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Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará tendo como
objeto a seguinte matéria:
PL 467/2014 - Autor: Executivo - “Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o
exercício de 2015” (Orçamento 2015).
Data: 16/10/2014 - Horário: 15h00
Local: Câmara Municipal de São Paulo - Plenário 1º de Maio - 1º andar
Endereço: Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -ELEIÇÃO DANOVADIRETORIA

A Comissão Eleitoral designada pela diretoria da FENTEC - Federação Nacional dos Técnicos Industriais,
baseando-se no Regimento Eleitoral, através da sua presidente, Cenyra Akie Nakamura Pucci, convoca os
sindicatos filiados a esta Federação para a eleição da nova diretoria, conselho fiscal e seus respectivos
suplentes para o quadriênio 2015/2019, sendo que a eleição será realizada no dia 22 de novembro de
2014, no horário das 09h00min às 12h00min, na Rua 24 de Maio, 104, 14º andar, Centro, São Paulo -
SP, e em caso de falta de quórum ou de empate entre as chapas mais votadas será realizado o segundo
escrutínio no dia 05 de dezembro de 2014, no horário das 09h00min às 12h00min, no mesmo
endereço. As inscrições de chapa serão feitas na sede da entidade, na Rua 24 de Maio, 104, 12º andar,
Centro, São Paulo - SP, no horário das 09h00min às 17h00min, com prazo de 15 (quinze) dias contados da
data de publicação deste Edital. As eleições serão também comunicadas às entidades filiadas à FENTEC,
conforme determina oparágrafo único do Art. 5º do Regimento Eleitoral.

São Paulo-SP,09 deoutubrode2014
CENYRA AKIE NAKAMURA PUCCI -Presidente daComissão

Secretaria de Estado da Saúde/FES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da Saúde, torna
público que realizará a abertura da licitação abaixo relacionada, cuja documentação e
proposta deverão ser entregues, exclusivamente, no Setor de Protocolo da Comissão
Permanente de Licitação - Rua Esteves Júnior, 160 - Edifício Halley - 2 º andar - Centro -
Florianópolis – SC.
Licitação: Edital nº 3015/2014
Modalidade: Pregão Presencial - Registro de Preços
Processo: PSES nº 59789/2014
OBJETO: Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais para o Instituto de
Cardiologia de Santa Catarina (ICSC).
Envelopes: até às 13h15min do dia 23/10/2014.
Abertura da Licitação: às13h30min do dia 23/10/2014.

SES 0061770/2014
Tânia Eberhardt
Secretária de Estado da Saúde

MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2013

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para reforma, cobertura e aquecimento de água do complexo
da piscina desta Escola.
Tipo: Menor preço global. Abertura da Sessão Pública: 09h do dia 12/11/2014, Maiores informações poderão
ser obtidas pelo telefone (48) 3298-5092, de Segunda a Sexta-Feira das 09 às 16h, na Divisão de Obtenção
da EAMSC.
Florianópolis, SC, 13 de outubro de 2014.

ALESSANDRE FONTES SAMPAIO - Ordenador de despesa

folhasigaolha

A FOLHA SEGUE TUDOQUE
MERECE SER SEGUIDO.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 56/2014 para a Contratação de Empresa

Especializada em Locação e Higienização de Enxoval, a retirar o Edital somente no
dia 22 de outubro de 2014, das 9h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes
Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 57/2014 para a Contratação de Empresa

Especializada em Higienização de Enxoval, a retirar o Edital somente no dia 22
de outubro de 2014, das 9h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 2651, Jardim Paulista - São Paulo - Hospital de Transplantes Euryclides de
Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
LAURENT MICHEL RONDET, RME nº W264088-4, Praça Rockford,
28, Casa B 11 - Vila Represa - São Paulo/SP. Comunico o extravio
do diploma de Graduação em Engenharia Metalúrgica emit ido pela
Escola Pol i técnica da USP.

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiço Social doComércio - AdministraçãoRegional no EstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada
na Seção III do Diário Oficial da União - Edição nº 144 de 26/07/2012, torna
pública a abertura da seguinte licitação:

1. Objeto:

PE-S 246/2014 - PREGÃOELETRÔNICO - Prestaçãode serviços, com fornecimento
de veículos e mão-de-obra, para o transporte, coleta, seleção, carregamento e
descarregamentodegêneros alimentícios para atendimento aoProgramaMesa
Brasil Sesc São Paulo, da Unidade Carmo.

2. Consulta e aquisição do(s) Edital(s):
Pormeio dedownloadno sítio doSesc - sescsp.org.brmediante prévia inscrição
para obtenção de senha de acesso ou, nesta Administração Central - Gerência
de Contratações e Logística, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 e das 13h45 às
17h -Av.ÁlvaroRamosnº991,SãoPaulo, sempossibilidadedeextraçãodecópia.

3. Data e horário da sessão de abertura da(s) licitação(s):
PE-S 246/2014 - dia 22/10/2014, às 10h30.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-46/14 – Proc. nº 118/2014

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais doApolo, 739 – Recife - PE,
torna público o certame em epígrafe. OBJETO: Registro de Preços – Serviços de lanches
tipo coffee break para os eventos de capacitação no TRT 6ª Região. RECEBIMENTODE
PROPOSTAS, por meio do portal www.licitacoes-e.com.br. ENCERRAMENTO DO
RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS: às 10 horas do dia 24/10/2014.
INÍCIO DADISPUTADE PREÇOS: dia 24/10/2014 às 11 horas. Referência de tempo:
horário de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81) 3225-3445, das 8 h às 17 h (horário
local). Para concorrer a este Pregão os interessados deverão cadastrar senhas de acesso
em qualquer Agência do Banco do Brasil situada no País.

ANALYLIA FARIAS GUERRA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 2014/11653(9549) – BANCO DO BRASIL S.A.,
neste ato representante da UNIÃO (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA). Fundamento Legal: art. 18
da Lei nº 12.865 de 09.10.2013; OBJETO: Registro de Preços para fornecimento
de refrigeradores, com garantia mínima de 1 (um) ano, a serem utilizados
nas unidades da “Casa da Mulher Brasileira (CMB)” referente ao programa
Governamental “Mulher, Viver sem violência”, que serão instaladas nas capitais
dos estados e no Distrito Federal, conforme detalhamento e quantidades
definidas no Anexo nº 01; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço
http://www.licitacoes-e.com.br, até 23.10.2014; às 10h; OBTENÇÃO DO EDITAL:
no endereço eletrônico acima e o número da licitação é 560266.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

CNPJ 00.000.000/0001-91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DEALTERAÇÃO

LICITAÇÃO TSE Nº. 86/2014
PREGÃO ELETRÔNICO

O edital que disciplina a licitação em epígrafe foi
alterado. O Adendo nº. 01 encontra-se disponível.
Abertura: 24.10.2014 às 13h30. Informações:
fone 3030-8172. Edital e Adendo nº. 01 no
site www.comprasnet.gov.br.

Brasília, 10 de outubro de 2014.
MARIAANGÉLICABORGES DA SILVA

Pregoeira

Das agências De notícias

UmaenfermeiraemDallas
éaprimeirapessoaacontrair
o vírus ebola em solo ameri-
cano. A funcionária do Hos-
pital Presbiteriano do Texas
cuidou do liberiano Thomas
Duncan,quechegoudaLibé-
ria infectado emorreu na úl-
tima quarta-feira (8).
Ela se contaminoumesmo

usando o equipamento de
proteção contra o vírus por-
que, segundo autoridades,
houve “erro de procedimen-
to”. Sem ter seu nome divul-
gado, está na área de isola-
mentodohospital, emcondi-
ção estável.
O caso indica que outros

profissionaisdesaúdepodem
ter se contaminado ao tratar
Duncan, que permaneceu 11
dias no hospital, afirmou
TomFrieden,diretordosCen-
tros de Controle de Doenças
(CDC) dos EUA.
“Em algum momento do

tratamento do paciente zero
[Duncan] houve quebra de
protocolo,queresultouna in-
fecção”, disse Frieden. “Co-
mo essa profissional se ex-
pôs, é provável que outros
tambémtenhamseexposto.”
Uma investigação do CDC

vai focarnaspossíveis falhas
ocorridas durante dois “pro-
cedimentos de alto risco” de
contaminação realizados em
Duncan —diálise e entuba-
ção.Mas tambémhá a possi-
bilidade de que a enfermeira
tenha se contaminado ao ti-
rar omacacão de proteção.

As autoridades estão sen-
do alvo de críticas porque a
enfermeira infectada não es-
tava entre as 48 pessoasmo-
nitoradaspor terem,possivel-
mente, entrado em contato
com o liberiano.
“Infelizmente, é possível

que tenhamosmais casos de
ebola nos próximos dias”,
disse Frieden.
Aepidemiadeebola jácon-

taminou8.300pessoas ema-
tou4.033,principalmentena
Libéria, Serra Leoa e Guiné,
países do oeste africano.
Ovírus causa febrehemor-

rágica e só é transmitido por
meio de sangue, vômito ou
outros fluidosdedoentesque
apresentam sintomas.
Essa é a segunda vez que

umapessoa se contamina fo-
ra da África —foi anunciado
na semana passada que está
infectadaumaenfermeirana
Espanha, que cuidoudedois
padres doentes.
Frieden afirmou que será

intensificado o treinamento
de funcionários de saúde e
que haverá esforços para re-
duzir o número de pessoas
tratandodiretamentepacien-
tes ebola.
O hospital do Texas já ha-

via enfrentado críticas por
causadamaneiracomolidou
com o liberiano infectado.
Com febre,Duncanprocu-

rou o hospital, dizendo que
vinha da Libéria. Mesmo as-
sim foimandadodevoltapa-
ra casaapenascomanalgési-
cos e antibióticos.
O presidente Barack Oba-

ma determinou que o gover-
noadotemedidas adicionais
para que o sistema de saúde
siga o protocolo necessário
paraevitaroalastramentodo
ebola, informouumcomuni-
cado da Casa Branca neste
domingo (12).

Caso indica que outros
funcionários podem ter
se contaminadomesmo
após usar equipamento
de proteção completo

Profissional cuidoude liberianoquemorreuemhospital doTexas; segundogoverno,houveerrodeprocedimento

Enfermeira é 1ª a contrair ebola nos EUA
COMO É A VESTIMENTA
DE PROTEÇÃO
Objetivo é não deixar
nenhuma parte do corpo
exposta ao vírus
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O Ministério da Saúde
divulganesta segunda-fei-
ra (13) o resultado do se-
gundoexamedesanguedo
pacienteSouleymaneBah,
47, que está isolado sob
suspeita de ebola.
Se confirmada a avalia-

çãonegativa,ahipótesede
contágio do vírus será de-
finitivamente descartada.
Aamostrade sangue foi

coletada no Rio pela ma-
nhã e levada para análise
em laboratório especiali-
zado no Pará.
O caso foi considerado

suspeitoapósBahseapre-
sentar a uma UPA (unida-
dedeprontoatendimento)
em Cascavel (PR) dizendo
ter tido febre, dor de gar-
ganta e tosse.
Elehaviadesembarcado

no Brasil no dia 19 de se-
tembro, vindo daGuiné—
um dos países da África
Ocidental mais afetados.
No sábado, o ministro

Arthur Chioro (Saúde) re-
latouqueoquadrodesaú-
dedeBahera estável, sem
manifestação de nenhum
sintoma.
Se for confirmado o re-

sultadonegativo, ele sairá
do isolamento.

Novoexamede
paciente será
divulgadohoje


