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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para melhoria do sistema de climatização da sala de telefo-
nia do CRC SP. Local: Rua Rosa e Silva, 60, 3º andar, prédio anexo, Higienópolis, São Paulo/SP.
Data: dia 07/12/2016 às 14h30m. Edital no site www.crcsp.org.br ou no endereço citado acima.

O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo –
SindusCon-SP, com base no art. 22, inciso V, combinado com o art. 23, inciso II, do estatuto social,
convoca as empresas associadas no gozo de seus direitos estatutários, para uma Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se na sede da Entidade, na Rua Dona Veridiana, 55, São Paulo, Capital, dia 30
de novembro de 2016, às 10h00 em primeira convocação e, não havendo número legal às 10h30 em
segunda e última convocação. Ordem do dia: 1 - Leitura e votação da ata de assembleia geral anterior;
e 2 - Leitura, discussão e aprovação da proposta orçamentária para o exercício de 2017, acompanhada
de parecer do Conselho Consultivo. As empresas deverão ser representadas pelos seus diretores ou
prepostos devidamente habilitados, através de procuração específica para participar da Assembleia e
exercer o direito de voto. São Paulo, 18 de novembro de 2016. José Romeu Ferraz Neto, presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

Pregão Eletrônico (SRP) nº 83/2016
Processo nº 34629/16-66

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 (SRP) sob nº 83/2016, do
tipo Menor Preço, contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de Coffee Break para os cursos
e treinamentos realizados nas salas de aula da Gerência de Gestão de Carreiras. A abertura da sessão pública, para a
formulação dos lances está marcada para o dia 02/12/2016, às 10 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir de
21/11/2016, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Daiana Barbosa da Silva
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI)
comunica a abertura da licitação:

CONCORRÊNCIA Nº 057/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de nutrição e alimentação escolar aos
alunos regularmente matriculados na unidade SESI Limeira - CE 442
Retirada do edital: a partir de 21 de Novembro de 2016
Entrega dos envelopes: até às 8h45 do dia 12 de Dezembro de 2016 – Abertura às 9h

Retirada de edital:
No Centro de Atividades “Mário Pugliese”, localizado na Av Major José Levy Sobrinho, 2415 CEP 13486-190 Alto
da Boa Vista Limeira-SP

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

Maiores informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelos Credores Fiduciários RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA. e BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:Primeiro Leilão: dia 23 deNovembro de 2016 às 10:30 horas;
Segundo Leilão: dia 30 de Novembro de 2016 às 10:30 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - Conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: UMA ÁREA DE TERRAS localizada na Rua Domingos Rissi,
esquina com a Rua Lázaro Pires de Carvalho, no Jardim Bela Vista, município de Pirassununga/SP, com a área de 4.916,7794 m², iniciando a descrição no vértice denominado
de nº 3, localizado na intersecção da propriedade de Izaias Belezia e Fazenda da Aeronáutica; deste segue pelo azimute de 153°47’00” e ao percorrer a distância de 91,905m
encontra o vértice denominado de nº 4; deste segue pelo azimute de 158°39’49” e ao percorrer a distância de 40,1346m, localizado na intersecção da área objeto desta descrição,
com a Fazenda da Aeronáutica e área destinada a Uso Institucional do Jardim Bela Vista; deste segue divisando com a área de uso institucional por 33,0306m e azimute de
127°53’49”; deste segue pela testada da Rua 28, medindo 39,00me azimute de 271°36’36” até o vértice do lote nº 01 da quadra “C”; deste segue pelo azimute de 1°36’36”
e ao percorrer a distância de 144,86m encontra o vértice de nº 3, originário desta descrição. Matrícula nº 21.520 de Registro de Imóveis da Comarca de Pirassununga/SP.
Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão: R$ 557.000,00; Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão: R$ 249.523,92. Caso não haja licitantes ou não
seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de novembro de 2016, às 10:30 horas, no mesmo local, pelo maior lance
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, dos débitos de IPTU, Condomínio, Encargos Legais e Contratuais, Prêmios de Seguros e Honorários
Advocatícios. Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. O pagamento, em qualquer dos
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária junto ao Banco Bradesco S/A, agência 2042-7, conta corrente 56.469-9, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito
pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 05% (cinco por cento) a título
de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU em
cobrança judicial, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias.
O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. Na
hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o comprador assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.
A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação
de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos
que possam ser feitos judicialmente pela anterior proprietária. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

ON-LINE E
PRESENCIAL

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará sobre a
seguinte matéria:
1) PLO 1/2015 - Autor: Comissão de Finanças e Orçamento.
Acrescenta §§ ao art. 138, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, para tornar obrigatória a
execução da programação orçamentária, e dá outras providências.
Data: 23/11/2016
Horário: 11h15
Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar
Câmara Municipal de São Paulo
Endereço: Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVRO RUDFTO
A TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA, sociedade Ltda., inscrita no CNPJ n.º 58.818.022/0001-
43, I.E. n.º 206.099.687.112, registrada na JUCESP sob NIRE 35208016022, com sede na cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, n.º 1230, Alphaville, vem informar ao mercado em geral, para os devidos
fins, que nesta data foi constatado o extravio do seguinte livro: Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos
de Ocorrências (Modelo 6) – Numero.: 001, escriturado, contendo 50 (cinquenta) folhas numeradas tipograficamente
do nº 1 ao 50.

Barueri/SP, 16 de Novembro de 2016.

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente convida o público interessado a
participar da Audiência Pública que realizará sobre o projeto abaixo relacionado:
Audiência Pública
PL 723/2015 - Executivo - FERNANDO HADDAD
ESTABELECE OBJETIVOS, DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E MECANISMOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA BAIRROS DO TAMANDUATEÍ, DEFINE PROJETO DE INTERVENÇÃO
URBANA PARA A ÁREA DA OPERAÇÃO URBANA E AUTORIZA A CRIAÇÃO DA EMPRESA BAIRROS DO
TAMANDUATEÍ S/A.
23/11 - QUARTA -FEIRA
TEMA:
Audiência Pública para debater as Áreas Contaminadas da Operação Urbana Consorciada dos
Bairros do Tamanduateí.
(Audiência em atendimento ao pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, com Ofício
nº 4083/16-1 PJMAC - IC 588/15)
Às 12h - Local - Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - Salão Nobre
Presidente João Brasil Vita - 8º andar.

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.

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - Aviso de Edital - Cotação
Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 020/2016 - Tomadora dos Serviços: Federação
Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES - CNPJ 05.232.628/0001-36 - Objeto: A cotação prévia
de preços tem por objeto a contratação de hotel especializado na prestação de serviços de hospedagem,
alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado “Congresso
Brasileiro de Clubes - 2º semestre de 2017”, no período a ser definido no mês de novembro,
considerando de quinta-feira a domingo, conforme disponibilidade do hotel. Fundamento Legal:
Regulamento de Contratações de bens e serviços da FENACLUBES. Tipo de Julgamento: Menor Preço.
Data Limite para Recebimento do Envelope: 27/01/2017. Local para Recebimento: Rua Açaí, 566
- Bairro das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP 13092-587. Qualquer duvida ou esclarecimento no
momento da elaboração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail: contratacoes@
fenaclubes.com.br. Campinas, 21 de novembro de 2016. Arialdo Boscolo - Presidente da FENACLUBES

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.

de são paulo - O jornal ameri-
cano“TheBostonGlobe”—que
ganhou notoriedade mundial
apóso filmevencedordoOscar
“Spotlight”—receberádinhei-
ro de fundações para ajudar a
manternasuaequipeumapes-
soaespecializadaemcríticade
música clássica.
O consórcio formado pelo

Conservatório de SanFrancis-
co, pelo Instituto Rubin para
CríticaMusical pelaFundação
Ann e Gordon Getty ajudará o
jornal a pagar o salário de Zoë
Madonna para a função nos
próximos 10meses.Apublica-
ção precisará arcar com parte
das despesas.
Segundo o acordo, o jornal

manterá a independência pa-
ra orientar o trabalho da pro-
fissional e decidir o que será
publicado na edição.

FINaNCIaMeNTo

‘BostonGlobe’ terá
dinheiropara crítica
demúsica clássica

de são paulo -AFolhapromo-
ve na quarta (23), em parceria
com o Instituto Escolhas e o
Insper, o Fórum Desenvolvi-
mento e Baixo Carbono.
Osemináriodiscuteoscami-

nhos que o Brasil precisa per-
correr para implementar uma
economiadebaixocarbono, le-
vandoemconsideraçãoacon-
junturaeconômicae industrial
queopaísatravessaeprojetan-
do as perspectivas de transi-
çãoparaumaeconomia limpa.
Estão confirmadas, entre

outras, as presenças de Ana
Toni, presidente do conselho
do Greenpeace Internacional,
Jorge Arbache, secretário de
Assuntos Internacionais do
Ministério do Planejamento,
e Marcos Sawaya Jank, vice-
presidentedeAssuntosCorpo-
rativos e Desenvolvimento de
NegóciosnaBRFÁsia-Pacífico
e colunista da Folha.
O fórum começa às 8h30

noAuditório Steffi eMaxPerl-
man,nocampusdo Insper, na
rua Quatá, 400, Vila Olímpia,
em São Paulo. As inscrições,
gratuitas, devem ser feitas em
www.insper.edu.br.

FóruM

Evento discute
economia de
baixo carbono

Carlos Nogueira/A Tribuna de Santos/Folhapress

alto-forno da usiminas; indústria do aço é uma das afetadas por barreiras comerciais impostas a exportador brasileiro

raquel laNdIM
De SãoPAulo

Os exportadores brasilei-
ros se tornaram alvo de um
ataquedemedidasdedefesa
comercial ao redor do plane-
ta. Somente neste ano foram
implementadas14novasbar-
reiras contra produtos feitos
no Brasil e existem mais 20
investigações em curso.
O aumento expressivo de

novos casos elevou o núme-
rodeprodutosnacionaisafe-
tadospor sobretaxaspara31.
Em 2010, 9 itens sofriam

barreiras, conforme ominis-
tério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (Mdic).
“O que estamos sentindo

agora é apenas o início do
processo. 2017 e 2018 serão
anosde intensapressão con-
tra os exportadores brasilei-
ros”,dizWelberBarral, sócio
doBarralMJorgeAdvogados,
um dos escritórios mais atu-
antes no assunto.
Asempresasbrasileirases-

tão sendo investigadas e pu-
nidas por suposta prática de
dumping—queévenderabai-
xodopreçopraticadonomer-
cado local— e por receber
subsídios do governo.
As acusações se intensifi-

caramdepois que a recessão
noBrasil derrubouasvendas
domésticas, forçando as em-
presas a ir para o exterior. A
desvalorização do real tam-
bém favoreceua exportação.
Os exportadores brasilei-

ros,noentanto,encontraram
um mercado extremamente
competitivo e tiveram que
baixarpreços.Deacordocom
a OMC (Organização Mundi-
al do Comércio), o comércio
internacionalvaicrescerape-
nas 1,7% neste ano.

aço é omais afetado
entre os 31 itens locais
que sofremcom
sobretaxas impostas
por outros países

País é acusado de praticar preços abaixo demercado para que indústria local seja competitiva

Produtosbrasileiros sofremcom
medidasdedefesa comercial

“ Comesse
excedente
monumental
[de aço], todos
queremproteger
o seumercado.
Estamos vivendo
umaguerra
comercial
MarcoPolodeMello loPes
presidente do Instituto Aço Brasil

Dois anos atrás, antes da
recessão local começar, a si-
tuação era muito diferente.
As empresas pediam prote-
ção ao governo contra a “in-
vasão” domercado interno e
oBrasil se tornouumdospa-
ísesquemaisaplicava tarifas
antidumping nomundo.
Asbarreiras contraprodu-

tos brasileiros estão sendo
adotadaspordiversospaíses:
Estados Unidos, Austrália,
Tailândia, Índia,membrosda
União Europeia e até a vizi-
nha Argentina, entre outros.
“A medida argentina con-

tra a cerâmica brasileira é
eminentemente protecionis-
ta, porque a indústria local
não consegue abastecer o
mercado e está sucateada”,
diz Antonio Carlos Kieling,
presidente da Anfacer, que
reúne os fabricantes de azu-

lejos e cerâmicas, umdos se-
tores afetados por barreiras
do sócio doMercosul.

Aço
Os setores prejudicados

pormedidasdedefesacomer-
cial vão desde produtos de
consumo, como utensílios
domésticosepapel,produtos
agrícolas, como açúcar e ca-
marão, atingindo até insu-
mos industriais, comoprodu-
tos químicos.
O aço, porém, é de longe o

setor mais afetado. Por cau-
sa do crescimento da produ-
ção chinesa, a oferta de aço
superaademandaglobal em
800milhões de toneladas.
Porquestõesestruturais, o

setor também não consegue
reduzir pouco a pouco a pro-
dução. Para não desligar um
alto-forno, as siderúrgicas

são forçadasaexportarapre-
ços reduzidos, derrubando o
preço global.
“Com esse excedente mo-

numental, todosquerempro-
tegeroseumercado.Estamos
vivendoumaguerracomerci-
al”, explica Marco Polo de
Mello Lopes, presidente do
InstitutoAçoBrasil, que reú-
ne as siderúrgicas.
Segundo o secretário de

ComércioExterior,AbrãoNe-
to, o governo está oferecen-
do todoosuporteparaqueas
empresas brasileiras se de-
fendam, inclusive, questio-
nando asmedidas na OMC.
Nestemês, oBrasil iniciou

consultasnoórgãosobrebar-
reiras contra produtos side-
rúrgicos criadas pelos Esta-
dos Unidos. O próximo pas-
soseráabrirumpainelpedin-
do a retiradadas sobretaxas.

Furnas Centrais Elétricas S.A. torna público o processo de seleção de
propostas para interessados em participar da “Chamada Pública para
Apresentação de Propostas para Desenvolvimento de Projeto de P&D”.
O edital 2016.003 com os detalhes do processo para recebimento das
propostas poderão ser consultados pelo site www.furnas.com.br, através do
link “Chamadas Públicas”.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA
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“Banco Caixa Geral - Brasil S.A.”(“BCG-Brasil”)
C.N.P.J.nº 33.466.988/0001-38 - NIRE 35 300 364 350

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada no Dia 16/09/2016
Data, Hora e Local: Aos 16/09/2016, às 11h, na sede social, na Cidade de São Paulo/SP.Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social do “Banco” Caixa Geral - Brasil S.A. (“BCG-Brasil”). Mesa:
Presidente: António Luiz Pizarro Manso - Secretária: Silvana Maria Pucci. Deliberações: Deliberou-se, por
unanimidade de votos (ia) que o Conselheiro em exercício, Henrique Noronha de Cabral e Menezes, passe a
ocupar a presidência do Conselho de Administração até o final do mandato em vigor; (ib)* eleger para ocupar
cargo no Conselho de Administração o atual Diretor Executivo do BCG- Brasil Fabio de Sarandy Raposo,
brasileiro, administrador de empresas, RG nº 17.118.621-7 (SSP/SP), e CPF/MF nº 905.640.067-34,
com mandato a ser encerrado em conjunto com os demais membros do Conselho, ou seja, até a realização da
AGO de 2018; (ic) neste momento vago o cargo deVice Presidente do Conselho de Administração até oportuna
deliberação a respeito; (ii) considerando a renúncia ao cargo de Diretor Presidente em 30/08/2016 pelo
Sr.HenriqueNoronhadeCabraleMenezes, recomendaraoConselhodeAdministraçãoqueaDiretoriaExecutiva,
paramanteronumerode3diretoresemexercício,deve indicarparaocuparocargodeDiretorPresidente,oDiretor
Executivo em exercício Sr.Fabio de Sarandy Raposo e eleger para cargo de Diretora Executiva a Sra.Carla Maria
da Silva Pinto, devendo o Conselho deliberar sobre a distribuição de competências entre eles de comum acordo
com o ora indicado Diretor Presidente, assim que este assumir formalmente o cargo designado.O Sr.Presidente
manifestou o agradecimento em nome de todos os membros do CA e da Diretoria Executiva aos Drs.Nuno Maria
PintodeMagalhãesFernandesThomazeJoãoNunodeOliveiraJorgePalmarenunciantes, respectivamentedos
cargos de Presidente eVice Presidente do Conselho pela atuação naquele Órgão e ao Dr.Henrique Noronha de
Cabral Menezes pelo seu desempenho no cargo de Diretor Presidente do BCG-Brasil tendo certeza que a sua
designação para o cargo de presidente do Conselho de Administração do BCG-Brasil dará continuidade a sua
dedicação profissional a esta Instituição Financeira. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da
Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia,
referidos nesta ata, e em especial a Declaração de Desimpedimento emitida pelo eleito Conselheiro Fabio de
Sarandy Raposo e demais autorizações conforme disposto no artigo 4º do Regulamento Anexo II à Resolução
nº 4.122/2012 para ocupar o cargo para o qual foi eleito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio a presente Ata que, lida e
achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Mesa: Presidente:
António Luiz Pizarro Manso - Secretária:Silvana Maria Pucci - Acionistas:(p.p.) Caixa GeraldeDepósitosS.A.;
(p.p.) Caixa Participações, SGPS, S.A., Silvana Maria Pucci. Eleger para ocupar cargo no Conselho de
Administração o atual Diretor Executivo Fabio de Sarandy Raposo, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG nº 17.118.621-7 SSP/SP, e CPF/MF nº 905.640.067-34. Componentes da Mesa: Presidente -
António Luiz Pizarro Manso; Secretária - Silvana Maria Pucci; Acionistas: P.p. Caixa Geral de Depósitos S.A.
- Silvana Maria Pucci - Procuradora;P.p.Caixa Participações SGPS,S.A. - Silvana Maria Pucci - Procurador(a).
JUCESP nº 473.173/16-5 em 09/11/2016.Flávia R.Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda.
COMUNICADO

A Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. (“Clime Trading”), agente comercializador de

energia elétrica, devidamente autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel,

com sede na Cidade de São Paulo, realiza Chamada Pública para Compra de Energia Elétrica para

o ano de 2017, para fins da celebração dos respectivos Contratos de Compra e Venda entre a

Clime Trading e os Proponentes Vendedores Vencedores. Os interessados deverão solicitar a

documentação e cronograma através do e-mail leilao@climetr.com.br.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BENEFICENTE
VASCO DA GAMA - CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O senhor Presidente da Associação Portuguesa Beneficente Vasco da Gama, convoca os
senhores associados para tomarem parte na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no próximo dia 29 de novembro de 2016, na Sede Social, na Rua Herval, 663, São Paulo/
SP, às 18:00 horas em primeira chamada, com a presença de pelo menos 200 (duzentos)
associados, ou às 18:30 horas em segunda chamada, com a presença de pelo menos 70
(setenta) associados, ou ainda, às 18:45 horas em terceira e última chamada, com a presença
de qualquer número de associados, nos termos das disposições contidas no artigo 17 do
Estatuto Social, para discutir e aprovar alteração do Estatuto Social. São Paulo, 21 de novembro
de 2016. MOACYR RELLO DE ARAUJO FILHO. PRESIDENTE.

A Oi Internet S/A informa os novos valores para o serviço de Anti-virus + Backup para clientes não residenciais,
incluindo impostos e contribuições sociais nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Roraima e Sergipe.
A vigência dos novos valores será a partir do dia 23 de dezembro de 2016.

Valores* em Reais, com tributos inclusos
Estado Anti-Virus + Backup Estado Anti-Virus + Backup

AL 16,49 PA 16,49
AM 16,49 PB 16,49
AP 16,49 PE 16,49
BA 16,49 PI 16,49
CE 16,49 RJ 16,49
ES 16,49 RN 16,49
MA 16,49 RR 16,49
MG 16,49 SE 16,49

Obs:
1) Os valores acima estão em Reais, com tributos inclusos; Caso haja ajuste na tributação, este
ajuste será repassado ao cliente.
2) Os demais valores não divulgados neste comunicado, permanecem inalterados. Qualquer
alteração será previamente divulgada.

COMUNICADO OI AOS CLIENTES

AVISO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.
CNPJ: 20.223.016/0001-70, torna público que recebeu do Instituto
Brasileiro doMeioAmbiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
a Licença de Instalação - LI no 1.136/2016 e aAutorização de Supressão de
Vegetação - ASV no 1.172/2016, em 17/11/2016, ambas com validade de
3 anos, para os Eletrodos de Terra associados às Estações Conversoras
de Xingu e de Estreito e suas respectivas Linhas de Eletrodos, relativos à
LT 800 kV CC Xingu / Estreito e Instalações Associadas, empreendimento
que intercepta os Estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e
São Paulo.

NEWTON JORDÃO ZERBINI
Diretor de Meio Ambiente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 05/16 - ABERTURA
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se aberta a Tomada de Preços nº 05/16 - TC-A 33.932/026/13, visando à
contratação de empresa especializada para realização de troca de tubulações hidráulicas com
conexões duvidosas, reforma do barrilete e serviços de impermeabilização correlatos no prédio
Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O edital estará à disposição a partir de
22/11/2016 pela INTERNET www.tce.sp.gov.br ou poderá ser retirado de segunda a sexta-feira, das
9h às 16h, na Rua Venceslau Brás, 183 - térreo - Centro - São Paulo - SP, Seção de Licitações.
A abertura dos envelopes ocorrerá às 10h do dia 08/12/2016 na Sala da Comissão Permanente
de Licitações, localizada na Rua Venceslau Brás, 183 - 1º subsolo - Centro - São Paulo - SP.
Informações pelo telefone (11) 3292-3635 ou pelo e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO TSE Nº 89/2016
PREGÃO ELETRÔNICO

Aquisição de Solução Unificada de Segurança para
proteção de estações de trabalho, com garantia
de 12 (doze) meses, contemplando os serviços
de instalação, configuração, transferência de
conhecimento e suporte técnico, para atendimento
das necessidades da Justiça Eleitoral, conforme
especificações, condições, quantidades e prazos
constantes no edital e seus anexos. Abertura:
06/12/2016 às 10 horas. Informações: 3030-8251.
Edital no site www.comprasnet.gov.br.

Brasília, 21 de novembro de 2016.
José Elias de Oliveira

Pregoeiro

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA

E OBRAS
AVISO

EDITAL DE LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 006/16/SIURB
PROCESSO Nº 2013-0.245.696-9
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, torna pública a abertura de
licitação, na modalidade RDC PRESENCIAL, de número acima, do tipo MAIOR
DESCONTO, sob o regime de CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇOS
UNITÁRIOS, e pelo modo de disputa FECHADO, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA, SITUADO NA RUA AUGUSTO
CARLOS BAUMANN, 1074 - SP/IQ. Sessão Pública: 14/12/2016 às 14:00 horas.
Edital disponível a partir do dia 22/11/2016 no horário das 09h30 às 11h30 e
das 13h30 às 16h00, na Divisão Técnica de Licitações, localizada na Av. São
João, 473 - 21º andar, Centro, São Paulo - SP. O Edital ficará disponível para
consulta dos interessados e poderá ser obtido mediante “download” na página
http://e-negocioscidadedesp.prefeitura.sp.gov.br ou mediante a apresentação de
um disco compacto DVD-R (“recordable”) para cópia do arquivo.Outras informações
poderão ser obtidas pelo “fac símile” nº (0xx11) 3337-9931.

A Oi Internet S/A informa os novos valores para o serviço de Anti-Virus + Backup para clientes não residenciais,
incluindo impostos e contribuições sociais nos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná,
Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins e Distrito Federal.
A vigência dos novos valores será a partir do dia 23 de dezembro de 2016.

Valores* em Reais, com tributos inclusos
Estado Anti-Virus + Backup Estado Anti-Virus + Backup

AC 16,48 PR 16,48
DF 16,48 RO 16,48
GO 16,48 RS 16,48
MS 16,48 SC 16,48
MT 16,48 TO 16,48

Obs:
1) Os valores acima estão em Reais, com tributos inclusos; Caso haja ajuste na tributação, este
ajuste será repassado ao cliente.
2) Os demais valores não divulgados neste comunicado, permanecem inalterados. Qualquer
alteração será previamente divulgada.

COMUNICADO OI AOS CLIENTES

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNICADO
Processo: 6024.2016/0000198-7 - Pregão 53/SMADS/2016 - Objeto: Registro de
Preço para fornecimento de cesta de suprimento alimentar, de acordo com o Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital - O Pregoeiro da Comissão de
Licitações/SMADS COMUNICA às empresas interessadas, que fica redesignada a
data de abertura do certame para o dia 05/12/2016, às 10:00 horas e que
novo edital, encontra-se à disposição nos seguintes endereços eletrônicos:
http://e-neqocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

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.

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

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Siderúrgica Nacional
para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2016
em primeira convocação, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, reapresentadas
e republicadas voluntariamente pela Administração; (ii) aprovar a destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, com base nas
Demonstrações Financeiras Reapresentadas; (iii) ratificar as demais deliberações
tomadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28 de abril de 2016; (iv) aprovar
a alteração do número de membros a compor o Conselho de Administração e deliberar
sobre a eleição de um novo Conselheiro; e (v) aprovar a alteração e a consolidação
do Estatuto Social da Companhia. Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam
sob custódia, que apresentem extrato atualizado fornecido pelo órgão custodiante,
contendo a respectiva participação acionária, bem como àqueles que desejarem se
fazer representar por procurador, que observem o disposto no parágrafo 1º do art. 126
da Lei nº 6.404/76, devendo ser depositados, na sede da Companhia, os instrumentos
de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia Geral a que
se refere o presente edital, com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da
data marcada para sua realização, a fim de agilizar o atendimento aos acionistas. A
documentação relativa às matérias da ordem do dia está à disposição para exame
pelos Srs. Acionistas na sede da Companhia, bem como nas páginas da Comissão
de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.
com.br) e da Companhia (www.csn.com.br/ri), na rede mundial de computadores. São
Paulo, 18 de novembro de 2016. Benjamin Steinbruch - Presidente do Conselho de
Administração.

Objeto da presente licitação é o registro de preços de materiais de consumo e
permanente para composição de “Kits-feira”, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data de Abertura: 02/12/2016 às 10h (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Edital: Disponível, a partir de 22/11/2016, no sitio www.comprasnet.gov.br, no
Protocolo do MDA no 2º andar, do Ed. Palácio do Desenvolvimento, SBN, Qd.
01, Bl. “D”, Brasília – DF, ou ainda no sitio www.mda.gov.br/licitacao

Brasília/DF, 18 de dezembro de 2016
RAYANNAWERNECK COUTINHO

Coordenadora de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 05/2016

CASACIVIL
SECRETARIA ESPECIAL
DEAGRICULTURA FAMILIAR
E DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO

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 da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais não Ferrosos do Estado
de São Paulo - Assembleia Geral Extraordinária - Edital - Ficam convocadas as empresas associadas ao
SINDICEL - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos
do Estado de São Paulo, no gozo de seus direitos sociais, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
em sua sede social, sito à Av. Paulista, 1313 - 11º andar - sala 1110 - Bairro Bela Vista, nesta capital, no dia
24 de Novembro de 2016, às 14:00 horas ou às 14:30 horas em segunda convocação, destinada a deliberar sobre
os seguintes assuntos: 1 - Alteração no artigo 1º do Estatuto da Entidade, no que se refere a mudança de endereço;
2 - Reforma Estatutária. São Paulo, 18 de novembro de 2016. Carlos Alberto Cordeiro - Presidente.

No anúncio relativo em e pígrafe, publicado neste jornal, no dia: 18/novembro/16, ONDE
LEU-SE: Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido
em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de novembro de 2016, às 11:00 horas, no mesmo local,
LEIA-SE: Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido
em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de novembro de 2016, às 10:30 horas, no mesmo local.

ERRATA - EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

1º Leilão: dia 23/11/2016 - 10h30 2º leilão: dia 30/11/2016 - 10h30

Informações: (11) 4083-2575 |www.biasileiloes.com.br Eduardo Consentino - Leiloeiro Oficial
Matrícula JUCESP nº 616.

ON-LINE e PRESENCIAL

A produção diária de notícias e sua distribuição, seja na forma impressa seja por meios digitais, exigem um

alto investimento. Para oferecer diariamente a seus leitores informaçoes confiáveis e um jornalismo crítico,

independente e com credibilidade, a Folha de S.Paulo contrata centenas de jornalistas e colaboradores no Brasil

e no exterior, investe em tecnologia e em equipamentos gráficos, custeia viagens nacionais e internacionais e

conta com uma equipe de profissionais em várias áreas, como comercial, gráfica e administrativa, entre outras.

Aqueles que se apropriam desse conteúdo para comercializá-lo como clipping, sem autorização, estão praticando

concorrência desleal porque desviam receitas que são indispensáveis para a sustentação dessa onerosa estrutura.

Lucram com a venda de conteúdo que não lhes pertence sem arcar com os custos de sua produção.

Para obter autorização para a utilização de textos, fotos, infográficos e
vídeos da Folha, consulte a Folhapress, a agência de notícias do Grupo Folha.

Tel: (11) 3224-3123 | pesquisa@folhapress.com.br

Pioneiros na distribuição de jornais, periódicos,
livros e produtos vendidos pelo segmento de
e-commerce, a Transfolha oferece soluções
singulares e eficientes nos processos de logística
direta e reversa, sendo e integrando a maior
rede de distribuição porta-a-porta do Brasil.

• Rede de distribuição presente em mais de 1.000 municípios com sede em SP e filiais no RJ, em BH e FLN.
• Para o segmento de e-commerce, atendemos mais de 900 cidades, que representam aproximadamente 85% do PIB nacional.
• Usufruímos de uma extensa malha rodoviária e aérea para transportar seus produtos com agilidade e segurança por todo Brasil.
• Somos uma empresa do Grupo Folha.

Vender é a sua especialidade. Entregar é a nossa. www.transfolha.com.br

*SP:São
Paulo

|FLN:Florianópolis
|RJ:Rio

de
Janeiro

|BH:Belo
Horizonte

RJ*SP*

BH*

FLN*

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) comunica a
publicação no DOC de 22/11/2016 do Extrato do Edital n° 205/SMADS/2016, bem
como a convocação de audiência conforme segue:
Edital nº 205/SMADS/2016: no dia 02/12/2016, às 14h00min, na Rua Mourato Coelho,
104/106 - auditório - Pinheiros - SAS/PI.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVRO RUDFTO
A TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA, sociedade Ltda., inscrita no CNPJ n.º 58.818.022/0001-
43, I.E. n.º 206.099.687.112, registrada na JUCESP sob NIRE 35208016022, com sede na cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, n.º 1230, Alphaville Industrial, CEP 06455-030, vem informar ao mercado
em geral, para os devidos fins, que nesta data foi constatado o extravio do seguinte livro: Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências (Modelo 6) – Numero.: 001, escriturado, contendo 50 (cinquenta)
folhas numeradas tipograficamente do nº 1 ao 50.

Barueri/SP, 16 de Novembro de 2016.

Concorrência nº 2/GAP-YS /2016
O Grupamento de Apoio de Pirassununga comunica que será realizada
Concorrência nº 2/GAP-YS/2016, cujo objeto é a contratação de empresa
para serviço de reforma PNR - PAYS. O Edital está à disposição no site
http://comprasgovernamentais.gov.br. O Edital pode ser retirado na Subdivisão de
Licitações situada na Estrada de Aguaí s/nº - Campo Fontenelle - Pirassununga
– SP. O credenciamento dos participantes ocorrerá no dia 22 de dezembro de
2016 das 8h30min às 09h00min, na sala de reuniões da Subdivisão de Licitações.

Valdecyr dos Santos Cel Int
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DAAERONÁUTICA
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
GRUPAMENTO DE APOIO
DE PIRASSUNUNGA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

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.

Máquina de Vendas Brasil Participações S.A.
CNPJ n° 18.634.167/0001-70

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da Máquina de Vendas Brasil Participações S.A. (a “Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 25/11/2016, às 07h00, na sede da Companhia (situada na
Rua Luigi Galvani, nº 70, 9° andar, São Paulo/SP), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Retificação
da aprovação da emissão de bônus de subscrição pela Companhia para subscrição de ações até o limite do capital
autorizado da Companhia realizada na assembleia geral extraordinária realizada em 07 de outubro de 2016 e retifi-
cada na assembleia geral extraordinária realizada em 02 de novembro de 2016 e ratificar todos os demais atos. Ins-
truções Gerais: 1. Para que sejam admitidos na Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão portar os
seguintes documentos: (i) documento de identidade, (ii) instrumento de mandato em caso de acionista representado
por procurador, e (iii) prova de poderes de representação, no caso de acionistas pessoas jurídicas. São Paulo, 18 de
novembro de 2016. Luiz Carlos dos Santos Batista - Presidente do Conselho de Administração. (18, 19 e 22/11/2016)

Galgo Sistemas de Informações S.A.
CNPJ nº 25.197.090/0001-83

Edital deConvocação -AssembleiaGeral Extraordinária - Ficam
convocados os acionistas daGalgo Sistemasde Informações S.A.para se
reunirememAGE,que se realizará no dia 24/11/16,às 15h,na sua sede
social, naAvenida SantoAmaro,48, conjunto 51,VilaNovaCon-
ceição, S.Paulo/SP,a fim de deliberarem sobre: (i) Substituição demem-
bros doConselhodeAdministraçãoe suplentes, requeridanos termosdo
dispostonaCláusula7.3.2.doAcordodeAcionistas,conformedocumen-
tosqueseencontramàdisposiçãodosacionistas,nasededaCompanhia.
(ii)Nomeação do Presidente do Conselho deAdministração da Compa-
nhia,emconformidadecomodispostonoArtigo20,§2º,doEstatutoSo-
cial da Galgo Sistemas de Informações S.A. SP, 11/11/16. José Carlos
Doherty -MembrodoConselhodeAdministração. (11,17,22)
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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


