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Pregão Eletrônico SRP nº 43/2014
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de produtos químicos –
Reagentes - Jundiaí
DATAABERTURA: 23 de Janeiro de 2015.
HORÁRIO ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua
Raul Ferrari, s/nº – Campinas/SP. O Edital poderá ser obtido gratuitamente
no sítio www.comprasnet.gov.br ou neste Laboratório, à Rua Raul Ferrari s/nº
– Jardim Santa Marcelina – Campinas – SP, no horário das 8:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 17:00 horas.

Pregão Eletrônico SRP nº 48/2014
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de produtos químicos –
Reagentes - Campinas
DATAABERTURA: 22 de Janeiro de 2015.
HORÁRIO ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua
Raul Ferrari, s/nº – Campinas/SP. O Edital poderá ser obtido gratuitamente
no sítio www.comprasnet.gov.br ou neste Laboratório, à Rua Raul Ferrari s/nº
– Jardim Santa Marcelina – Campinas – SP, no horário das 8:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 17:00 horas.

Pregão Eletrônico SRP nº 55/2014
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Máquinas, Aparelhos,
Utensílios de Escritório e Mobiliário.
DATAABERTURA: 26 de Janeiro de 2015.
HORÁRIO ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua
Raul Ferrari, s/nº – Campinas/SP. O Edital poderá ser obtido gratuitamente
no sítio www.comprasnet.gov.br ou neste Laboratório, à Rua Raul Ferrari s/nº
– Jardim Santa Marcelina – Campinas – SP, no horário das 8:00 ás 12:00 e
das 13:00 ás 17:00 horas.

AVISOS DE LICITAÇÃO

LABORATÓRIO
NACIONAL
AGROPECUÁRIO -
LANAGRO/SP

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

Tomada de Preços 07/2014
A Comissão Permanente de Licitação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP – UASG
Nº 15854, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que às 11h (horário de Brasília) do dia 27/01/2015,
no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, situado na Rua Pedro Vicente, 625, Canindé – São
Paulo - SP estará reunida para recebimento das propostas relativas à Tomada de Preços 07/2014, do tipo “MENOR PREÇO
GLOBAL”, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para adequação elétrica do campus Piracicaba do IFSP, com
fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária à execução dos serviços, em conformidade com
as especificações técnicas e condições constantes do Projeto Básico, anexo I do edital. Os interessados poderão examinar ou
adquirir o Edital, a partir da data de publicação, pelo sítio do IFSP - www.ifsp.edu.br, pelo sítio www.comprasnet.gov.br ou ainda
presencialmente no setor de engenharia do IFSP, situado à Rua Dr. Pedro Vicente, 625 – Canindé – SP, no horário das 10h às
12h e das 14h às 17h, mediante apresentação de 1 CD-R (virgem) para cópia do Edital e Anexos.

São Paulo, 12/01/2015
Comissão Permanente de Licitação do IFSP

AVISO DE LICITAÇÃO

SÃO PAULO

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIA

Ministério da
Educação

Pregão Eletrônico n.º 002/2015–Serviços
Na publicação de terça-feira, 6 de janeiro de 2015, pag. B5, onde lê-se: “Data
realização: 15/01/2015” leia-se: “Data realização: 19/01/2015”.

Teresina (PI), 08 de janeiro de 2015
JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA

Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2015

O Sintelmark - Sindicato Paulista das Empresas deTelemarketing, Marketing Direto e Conexos, entidade
com registro sindical concedido desde 28/08/2000 sob o nº 46000008643/96, com endereço na cidade
de São Paulo - SP, na Rua da Consolação nº 323 - sala 212, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.132.725/0001-04,
representante das empresas de telemarketing ou marketing por telecomunicações, telemarketing das
empresas operadoras usuárias das linhas telefônicas dos códigos 200, 800, 900 e outros similares,
telemarketing bancário, marketing direto via postal, marketing por banco de dados, teleatendimento,
telesserviços, com abrangência territorial no Estado de São Paulo, convoca a todas as empresas
integrantes das categorias econômicas que representa, conforme acima descrito, ao pagamento da
contribuição sindical patronal relativo ao exercício de 2015, com vencimento até 31 de janeiro de 2015,
obedecendo a tabela progressiva abaixo descrita, aprovada pela Federação de Serviços do Estado de
São Paulo, considerando o capital social de cada empresa para o cálculo da contribuição devida, sendo:

TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015
Linha Classe de Capital Social em R$ Alíquota a aplicar % Parcela a Adicionar (R$)

1 De 0,01 a 12.406,38 Contribuição Mínima 99,26
2 De 12.406,39 a 23.498,22 0,80% 0,00
3 De 23.498,23 a 256.041,00 0,20% 140,99
4 De 256.041,01 a 25.605.000,34 0,10% 397,03
5 De 25.605.000,35 a 136.560.018,89 0,02% 20.881,03
6 De 136.560.018,90 em diante Contribuição Máxima 48.193,03

Maiores informações sobre a tabela acima, bem como para emissão da guia de recolhimento poderão
ser obtidos através do site: www.sintelmark.org.br, e-mail: sintelmark@sintelmark.org.br, ou pelo telefone
(11) 3255 6735. Após o vencimento sem o devido pagamento, ensejarão os acréscimos previstos em lei.

ASPDM –ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODAMEDICINA
– HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 65/2014 para a Contratação de

Empresa Especializada em Prestação de Serviços Médicos para Assistência e Gestão do
Serviço de Emergência e Setores Críticos do Pronto Socorro, a retirar o Edital no dia 20
de janeiro de 2015, das 09h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio,
2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini.
(Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

Pregão Eletrônico n.º 003/2015–Serviços

Na publicação de terça-feira, 6 de janeiro de 2015, pag. B5, onde lê-se: “Data
realização: 16/01/2015” leia-se: “Data realização: 20/01/2015”.

Teresina (PI), 08 de janeiro de 2015
JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA

Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

PREGÃO ELETRÔNICO 2014/14444 (7421) – Centro de Serviços de Logística
São Paulo (SP), realizado por meio da Internet; OBJETO: Registro de Preços
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento, transporte e
instalação, incluindo desinstalação e retirada dos equipamentos existentes, com
dação de pagamento (trade-in) de bancos de baterias para nobreak com 04
baterias de 12V e bancos de baterias para nobreak com 06 baterias de 12V nas
dependências do Banco do Brasil localizadas nos diversos municípios do país;
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS no endereço https://licitações-e.com.br, até
23.01.2015 às 08h30min.; OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico
acima. Informações: (11) 3491-3078, das 08h às 13h.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ASPDM –ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODAMEDICINA
– HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 66/2014 para a Contratação de

Empresa Especializada em Prestação de Serviços na Área de Coordenação Médica da
Especialidade de Ortopedia, a retirar o Edital no dia 20 de janeiro de 2015, das 09h00min
às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo
– Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11)
3170-6123.

Aviso de Edital - Pregão Presencial nº 001/2015 - Tomadora dos Serviços: CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE CLUBES - CBC - CNPJ 00.172.849/0001-42. Objeto: O presente processo tem por objeto a
contratação de hotel na região Sul do Brasil, especializado na prestação de serviços de hospedagem, alimentação
e infra-estrutura para a realização do Congresso Brasileiro de Clubes região sul, no período a definir de 22 a 24 de
maio de 2015 ou de 29 a 31 de maio de 2015. Fundamento Legal: Regulamento de Compras e Contratações
da Confederação Brasileira de Clubes - CBC. Tipo: Menor Preço Global. Data: 21/ 01/ 2015. Horário: 10h00
(credenciamento, entrega dos envelopes contendo a proposta e a documentação). Local: Rua Açaí, 492 - Bairro
das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP 13092-587. Local para Retirada do Edital: Confederação Brasileira
de Clubes. Rua Açaí, 492 - Bairro das Palmeiras, Campinas/SP - CEP 13092-587. Período para retirada do edital: de
12/01/2015 a 20/01/2015 (apenas em dias úteis). Horário para retirada do edital: das 9 às 18 horas. Ou solicitado
pelo e-mail: priscila.moraes@cbc-fenaclubes.com.br. Jair Alfredo Pereira - Presidente da CBC.

Edital - Contribuição Sindical Patronal de 2015 - Em cumprimento ao disposto no artigo 605
da CLT, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Ad-
ministração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo - SIN-
DEPRESTEM, com sede na Avenida São Luís, 258, 18º - Centro - São Paulo/SP - CEP 01046-915 -
CNPJ nº 66.662.974/0001-49, Código Sindical 03778, com base territorial no Estado de São Paulo

- informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica das empresas de prestação de serviços a
terceiros; das empresas de colocação e administração de mão de obra; das empresas de trabalho temporário;
das empresas prestadoras de serviços de leitura de medidores em geral inclusive de consumo de água, luz, gás
e de entrega e distribuição de contas, documentos, avisos, volumes, máquinas eletrônicas, cartões magnéticos
e de crédito e de vales-transporte, refeição, alimentação e cesta básica; das empresas de administração e
operação de pedágios e de terminais de transportes marítimos, ferroviários e rodoviários, inclusive operação
de balsas; das empresas de prestação de serviços de controle e fiscalização de recepção, portaria e bombeiros
civis e das empresas de serviços gerais com predominância de mão de obra, que o vencimento da contribuição
sindical patronal relativa ao exercício de 2015, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme
obrigatoriedade estabelecida pelos artigos 578 e 587 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, será no dia 31 de janeiro
de 2015, sob pena de incorrerem nas penalidades estipuladas no artigo 600 da CLT. Informações sobre valores da tabela e
guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (11) 3215-8250, fax (11)3215-8250, ou ainda pelo e-mail
financeiro@sindeprestem.com.br - São Paulo, 12 de janeiro de 2015. Vander Morales - Presidente do Sindeprestem.

Gilmara SantoS
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

O uso da arbitragem para
asoluçãodeconflitos temga-
nhadodestaqueentre as em-
presas. Nos últimos cinco
anos, onúmerodeprocessos
arbitrais aumentou 71% nas
seis principais câmaras do
país —Amcham, Camarb,
FGV, Ciesp, CCBC e CAM.
Em2010, foramregistrados

128 procedimentos nessas
instituições. Em 2014 (até o
dia 16 de dezembro), foram
219, conforme levantamento
realizado pelos escritórios
WaldAssociadoseSelmaMa-
ria Ferreira Lemes.
Contratos que envolvem

grandes cifras não são assi-
nados sem que haja neles
umacláusulaarbitral.Aprin-
cipal vantageméaagilidade.
Enquanto um processo judi-
cial leva, emmédia, 12 anos,
na arbitragemamesmaação
éresolvidaemumanoemeio.
“Fazendo uma analogia

comasaúde, [o Judiciário] se-
riao INPS [atualmenteoSUS]
e a arbitragem, o plano de
saúde”, explica a advogada
SelmaMaria Ferreira Lemes,
que também é co-autora da
LeiBrasileiradeArbitragem.
Hoje,odispositivoestádis-

ponível apenas em ambien-
tes econômicos —ou seja,
questõespatrimoniaisouem-
presariais.Apartirdesteano,
no entanto, a arbitragemde-
verá ser estendida para rela-
ções trabalhistas, de consu-
moeemcontratosqueenvol-
vemempresaspúblicasoude
capital misto.
O projeto de lei que altera

aLeideArbitragem,emvigor
há 18 anos, já tem redação fi-

modalidade está
disponível apenas para
questões patrimoniais
e empresariais,mas
deverá ser estendida

Levantamento aponta 219 procedimentos registrados
no país no ano passado, com alta de 71% ante 2010

Arbitragemganha
espaçopara resolver
conflitodeempresas

nal da Câmara dos Deputa-
dos eaguardaqueapautada
Comissão de Constituição e
Justiça seja destrancada pa-
ra que volte para o Senado.
Depois disso, será enviado
para a sanção presidencial.
Oprojeto, porém,está lon-

gedeserunânime.Apesarde
ser consideradopelopróprio
governo uma alternativa pa-
ra a morosidade do Judiciá-
rio, aproposta sofre resistên-
cia de alguns setores, princi-
palmente daqueles que não
fizeram todos os ajustes que
queriam no texto durante a
tramitação do projeto.
A arbitragem nas relações

de trabalho é um dos pontos
sem consenso. A preocupa-
ção, de acordo com informa-
ções da liderançadogoverno
naCâmara, é que as decisões
arbitrais sejam mais favorá-
veisaoempresário,semigual-
dadedeforçasentreaspartes.
Oequilíbriode forçaséum

dos princípios que norteiam
aarbitragem.Issoporque,en-
quantonoJudiciárioos juízes
sãoescolhidosaleatoriamen-
te,naarbitragemojulgamen-
toé feitoporárbitros escolhi-
dos e pagos pelas partes.
“A preocupação é que o

empregadonão tenhacondi-
ções de avaliar corretamente
a decisão. Por isso, o projeto
prevê a arbitragem apenas

para cargosdediretoria”, ex-
plica o advogado Roberto
Pasqualin.

CASOS POLÊMICOS
Umdos entraves domeca-

nismosãoos recursosna Jus-
tiça.Muitasempresassemde-
cisão favorável nas câmaras
arbitrais recorrem à Justiça
para tentarderrubaroenten-
dimentodosárbitros.Porém,
não tem havido respaldo no
Judiciárionemmesmocomo
usodebrechasparaderrubar
cláusulas arbitrais.
Recentemente, a Justiça

definiucomoválidaacláusu-
la em um contrato entre as
empresas do setor da cons-
trução Camargo Corrêa e To-
niolo Busnello.
As empresas alegavam na

Justiça que o contrato entre
ascompanhiaseranuloe,por
isso, pediamanulidade tam-
bém da cláusula arbitral. O
juiz entendeu, no entanto,
que,aindaqueocontrato fos-
se nulo, a cláusula prevendo
a arbitragem não o era, de-
vendo o caso ser tratado em
uma câmara arbitral.
“Nos últimos anos, a arbi-

tragem tem ganhado muita
aceitaçãopeloJudiciário”,diz
MarcosSerraNettoFioravan-
ti, do escritório Siqueira Cas-
tro Advogados.
Talvez um dos casos de

maior repercussãoéoqueen-
volve o empresárioAbílioDi-
niz, da família fundadora do
Pão de Açúcar, e a rede vare-
jista francesa Casino.
O imbróglio começou

quando Abílio negociou, em
segredo, a fusão com o prin-
cipal rivaldoCasino,oCarre-
four,mesmocomacordopre-
vendo que os parceiros fran-
ceses assumiriam o controle
do Pão de Açúcar.
Neste caso, a disputa não

foipararnoJudiciário.Depois
demuitasdiscussões, aspar-
tes se entenderam e chega-
ramaumacordo emumacâ-
mara arbitral.

“ Fazendo

umaanalogia

coma saúde, [o

Judiciário] seria o

INPS [atualmente o

SUS] e a arbitragem,

oplanode saúde

seLmAmAriA FerreirA Lemes

Advogada e co-autora da Lei Brasileira

de Arbitragem

JUSTIÇA ALTERNATIVA
Arbitragem ganha espaço na solução de conflitos entre empresas

ARBITRAGEM

É ummétodo alternativo ao
Poder Judiciário para solucionar
conflitos. Na arbitragem, não
há juiz e são os árbitros que
dão a sentença final. Ao escolher
a arbitragem, as partes renun-
ciam à Justiça comum

São três árbitros, dois escolhidos
pelas partes e um terceiro, que
preside amesa e é definido em
comum acordo. Eles não preci-
sam ter formação superior, mas
devem ter profundo conhecimento
sobre o tema tratado

Um processo na arbitragem
leva, emmédia, um ano e
meio para ser concluído

Variam de câmara para câmara.
Na Camarb deMinas Gerais, o
montante mínimo a ser pago é de
R$ 20mil, independentemente
do valor da causa

O QUE É

QUEM DECIDE

PRAZO

CUSTOS*

RECURSOS

Não cabe recurso da decisão
arbitral. Mesmo que se recorra à
Justiça, só é possível questionar
se a arbitragem é ou não
aplicável ao caso ou se houve
alguma irregularidade ou vício
na decisão —como o árbitro ter
agido com parcialidade

É o Poder público responsável
por resolver imbróglios
jurídicos. Dividido em três
instâncias, conta com juízes,
desembargadores e ministros
que são responsáveis por
decidir sobre as demandas

Os juízes são escolhidos
aleatoriamente e, normalmente,
têm conhecimentos gerais
sobre os temas discutidos.
Não costumam ser especialistas
namatéria em questão

Um processo na Justiça leva,
emmédia, 12 anos para ter
uma definição

Segundo o advogado
Marineuton Arnaldo de Sousa,
os custos do processo
correspondem a pelo menos
1% do valor da causa

Como a decisão judicial pode
ser questionada em instâncias
superiores, recursos podem
prorrogar processos por prazo
indeterminado

EVOLUÇÃO DO
NÚMERO DE

PROCEDIMENTOS
DE ARBITRAGEM

NO BRASIL

2010 2011 2012 2013 2014**

*Sem contar honorários de advogado, se houver **Até o dia 16.dez.2014 Fontes: Amcham, Camarb, FGV, Ciesp, CCBC, CAM
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