e Vigilância Ribeirão Preto e Região - Sede
Social Rua Alagoas, 271 - Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP, CNPJ.57.709.966/0001-10 - Assembléia Geral
Ordinária - Edital de Convocação - Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados deste
Sindicato, em pleno gozo de seus direitos sindicais e sociais, para participarem da Assembléia Geral Ordinária,
que será realizada, na Rua Alagoas nº 271, Ribeirão Preto/SP, no dia 30 de novembro de 2016 às 18:00hrs em
1ª - convocação com quórum Estatutário, para discutir e votar a seguinte ordem do dia.1) Apresentação, discussão
e votação das peças que compõem as contas do período de 2015 até junho de 2016, data de encerramento do
mandado eletivo de 2012 a 2016, acompanhadas com o parecer do Conselho Fiscal; 2) Ratificação das peças que
compõem as contas do período de junho de 2012 até junho de 2016, acompanhadas com o parecer do Conselho
Fiscal; 3) Apresentação, discussão e votação das Peças que compõem a Proposta Orçamentária para o exercício de
2017, acompanhadas com o parecer do Conselho Fiscal. Não havendo quórum em 1ª - convocação, à Assembleia
será realizada no mesmo dia e local, as 19:00hrs, em 2ª - convocação . Ribeirão Preto, 22 de novembro de 2016.
Antônio Guerreiro Filho - Presidente.

Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo - SINICESP
CNPJ nº 62.326.137/0001-98
Aviso da Eleição Sindical

Será realizada ELEIÇÃO, no dia 17 (dezessete) de janeiro de 2017, na sede desta entidade, situada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na avenida Rebouças nº 3.443, Pinheiros, para composição da nova Diretoria, Conselho Fiscal,
Conselho Superior e Delegados Representantes junto à FIESP, para o triênio 2017/2020, devendo o Registro de Chapa ser
apresentado à Secretaria, no horário das 08h30 (oito horas e trinta minutos) às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos),
no período de 20 (vinte) dias a contar da publicação deste Aviso. O Edital de convocação da eleição encontra-se afixado na
sede desta entidade. São Paulo, 23 de novembro de 2016. Silvio Ciampaglia - Presidente.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016
Proc. Adm. nº 42/2016

Objeto:Aquisição de Mecanização Agrícola - Aquisição de Implementos Agrícolas con-
forme Convênio Federal. Tipo: Menor preço - unitário dos itens. Valor total estimado:
R$ 110.010,00. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08 horas do dia 24/11 as 17:00
horas do dia 18/12. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 08:30
horas do dia 19/12/16. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do
dia 19/12/16. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal deAnhembi, sito
a Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, nº 67, Anhembi/SP - Fone (14) 3884 9020 Ramal
212 ou pelo site. www.anhembi.sp.gov.br ou www.bllcompras.org.br.

Gilberto Tobias Morato – Prefeito Municipal de Anhembi

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso Revogação de Processos
A Fundação Zerbini torna pública a Revogação dos processos abaixo, para a Unidade do
Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Processos: 1159-1161-1162/16-PP 07/15
para aquisição de Ventiladores Mecânicos, Processos: 1849-1853-1854/15-PP 22/15 para
aquisição de Centrais de Monitorização e Monitores Multiparamétricos. Este aviso poderá
ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 21 de Novembro de 2016.

Valmir dos S. Oliveira e Rafael Miranda.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE 35300396090

Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia Siderúrgica Nacional informa que os documentos relacionados no artigo
133 da Lei nº 6.404/76 referentes às demonstrações financeiras relativas ao exercício
social de 2015, reapresentadas em 14 de novembro de 2016, encontram-se à disposição
dos Acionistas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400,
20º andar, São Paulo/SP. São Paulo, 18 de novembro de 2016. David Moise Salama - Di-
retor Executivo de Relações com Investidores.

A sucessão de obAmA

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER
DENOVA YORK

DonaldTrumpnãopreten-
de mais processar Hillary
Clinton. Na campanha, pro-
metia “colocá-la na prisão”
e comparava sua “espiral de
mentiras” ao escândalo de
Watergate.
Em entrevista concedida

nesta terça-feira (22) ao “The
NewYorkTimes”,opresiden-
te eleito disse termudado de
ideia. “Não quero machucar
osClinton.Ela [Hillary]sofreu
muito de várias formas, a
campanhafoimuitopesada.”
Trump afirmou que não

vai mais investigar o uso de
um servidor de e-mail priva-
do por parte de Hillary ou a
Fundação Clinton, pois “is-
so seria muito, muito divisi-
vo para este país”.
A ideia empolgava sua ba-

se, que emcomícios fazia co-
ro pedindo a prisão da rival
democrata. “Não acho que
eles ficarão desapontados.”
Decepcionadas estariam

alas do FBI, que cobram in-
dependênciapara trabalhar.
A polícia federal americana
já fechou a investigação so-
breose-mailsqueHillary tro-
couquandoera secretáriade
Estado,masaindaapurapos-
sível tráfico de influência na
fundação de sua família.
O recuo num tema-chave

foi dito justamente ao veícu-
lo que ele já chamou de “fra-
cassado”para baixo,masdo
qual é leitor fiel, confessou.
Aliás, aprópria realizaçãoda
entrevista teve um vaivém.

Poucas horas antes do ho-
rário marcado para o encon-
tro,eledisseemumcanalofi-
cial que o cancelaria porque
o“NYT”teriamudadoascon-
diçõesnegociadasparaacon-
versa. Logo depois, escreveu
que “talvez uma nova reuni-
ão” pudesse ser marcada.
“Enquanto isso, eles con-

tinuamame cobrir de forma
imprecisa e com um tom
desagradável!”
Até que uma porta-voz,

Hope Hicks, disse que a en-
trevista estava mantida.
A conversa —relatada em

tempo real, no Twitter, por
editores e repórteres— teve
umpoucode tudo,deBarack
Obama (“realmente gostei
muito dele”) a uma tentativa
deseafastardossupremacis-
tas que exaltam sua eleição

(“não é um grupo que quero
energizar; se estão energiza-
dos, quero saber por quê”).
Outro aparente recuo foi

sobre o usode tortura contra
suspeitos de terrorismo.
Trump contou sobre uma
conversa com o general apo-
sentado JamesMattis, cotado
para ser seusecretáriodeDe-
fesa, na qualMattis lhe disse
que “nunca achou isso [tor-
tura] útil”. Segundo o presi-
dente eleito, torturar suspei-
tos “não fará o tipo de dife-
rençaquemuitaspessoas es-
tão pensando”.
Nacampanha,oentãocan-

didato republicano afirmou
queerapreciso“combater fo-
go com fogo”. “Podem ima-
giná-los [terroristas]namesa
do jantar, falando sobre co-
mo os americanos não usam

o‘waterboarding’ [simulação
de afogamento] emesmo as-
sim cortamos as cabeças de-
les?”,disseTrumpemjunho.
Ele também afirmou ao

“NYT” que mantém “uma
mente aberta” sobre o aque-
cimento global.
Antes, defendia que os

EUA abandonassem o Acor-
do de Paris e entendia a mu-
dança climática como uma
farsa maquinada pela China
“para tornar a produção dos
EUA não competitiva”.
Na semana passada,

Trump integrouà suaequipe
de transição Myron Ebell,
apelidadoporambientalistas
de “rockstar dos negacionis-
tas”,aquelesquenegamopa-
peldohomemnoaquecimen-
to global. Agora virou o dis-
co: “Ar limpo é vital”.

LÍDER E EMPRESÁRIO
Embora admita que a

“marca Trump” ficou “mais
quente” apósavitória, opre-
sidente eleito afirmou que
estar na Casa Branca e ser
dono de um império empre-
sarialnãogera conflitode in-
teresses. “A lei está total-
mente do meu lado.”
Trump se disse surpreso

ao descobrir que não havia
incompatibilidade legal en-
tre suas personas empresa-
rial e presidencial.
“Em teoria, poderia co-

mandar meus negócios per-
feitamente e liderar o país
perfeitamente.”
De fato, a legislação fede-

ral sobre conflitosde interes-
se isentapresidentes.Críticos
lembram, contudo, que ele
poderia ser enquadrado em

leisqueproíbempagamentos
de governos estrangeiros.
Trumpdissequeseriacom-

plicadovenderseusnegócios,
cujas rédeas agora estão com
três de seus filhos —também
conselheiros em sua equipe
de transição, o que o pai não
enxerga comoumproblema.
“Sedependessedealgumas

pessoas,nuncamaisveriami-
nha filha Ivankadenovo.”As
empresas são “tão desimpor-
tantesparamimpertodoque
estou fazendo”, disse.
Trump deu combustível

aosqueoacusamdeenrique-
cer ainda mais às custas de
seu primeiro cargo público.
Confessoutercontadocom

aajudadoaliadodaextrema-
direita Nigel Farage, ex-líder
doUkip (Partidoda Indepen-
dência do Reino Unido), pa-
ra impedir uma construção
queatrapalhavaavistadeum
campodegolfe queabriu em
junho na Escócia. “Posso ter
mencionado [o assunto].”
Elechegouaencorajar,nas

redes sociais, a indicação de
Faragecomoembaixadorbri-
tânico nos EUA. A sugestão
lherendeuumforadaprimei-
ra-ministra, Theresa May:
“Não há vaga. Já temos um
excelente embaixador”.
Na entrevista ao “NYT”,

Trumpcomentou sobre a lua
demelcomlíderes republica-
nos que antes queriam dis-
tância dele. “Agora, eles es-
tão apaixonados por mim.”
Ele rebateu críticas a seu

estrategista-chefe, Stephen
Bannon,queantesdeembar-
car em sua equipe chefiava
oBreitbart. O site é umguar-
da-chuva para a “alt-right”,
direitaqueexaltaa suprema-
cia branca. “Se eu achasse
que ele era um racista, não
cogitaria contratá-lo.”

» LEIA MAIS na pág. A13

Republicano também
repensa uso de tortura
contra terror e agora diz
ter ‘mente aberta’ sobre
aquecimento global

Ementrevista ao ‘NY Times’, presidente eleito recua de promessa de campanha; ‘seriamuito divisivo para o país’

TrumpdizquenãoprocessarámaisHillary
Hiroko Masuike/The New York Times

Trump fala ao ‘NYT’, ao lado do publisher do jornal, Arthur Sulzberger Jr.; bilionário chegou a dizer que cancelara reunião


