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SextA-FeirA, 17 De Novembro De 2017

ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA
A Diretoria em exercício, de acordo com o capitulo IV, artigo 8º letra “C”, convoca os senhores associados para a
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 30/12/2017 com início às 09:00 horas e término
às 17:00 horas, em sua Sede Social, situada na Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego, Km 193, Morada da Praia,
Município de Bertioga / SP, com a seguinte ordem do dia: a) ELEIÇÃO DE DIRETORIA GESTÃO 2018/2019 e para
CONSELHEIROS do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Observações: 1) Apenas terão direito ao voto, os
Associados titulares que estivem rigorosamente em dia com as contribuições associativas relativas à todos os lotes
que possuírem no Loteamento. (conf. art. 40º). 2) Não será permitido o voto por procuração. (conf. Art. 40º). 3) Não
será permitido o voto da pessoa jurídica. (conf. Art. 5º parágrafo 1º). 4) No caso de lote com mais de um proprietário,
deverão apresentar antecipadamente, até 23/12/2017 na Administração, declaração com ﬁrma reconhecida de todos
os associados titulares, descriminando qual dos coproprietários irá representá-los na eleição. 5) O documento hábil
para identiﬁcação do associado será sua cédula de identidade ou cédula de conselho proﬁssional, tais como: OAB,
CRM, CRQ, CREA, etc. (conf. Art. 40º parágrafo 1º)
Bertioga, 16 de novembro de 2017
Aparecido Pavanelli (Diretor Presidente)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA GSA Nº 01/2017
Encontra-se aberta no GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA, do tipo “MAIOR OFERTA”, objetivando a venda de 07 (sete) imóveis, conforme descritos e caracterizados no Anexo 01, parte integrante do Edital. A Sessão Pública será realizada no dia 19/12/2017 às 10h00min., no
Auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, localizado na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 4º andar
- Centro - São Paulo/SP. O Edital para consulta encontra-se no site www.e-negociospublicos.com.br, salientando
também, que o Edital na íntegra com seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados para retirada nos dias
de expediente da repartição, no período de 17/11/2017 à 18/12/2017, das 8:00 às 17:00 horas, no Departamento
de Administração, 6º andar, telefone (11) 5067-0089, sito na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 6º andar – Centro São Paulo/SP, mediante apresentação de mídia digital, para gravação do arquivo eletrônico (PSAA Nº 3.771/2017).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE CORREIO FRANQUEADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 74.504.861/0001-43

O Presidente do SINDIFRANCO - SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE CORREIO FRANQUEADAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto,
convoca todos os associados e os membros da categoria econômica por ela representada, com
base territorial no Estado de São Paulo, independente do porte da empresa para participarem
da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de novembro de 2017, às 10h em
primeira chamada e às 10h30min em segunda convocação, que será realizada na Avenida
Doutor Gastão Vidigal, 1132 – Bl B – 8º andar - Sala 804 (auditório da Abrapost-SP), a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) APROVAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
DO ANO DE 2018. Para a realização da Assembleia Geral Ordinária, deverá ser observado o
quórum de 2/3 (dois terços) dos associados com capacidade para votar nos termos do Estatuto
Social e, na segunda convocação, de maioria simples dos associados presentes, caso não seja
atingido o quórum na primeira convocação. São Paulo, 17 de novembro de 2017.
Chamoun Hanna Joukeh - Presidente da Diretoria do SINDIFRANCO

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - UGP/PROSUS

RESULTADO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 001/2017
O Secretário da Saúde do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE declarar
FRACASSADA a licitação supramencionada, que tinha como objeto a contratação de
empresa para execução das obras de Unidade Básica de Saúde, Tipo II – Camaçari I,
Unidade Básica de Saúde, Tipo II – Camaçari II e Unidade Básica de Saúde, Tipo II –
Candeias (lote 1) e de Unidade Básica de Saúde, Tipo III, e Academia de Saúde – San
Martin e Unidade Básica de Saúde, Tipo IV – Itapuã, ambas no Município de Salvador
(lote 2), tendo em vista que a única empresa participante não atendeu às exigências
editalícias, constante nos autos. Salvador – BA, 16/11/2017 – Fábio Vilas Boas Pinto –
Secretário da Saúde do Estado da Bahia.
SESAB

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
O Serviço Florestal Brasileiro, órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio
Ambiente, com sede em Brasília/DF, irá realizar o pregão eletrônico SRP nº 18/2017,
cujo objeto é o registro de preço para contratação de empresa especializada em
Solução de segurança de perímetro para controle do acesso a servidores, sistemas,
aplicações e tráfego web - Firewall. A data de abertura do pregão será dia 29/11/2017,
às 10h00. As propostas deverão ser encaminhadas a partir de 17/11/2017, por meio
do sítio www.comprasnet.gov.br. Maiores esclarecimentos: endereço eletrônico
colic@florestal.gov.br ou telefone (61) 2028-7376 e fax (61) 2028-7280.
ÂNGELO RAMALHO
Diretor Geral Substituto

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a Deliberação ANTT
nº 401, de 9 de novembro de 2017, e considerando o disposto na Resolução
nº 3.705, de 10 de agosto de 2011, publicada no DOU de 29 de agosto de 2011,
comunica que realizará Audiência Pública, com o objetivo de obter subsídios
e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução que
regulamenta o estabelecimento, a revisão e a apuração das Metas de Produção
e das Metas de Segurança das Concessionárias e Subconcessionárias que
exploram a infraestrutura e o Serviço Público de Transporte Ferroviário de
Cargas, tema integrante da Agenda Regulatória ANTT 2017/2018, no âmbito do
projeto Revisão da Resolução ANTT nº 3.696/2011.
O período para envio das contribuições será das 8 horas (horário de
Brasília) do dia 20 de novembro de 2017, até às 18 horas (horário de Brasília),
do dia 29 de dezembro de 2017.
A sessão presencial será realizada no dia, horário e local a seguir indicado:
Data: 13 de dezembro de 2017 - Horário: 14 às 18 horas
Local: Auditório do Edifício Sede da ANTT
Capacidade: 350 pessoas
Endereço: SCES Trecho 3, Lote 10. Polo 8 do Projeto Orla,
Brasília – DF, CEP: 70.200-003
As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações
acerca dos procedimentos relacionados à realização e participação da Audiência
estarão disponíveis, na íntegra, no sítio http://www.antt.gov.br, a partir das
8 horas (horário de Brasília) do dia 20 de novembro de 2017. Informações e
esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail gerof@antt.gov.br
ou pelo telefone 3410-1812.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 25/2017
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 25/2017,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e
conservação, sob o regime de tempo parcial, com fornecimento do material de consumo e equipamentos
necessários, para os locais onde funcionam unidades da Justiça Eleitoral no interior do estado da Bahia.
A Licitação será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: às 14h (Horário de Brasília-DF) do dia 04/12/2017. O edital,
contendo todas as informações, encontra-se disponível, para reprodução gráfica, no endereço acima,
bem como no site www.tre-ba.jus.br. Outras informações pelo telefone: (71) 3373-7318.
Salvador, 17 de novembro de 2017.
Cláudio Lima Juiz
Pregoeiro
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS - Pelo presente edital ficam
convocadas, nos termos do Estatuto Social e no artigo 8º e inciso da Constituição Federal as delegações
dos Sindicatos filiados à Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado de
São Paulo - FETEE-SP, em dia com suas obrigações estatutárias e legais, para participarem do pleito
a ser realizado no dia 06/12/2017, às 10:00 horas, em primeira convocação, com a presença de no
mínimo 2/3 (dois terços) dos delegados representantes, e em 2ª (segunda) e última convocação, uma
hora depois, com qualquer número de delegados representantes, para sua realização as mesmas
formalidades das anteriores, caso não seja atingido o quorum necessário na convocação anterior, a ser
realizado na Avenida São Luiz, nº 187, Passeio Londres, Primeira Sobreloja - Loja 10 - Galeria
Metrópole - São Paulo-SP, objetivando a eleição de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes junto à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação
e Cultura, efetivos e suplentes, devendo o registro de chapas ser feito apenas na Avenida
São Luiz, nº 187, Passeio Londres, Primeira Sobreloja - Loja 10 - Galeria Metrópole - São Paulo-SP,
no horário normal de expediente das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h de segunda a sexta,
no período de cinco dias corridos, contados da data da publicação deste edital. Somente será
aceito o registro das chapas que se apresentarem completas, entre candidatos efetivos e suplentes dos
seus diversos órgãos, todos em condições de votar e ser votado, em consonância com os termos
estatutários e legais. O edital de convocação encontra-se afixado no endereço acima e na subsede em
Rio Claro na Avenida 04, número 1105, Vila do Rádio. São Paulo-SP, 17 de novembro de 2017.
Mara Lucia Bito Legatzki, Presidente.

O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na
Seção III do Diário Oﬁcial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna pública
a abertura das seguintes licitações:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
Objetos:

PE-S 369/2017 – Serviços de marcenaria para fabricação de mobiliários especiais
para diversas Unidades. Abertura: dia 11/12/2017, 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.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 18/2017
PRAZO: 10 DIAS

A DOUTORA LORENA DE SOUSA COSTA, MMA. JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA
DA 1ª VARA FEDERAL DE JALES, 24ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
e a quem mais interessar possa, que perante este Juízo e Secretaria tramitam
os autos do processo nº 0000178-02.2011.403.6124, Ação de Desapropriação
por Utilidade Pública, ajuizada pela VALEC - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A, CNPJ n°. 42.150.664/001-87, em face de ALICIO
GONÇALVES, CPF n° 018.744.288-67, ANITA CONCEICAO ROVINA GONCAL S,
CPF n° 271.107.658-06, ROSANA PICAO GONCALVES, CPF no 090.627.738-85,
LUZIA APARECIDA GONCALVES, CPF n° 177.97-4.678-46, PEDRO JAIME
GONCALVES, CPF n° 060.419.668-78 e CATHARINA DE PIERI GONCALVES,
CPF n° 173.586.358-09, tendo por objeto a desapropriação de três áreas, a
saber: área 1 de 3,4074 ha (três hectares, quarenta ares e setenta e quatro
centiares), imóvel rural denominado Fazenda Santa Catarina; área 2de 1,2954
ha (um hectare, vinte e nove ares e cinquenta e quatro centiares), imóvel rural
denominado Chácara Café; e área 3 de 3,1231 ha (três hectares, doze ares e
trinta e um centiares), imóvel rural denominado Sítio Santa Alice, localizados no
mun1c1p10 de Estrela D’Oeste/SP, com área total de 7,8259 hectares, conforme
matrículas n° 5.616, 6,709 e 2.334, respectivamente, do Cartório de Registro
de Imóveis de Estrela D’Oeste/SP, coberto pelo Decreto Presidencial de 09 de
novembro de 2009, publicado no Diário Oficial da União - Seção 1, de 10 de
novembro de 2009, pagina 6 (fls. 54/56 dos autos). Foi oferecido pela terra nua
e para indenização das benfeitorias um valor indenizatório total de R$ 292.535,69
(duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove
centavos). Pretendendo os expropriados prece.derem ao levantamento de 80%
da importância acima indicada (Art. 33, §2°, do DL n° 3.365/41), determinou a MM .
Juíza Federal Substituta a expedição do presente edital, com prazo de 10 (dez)
dias, com a finalidade de dar conhecimento a terceiros e eventuais interessados
que, caso queiram, deverão manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, que se
iniciará findo o prazo deste edital, após o que, não havendo impugnação, a referida
quantia será levantada pelos expropriados. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da Lei. Ficamcientes de que este Juízo funciona
na Rua Seis, n° 1.837, Jardim Maria Paula, nesta cidade, no horário das 09h às
19h horas. NADA MAIS. Eu,___, Rodrigo Sato, Técnico Judiciário, RF 8229,
digitei e conferi. E eu,___,DEINA POLIZELLI BALLOTTI, Diretora deSecretaria
em substituição, reconferi. Dado e passado em Jales, em 07 de novembro de 2017.
LORENA DE SOUSA COSTA
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA
Edital n° 18/2017 - Processo n° 00001780220114036124

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Cotia, Secretaria Municipal de Administração e Logística, torna público que se encontra aberta licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 006/17, Processo nº 23.200/2017,
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para Construção da cobertura da quadra E.M Caputera, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos. Abertura dos envelopes no
dia 07/12/2017 às 14:00 horas, no prédio da Secretaria Municipal de
Administração e Logística, sito à Avenida Professor Joaquim Barreto,
nº 1.000, Bairro da Atalaia, Cotia – SP. O edital em inteiro teor estará à
disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 17h00
no endereço acima citado, podendo ser solicitado também através do
e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br, quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4616-4846, ramal 4390.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CENTRO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL DA UFMG
ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO 3.0
Extrato do EDITAL 050/2017
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES-CURSISTAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PE-S 370/2017 – Serviços de montagem cenográﬁca para a Unidade Bauru.
Abertura: dia 30/11/2017 às 10h30.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
1ª VARA FEDERAL DE JALES - 24ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Rua Seis, 1837 - Jardim Maria Paula - CEP. 15704-104 - JALES/SP

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Rosane Costa Felippe - CPF-MF N. 014.886.457-01
DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargo de
administração na Triângulo Administradora de Consórcios Ltda – CNPJ N. 78.199.262/0001-14.
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil,
no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da data da publicação desta, por meio formal em que os autores
estejam devidamente identiﬁcados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na
forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
(Gerência – Técnica em Curitiba – GTCUR)
Avenida Candido de Abreu, 344 6o.Andar
Centro Cívico – CEP: 80530-914
Curitiba - Paraná
Maringá-Paraná, 14 de Novembro de 2017.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS
DA SAÚDE DO VALE DO PARAÍBA LTDA – SICOOB VALE DO PARAÍBA
E
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SUDESTE
PAULISTA LTDA - SICOOB UNIMAIS SUDESTE PAULISTA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os Presidentes da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Proﬁssionais da Saúde do Vale do
Paraíba Ltda – Sicoob Vale do Paraíba, inscrita sob o CNPJ nº 02.197.569/0001-14 e NIRE 35400046520 e da Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Proﬁssionais da Saúde do Sudeste Paulista Ltda - Sicoob Unimais Sudeste Paulista,inscrita
sob o CNPJ n. º 05.608.957/0001-39 e NIRE sob n. º 354.000.744-34, no uso das atribuições que lhe conferem os estatutos
sociais, convocam os associados, que nesta data são de número 5.672 (cinco mil e seiscentos e setenta e dois) no Sicoob
Vale do Paraíba e 2.944 (dois mil e novecentos e quarenta e quatro) no Sicoob Unimais Sudeste Paulista,em um total de 8.616
(oito mil e seiscentos e dezesseis) associados em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
Conjunta, a realizar-se em São José dos Campos/SP, no Monreale Hotel sito na Avenida Engenheiro Francisco José Longo,
511 – Jardim São Dimas – CEP: 12.245-001, por absoluta falta de espaço nas sedes das cooperativas, no dia 01/12/2017
obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina os
estatutos sociais:1) em primeira convocação:às 07:00hs com a presença de 2/3 dos associados; 2) em segunda convocação:
às 08:00hs com a presença de metade mais 1 dos associados; 3) em terceira convocação,às 09:00hs com a presença de no
mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguinte assuntos:
Ordem do dia:
1. Incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Proﬁssionais da Saúde do Sudeste Paulista Ltda. –
SICOOB UniMais Sudeste Paulista (incorporada) pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais
Proﬁssionais da Saúde do Vale do Paraíba Ltda – Sicoob Vale do Paraíba (incorporadora), compreendendo:
a) Ratiﬁcação da eleição da comissão mista eleita em 17 de outubro de 2017;
b) Apresentação do relatório da Comissão Mista, compreendendo o Relatório Geral, Levantamento Patrimonial e
Balanço Geral;
c) Deliberação sobre a incorporação.
2. Reforma ampla do estatuto social.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para reposição de cargos vagos e
adequação ao novo estatuto Social;
4. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
5. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob.
São José dos Campos, 16 de novembro de 2017.
DR. EDISON LOURENÇO RICCOMI
DR. ADILSON SEGAMARCHI
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETOR PRESIDENTE
SICOOB VALE DO PARAÍBA
SICOOB UNIMAIS SUDESTE PAULISTA
Observações: De acordo com o Manual de Instruções Gerais (MIG) – Incorporações do Sicoob, a data-base das
demonstrações contábeis em que se efetivará operacionalmente a incorporação deverá corresponder à data da realização
da Assembleia Geral Extraordinária conjunta, que necessariamente ocorrerá no primeiro dia do mês escolhido para a
incorporação e as cooperativas incorporada e incorporadora realizarão a Assembleia Geral conjunta até as 09 h (nove horas)
da manhã, em virtude dos procedimentos sistêmicos de incorporação, baseados em instruções especíﬁcas constantes do
Manual de Organização do Sistema Financeiro (Sisorf/Banco Central do Brasil).

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, por intermédio da Diretoria do Centro Pedagógico
da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG, faz saber que, no período de 20 de novembro a
30 de dezembro de 2017, estarão abertas as inscrições para admissão ao Curso de Especialização em
Tecnologias Digitais e Educação 3.0 na modalidade a distância. Serão oferecidas 120 (cento e vinte) vagas
para educadores graduados em qualquer área e com vínculo profissional com instituição pública de ensino da
Educação Básica. Poderão concorrer as vagas candidatos de todo o Brasil, observada a obrigatoriedade da
participação nos encontros presenciais no polo de Sete Lagoas ou no Campus da UFMG em Belo Horizonte.
A inscrição no processo seletivo será realizada exclusivamente via internet, em link disponível no endereço
eletrônico https://www.ufmg.br/ead/ no período de 20 de novembro a 30 de dezembro de 2017. Para realizar
a inscrição, o candidato preencherá o formulário eletrônico e enviará, em arquivo único, os documentos
obrigatórios. Ao preencher os dados do formulário Currículo Profissional (Anexo I), o candidato deverá
informar, obrigatoriamente, apenas um endereço eletrônico (e-mail), que será considerado como o canal de
comunicação oficial com a comissão avaliadora para os procedimentos das fases do processo seletivo. O
Processo de Seleção dos candidatos, respeitando-se o número de vagas estipulado, ocorrerá levando-se em
conta a análise do Histórico de Graduação (Peso 1) e na avaliação do Currículo (Peso 3). O Resultado Final
será a média ponderada no cômputo final dos pontos obtidos com o Histórico de Graduação e o Currículo.
Serão considerados aprovados todos os candidatos com pontuação mínima de 60 pontos, obedecendo-se nota
decrescente de pontuação. Os 120 primeiros aprovados serão considerados classificados para realizarem o
curso, sendo o excedente dos aprovados considerados em lista de espera. No caso de empate o critério utilizado
para desempate será: (a) experiência docente na Educação Básica; (b) maior idade. O edital, na íntegra, poderá
ser acessado em https://www.ufmg.br/ead/. Belo Horizonte, 13 de novembro de 2017. Prof. Santer Alvares de
Matos, Diretor do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG - CP; Prof. Wagner
José Corradi, Diretor do Centro de Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais - CAED.

MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
EXTERIOR E SERVIÇOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
CREDENCIAMENTO Nº 1/2017
OBJETO: Credenciamento de empresas para atuar como Administradora de
Benefícios ofertados por, no mínimo, 1 (uma) operadora que assegure assistência
odontológica e, no mínimo, 2 (duas) operadoras de Planos de Saúde particular,
coletivo empresarial, devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, objetivando a prestação de serviços de assistência médica
ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação,
compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no País, com
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, para tratamento
das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial de Saúde, aos
servidores ativos, inativos, seus dependentes legais e pensionistas do Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC, do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, com cobertura nacional, contemplando
atendimentos disciplinados pela Lei nº 9.656, 03 de junho de 1998, com suas
alterações, pela Resolução nº 387, de 28 de outubro de 2015, com suas
alterações, pela Resolução nº 195, de 14 de julho de 2009 (alterada pela
Resolução nº 200, de 13 de agosto de 2009), e pela Resolução nº 196, de 14
de julho de 2009, com suas alterações, todas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, pela Portaria Normativa SEGRT nº 1, de 9 de março de
2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e orientações
e especificações técnicas constantes do Edital e seus anexos.
Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 19-12-2017, às 10h00min,
no auditório térreo do MDIC, situado à Esplanada dos Ministérios, bloco J,
em Brasília-DF.
Endereço para consulta e retirada do Edital: Esplanada dos Ministérios, bloco
“J”, 9º andar, sala 910, em Brasília - DF. Telefones: (61) 2027-8032 e 2027-8033.
O Edital se encontra à disposição dos interessados na aba “Licitações” do site
www.mdic.gov.br.
MARINA VIEIRA MARINHO
Presidente da Comissão Especial do Credenciamento

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2017

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP comunica a todos os interessados que encontrase aberta a Licitação abaixo:

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP comunica a todos os interessados que encontrase aberta a Licitação abaixo:

PROCESSO: Nº: 025.243/2017
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Prestação de serviços de locação mensal para fornecimento, instalação,
conﬁguração, testes, garantia e assistência técnica de sistema central privada de comutação
telefônica – PABX.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21/11/2017
DATA E HORA DA ABERTURA: 04/12/2017 às 10:00 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
OFERTA DE COMPRA: 512101510502017OC00024

PROCESSO: Nº: 024.260/2017
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, com a efetiva
cobertura dos postos relacionados, bem como de vigilância eletrônica, compreendendo a
instalação, locação, manutenção de sistema de CFTV e controle de acesso, monitoramento
e gerenciamento local de imagens de CFTV, pelo período de 30 meses, para atender ao
edifício sede da ARTESP.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21/11/2017
DATA E HORA DA ABERTURA: 01/12/2017 às 10:00 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
OFERTA DE COMPRA: 512101510502017OC00022

O edital na integra poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.artesp.sp.gov.br.

O edital na integra poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.artesp.sp.gov.br.

