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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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