
Modalidade: Edital (RFP) JOF 096/2018
Projeto: 914BRZ3019 – Desafios do SUAS na Metrópole de São Paulo
Objeto: Desenvolvimento, soluções e elaboração de um plano de comunicação para a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio da realização
de diagnóstico e análise dos canais de comunicação internos da Secretaria, da rede
sócio assistencial e dos veículos de comunicação externos.
Data para o recebimento das propostas: 29 de março às 2018, às 17:00h
(horário de Brasília)
Endereço eletrônico para retirada do Edital: https://www.un.org.br/
Contato: licitacoes.jof@un.org.br

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICANACIONAL (RFP) JOF-096/2018

EDITAL Nº 021/2018
PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL PROJETO DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA BRA/IICA/12/002 SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO

Código: TR/PF/IICA-8757

Apoiar a SEAD, com subsídios para a consolidação do Programa Selo Combustível Social,
com vistas a desenvolver meios para estruturar e aumentar a produção e a participação dos
agricultores familiares da região Sul. TR_05_2018_GAB_SELO_SOCIAL_SUL
Formação: Graduação em Ciências Agrárias.
Experiência Profissional: Experiência mínima de 08 (oito) anos em agricultura familiar e Biodiesel.
Experiência desejável com Selo Combustível Social e arranjos produtivos locais.
Vigência Contratual: 12 meses.
Número de Vagas: 01 vaga.

Outras Informações: Para participar do edital de seleção os candidatos deverão se cadastrar no
processo, impreterivelmente até o dia 16/03/2018 às 23h59min59seg. A responsabilidade pelo
processo seletivo de serviços técnicos de consultoria é de competência da entidade executora
nacional, conforme legislação vigente. A íntegra do edital e o resultado da seleção (após processo
seletivo) poderão ser visualizados na página do IICA http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-fisica/.

Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/04, Portaria MRE nº 8 de 04/01/2017 e Portaria
nº 47, de 11/07/2014.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar do Pregão Eletrônico SE nº 004/2018, realizado para a

contratação de empresa especializada para realização de serviços analíticos e
coleta de amostra para análise de água de hemodiálise. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas da Centrais Elétricas do Pará –

Celpa na Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5, Belém, e na página de Relações com

Investidores dentro da página da Companhia na internet (www.equatorialenergia.com.br),

os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, relativos ao

exercício findo em 31.12.2017. Belém, 08 de março de 2018. Eduardo Haiama - Diretor de

Relações com Investidores.

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80 - NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta de Capital Autorizado

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas da Equatorial Energia S.A., na Alameda
A, QDA SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Maranhão, e
na página de Relações com Investidores dentro da página da Companhia na internet
(http://www.equatorialenergia.com.br), os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei
nº 6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício findo em 31.12.2017. Brasília, 08 de março
de 2018. Eduardo Haiama - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Equatorial
Energia S.A..

nº 6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício findo em 31.12.2017. Brasília, 08 de março 
de 2018. Eduardo Haiama - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Equatorial 
Energia S.A..

Equatorial Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8 - Companhia Aberta

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ME-
DICINA - HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS
ZERBINI, convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

nº 012/2018 (ID-594), realizado para a contratação de empresa especializada em forne-
cimento de nutrição e alimentação hospitalar, destinadas a pacientes e acompanhantes
legalmente instituídos, bem como a colaboradores do Hospital. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
Companhia Aberta nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84 - NIRE nº 21300006869

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas da Cia. Energética do Maranhão –
CEMAR, na Alameda A, QDA SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau,
São Luís, Maranhão, e na página de Relações com Investidores dentro da página da
Companhia na internet (www.equatorialenergia.com.br), os documentos a que se refere
o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício findo em 31.12.2017. São
Luís, 08 de março de 2018. Eduardo Haiama - Diretor de Relações com Investidores -
Cia. Energética do Maranhão – CEMAR.

RodobensVeículosComerciaisSPS.A.,CNPJ/
MFnº60.812.088/0001-78,sitoàRuaPrefeitoGa-
briel José Antonio nº 250, Parte, CEP:07024-120,
BairroViladasPalmeiras,Guarulhos -SP.Comuni-
caoextraviodeduascaixasdeNotasFiscaisAIDF-
280275091508denúmeros1201a2200, referente
afilial inscritanoCNPJnº60.812.088/0010-69, I.E.
nº149.564.619.117,RuaBenitoMeana,nº100,Vila
Sabrina, São Paulo-SP, conforme B.O. registrado
no 05º D.P.Guarulhos em 27.02.2018.

DECLARAÇÃO À PRAÇAEDITAL DE NOTIFICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO 2018

O Sindicato dos Professors de Valinhos e Vinhedo, atendendo ao que dispõe o artigo 605 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, faz uso do presente para COMUNICAR aos Empregadores da categoria dos professores
da rede particular de ensino, na base territorial de Valinhos e Vinhedo, que a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL de seus
empregados, representados por esta entidade sindical, referente ao exercício de 2018, conforme determina
o artigo 582 da CLT, deverá SER OBRIGATORIAMENTE DESCONTADA da remuneração relativa ao mês de
março de 2018 e recolhida em favor da entidade, impreterivelmente até o dia 30 de abril de 2018. As guias
de recolhimento da contribuição sindical urbana – GRCSU serão fornecidas pelo Sindicato ou no site da Caixa
Econômica Federal (www.caixa.gov.br). As empresas deverão observar todas as exigências e critérios fixados
nos artigos 578 e seguintes da CLT, que regulamentam a Contribuição Sindical. Valinhos, 08 de março de 2018.

Prof. André Luiz Catani - Presidente do Sindicato dos Professores de Valinhos e Vinhedo

O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de
equipamentos destinados à composição de “Patrulha Mecanizada”, a fim de
atender à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos
Data de Abertura: 22/03/2018 às 10:00h (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Edital: Disponível, a partir de 12/03/2018, 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/sitemda/editais

Brasília/DF, 09 de março de 2018
ROSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA
Coordenador de Licitações e Contratos

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 06/2018

CASACIVIL
SECRETARIA ESPECIAL
DEAGRICULTURA FAMILIAR
E DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PORTO FERREIRA, entidade sindical de trabalhadores,
inscrita no CNPJ. 55.191.373/0001-89, Código Sindical 915.016.130.86649-1, com sede a Rua João Mutinelli, 170, Centro, na cidade
e comarca de Porto Ferreira, SP, Cep. 13660-000, com base territorial nos municípios de Porto Ferreira, Pirassununga, Descalvado e
Santa Cruz das Palmeiras, SP, por seu diretor presidente, cientifica as empresas da categoria profissional de trabalhados nas indústrias
de alimentação sediadas nos municípios de Porto Ferreira, Pirassununga, Descalvado e Santa Cruz das Palmeiras, SP, que no mês de
março de 2018, deverá ser descontado de todos os empregados 01 (um) dia de trabalho, a título de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, conforme
autorização prévia e expressa (lei federal 13.467/2017) firmada coletivamente por ocasião da assembleia geral realizada em data de
25.02.2018, e recolhido a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou bancos conveniados, em guias deste sindicato
com vencimento da contribuição sindical em 30 de abril de 2018. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10%
mais 2% por mês subsequente, além de juros de 1% e outras cominações legais, quando cabíveis, conforme dispõe o artigo 600 da CLT.
A não observância do pagamento da referida contribuição sujeitará as empresas a cobrança executiva em face do que prescreve o artigo
606 da CLT. Para os mensalistas o desconto será na base de 1/30 avos do salário integral e para os diaristas e horistas na base de uma
diária de 8 horas, e para os tarefeiros, empreiteiros, comissionados, o desconto se fará de dias de trabalho. A entidade sindical profissional
fornecerá as guias para o recolhimento, gratuitamente, podendo ser solicitadas no endereço da entidade acima mencionado, via email:
sind.alimentos.pf@terra.com.br, ou pelo telefone (19) 3581-2073, no horário comercial, caso não as recebam até o dia 31.03.2018.

Porto Ferreira, SP, 12 de março de 2018. Orlando dos Santos – Diretor Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-001/18 – Proc. nº 963/2018

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais do Apolo, 739 – Recife - PE, torna
público o certame em epígrafe. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – Serviços especializados
de controle de vetores e pragas urbanas. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do por-
tal www.comprasnet.gov.br. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 10 horas do dia 22/03/18. Refe-
rência de tempo: horário de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81) 3225-3444, das 8 às 17h
(horário local). Para concorrer a este Pregão os interessados deverão estar cadastrados no SICAF
(Sistema de Cadastramento de Fornecedores). O cadastramento poderá ser realizado em qualquer
unidade dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e
das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizadas nas
Unidades da Federação.

CARLOS EDUARDO DEALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0042949-80.2010.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Sandro Cardoso, R SANTO ANDRE, 535,AP 84, CENTRO - CEP 09020-230, Santo André-SP, CPF 163.597.198-51,
RG 18861478,que lhe foi proposta uma ação de Cautelar Inominada por parte de Walter Porto de Oliveira repr por Flavio Porto
de Oliveira, alegando em síntese: que é legítimo proprietário do veículo marca GM, modelo BLAZER EXECUTIVE, cor azul, ano
1998, RENAVAM nº 693014946, Placas CQI 6446, combustível gasolina, chassi 9BG116EWWWC918870, que foi deixado
para venda na loja SÊNIOR MULTIMARCAS LTDA, que foi vendido para o Sr. Robson do Nascimento, sem nunca ter recebido
qualquer valor a título de pagamento, requerendo, portanto, a Busca e Apreensão, do bem. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, nos atos e termos da ação em epígrafe, para apresentar
contestação conforme r. sentença: “Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a
DESISTÊNCIA da ação manifestada às fls. 228 e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo da ação Cautelar requerida
pelo ESPÓLIO DE WALTER POSTO DE OLIVEIRA em face de SÊNIOR MULTIMARCAS LTDA, nos termos do artigo 267, inciso VIII
do Código de Processo Civil, devendo a ação prosseguir em relação aos demais requeridos.Transitada em julgado,providencie
a serventia as anotações pertinentes. No mais, intime-se o requerido SANDRO CARDOSO do teor da presente decisão, bem
como da abertura de seu prazo de contestação, que se iniciará quando do retorno do mandado de intimação positivo nos
autos, nos termos do artigo 298, parágrafo único do Código de Processo Civil, providenciando o requerente a indicação
de endereço e recolhimento das diligências pertinentes. Quanto aos demais requeridos, quais sejam, Robson de Abreu do
Nascimento e Denise Rodrigues Hoppe, consigno que os mesmos já se encontram representados nos autos por advogado e
apresentaram defesa (fls. 73/79 e 123/134 respectivamente). P.R.I.” , para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 5(CINCO) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 12 de junho de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiçoSocial doComércio –AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na
Seção III doDiárioOficial daUnião–Ediçãonº 144de26/07/2012, tornapública
a abertura das seguintes licitações:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

Objetos:

PE-S 086/2018 – Locação de contêineres para diversas Unidades. Abertura: dia
20/03/2018 às 10h30.
PE-S 085/2018–ServiçosdeaçãopromocionalparadiversasUnidades.Abertura:
dia 23/03/2018 às 10h30.
A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico
sescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.
www.folha.com.br/acervo
Desenvolvimento:

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará para
discutir os projetos de lei abaixo relacionados:
PL 074/2014 - Edir Sales - Dispõe sobre a criação do Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana, e dá
outras providências.
PL 609/2008 - José Ferreira Zelão e Jair Tatto - Dispõe sobre a anistia para os contribuintes
devedores da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD e dá outras providências.
PL 543/2017 - Ricardo Nunes - Altera a redação do § 2º do art. 124 da lei municipal nº 16.402, de
22 de março de 2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município de São
Paulo, de acordo com a lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 - Plano Diretor Estratégico (PDE), e dá
outras providências.
PL 369/2017 - Ricardo Nunes - Altera a redação do inciso II do art. 2º e do “caput” do art. 9º, todos da
lei municipal nº 15.499, de 7 de dezembro de 2011, que instituiu o auto de licença de funcionamento
condicionado, e dá outras providências.
Data: 14/03/2018
Horário: 10h00
Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar
Câmara Municipal de São Paulo
Endereço: Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

À vista: 10% de desconto. À prazo: até 8X com sinal de 20% e sem juros; até 24X com sinal de 25% e juros de 12% a.a. tab.
price + IGPM; até 48X com sinal de 30% e juros de 12% a.a. tab. price + IGPM. Leia o edital do leilão no site abaixo.

Cadastre-se para participar do leilão on-line. Carlos Alberto Santos Frazão – Leiloeiro Oficial – Jucesp 203

16 DE MARÇO DE 2018 – 6ª FEIRA – ÀS 11H00 – RUA DA MOOCA, 3508 – SÃO PAULO/SP
O leilão já está aberto na internet para receber lances. Veja no site fotos, matrícula e mais informações.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br

38 IMÓVEIS – CASAS, APARTAMENTOS, LOJA E ESCRITÓRIOS
SP: São Paulo - Barueri - Carapicuíba - Cotia - Diadema - Guarulhos - Itapevi - Jacareí - Jundiaí - Mogi das Cruzes - Ribeirão Preto -
Santos - São Caetano do Sul - São Bernardo do Campo - São José do Rio Preto - São Roque - Sorocaba - Sumaré. AM: Manaus.

GO: Goiânia. MT: Rondonópolis. PA: Castanhal. RO: Porto Velho. BA: Salvador. DF: Brasília.

de sãopaulo

Nesta segunda-feira (12), a
Folha e a Fundação Schwab
realizam o evento “Inovação
Social: Desafios e NovosMo-
delos”.OencontroseránoTe-
atroFolha,apartirdas13h30,
comprogramaçãovoltadapa-
ra empreendedores sociais.
O evento precede o Fórum

Econômico Mundial para a
América Latina, que aconte-
ce a partir desta terça-feira
(13) em São Paulo.
MariaCristinaFrias, edito-

radacolunaMercadoAberto
da Folha, abrirá o encontro
ao ladodeHildeSchwab,pre-
sidentedaFundaçãoSchwab.
A primeira de três sessões

será a mesa-redonda “Como
a Legislação de Isenção de
Impostos Pode Acelerar o

Crescimento de ONGs e Ne-
gócios Sociais no Brasil”.
OsecretáriodaFazendado

estado de São Paulo, Hélcio
Tokeshi, falará sobre as mu-
dançasnoprogramaNotaFis-
calPaulista,quetransferepa-
ra organizações sociais
R$ 100milhões por ano.
Participamtambémdopai-

nel Paula Fabiani, diretora-
presidente do Idis (Instituto
para o Desenvolvimento do
InvestimentoSocial),Patrícia
VillelaMarino,presidenteda
Humanitas360, Priscila Pas-
qualin, sócia da PLKC Advo-
gados, e Paula Storto, sócia
do SBSA Associados.
Na sequência, haverá um

workshop sobre os modelos
denegócios sociaishíbridos,
conduzido por Rodrigo Bag-
gio, empreendedor social da
Rede Schwab. Os líderes de
discussão serão os brasilei-
ros Cláudio Sassaki, da Gee-

kie, e Ralf Toenjes, da Reno-
vatio, e o mexicano Javier
Okhuysen, da salaUno.
A última sessão será uma

visita guiada a uma unidade
doCiesGlobalemSantoAma-
ro, lideradaporRobertoKika-
wa, vencedor do Prêmio Em-
preendedor Social 2010.
Por fim, haverá um bate-

papo com o secretário Muni-
cipal de Saúde de SãoPaulo,
Wilson Pollara, e a apresen-
tação de parcerias público-
privadasdeempreendedores
sociais como Sergio Andra-
de, da Agenda Pública.
As inscrições para o even-

to estão encerradas.

justiça
Nesta terça,emparaleloao

Fórum Econômico Mundial
para a América Latina, a Fo-
lha realizadebatesobreapre-
sençadasmulheresnoJudici-
árioe estratégiasparaaumen-

tar a participação feminina.
O evento contará com a

presença da presidente do
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), ministra Cármen
Lúcia, de Grace Mendonça,
ministra-chefe da AGU (Ad-
vocacia-Geral da União), e
de Maria Elizabeth Rocha,
ministradoSTM(SuperiorTri-
bunalMilitar).
Odebate“MulheresnoPo-

der: a Questão do Gênero na
JustiçaBrasileira” serámedi-
ado por Maria Cristina Frias.
Oeventoocorre,das10hàs

12h, no Teatro Alfa (rua Ben-
to Branco de Andrade Filho,
722), emSantoAmaro.As ins-
criçõessãogratuitasepodem
ser feitas no site www.folha.
com/mulheresejustica.

LÍDEREsMuNDiais
OFórumEconômicoMun-

dial sobreAméricaLatinaem
São Paulo realizará mais de

45 sessões entre os dias 13 e
15 sobre temas como a trans-
formação digital no mundo
do trabalho e da educação e
a igualdade de gênero.
Serão mais de 700 partici-

pantes,entre líderesdegover-
no, de organismos multilate-
rais, empresários, executivos
e acadêmicos, de mais de 40
países reunidos no Hotel
GrandHyatt, emSão Paulo.
A lista de convidados in-

clui o presidente Michel
Temer e oito de seus minis-
tros, além da presidente do
Supremo.
Entreaspersonalidadeses-

trangeiras, estarãopresentes
Mercedes Aráoz, premiê do
Peru, e os chanceleres Jorge
Faurie (Argentina), Manuel
A. González Sanz (Costa Ri-
ca) e Isabel SaintMalo deAl-
varado (Panamá).
A Folha é parceira de mí-

dia do fórum.

Evento precede o FórumEconômicoMundial para aAL e discute como acelerar expansão deONGs

FolhaeFundaçãoSchwabdebatem
emSP inovação social emnegócios

Em ano de eleições no
continente, como líderes das
esferas pública e privada
podem superar os desafios
regionais de governança

Setores-chave em debate
> Agricultura, alimentação
e bebidas
> Serviços financeiros
> Energia
> Infraestrutura
> Comunicação digital

AMÉRICA LATINA
Principais temas
que guiarão o fórum

Como reformas estrutu-
rais, investimentos e
desenvolvimento do
capital humano podem
aumentar a produtividade

Como o avanço digital
mudou omundo do trabalho
e da educação e pode ser
aplicado na América Latina

Liderança
responsável e
governança ágil

Progresso
econômico
para todos

Potencial da
Quarta Revolução
Industrial

fórum econômico
mundial
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