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Consórcio Nacional Volkswagen
Administradora de Consórcio Ltda.

Comunicado de Encerramento de Grupos
O Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio Ltda., com sede na Rua Volkswagen,
291 - Jabaquara - São Paulo/SP e inscrito no CNPJ/MF sob o nº 47.658.539/0001-04 convoca os seus
consorciados, participantes excluídos e eventuais beneficiários que ainda não resgataram o saldo
remanescente das Cotas pertencentes aos Grupos de Consórcio encerrados e abaixo identificados, a
entrarem em contato com nossa Central de Relacionamento ou através do site www.cnvw.com.br para
consultar se há eventuais valores a receber e, se for o caso, formalizar a solicitação de devolução dos
recursos não procurados, nos termos do correspondente Regulamento de Consórcio.

Grupos: Grupos: Grupos: Grupos: Grupos: Grupos: Grupos:
40483 40494 50962 90073 90083 90093 90103
40484 40495 50963 90074 90084 90094 90104
40485 40496 50964 90075 90085 90095 90105
40486 50955 50965 90076 90086 90096 90106
40487 50956 50966 90077 90087 90097 90107
40488 50957 50967 90078 90088 90098 90108
40489 50958 50968 90079 90089 90099 90109
40490 50959 50969 90080 90090 90100 90110
40491 50960 90071 90081 90091 90101 90111
40492 50961 90072 90082 90092 90102 90112
40493

Central de Relacionamento com o Cliente - 0800 770 1936
Central de Relacionamento Exclusiva aos Portadores de Deficiência Auditiva e de Fala 0800 770 1935

SAC - Serviços de Apoio ao Consumidor - 0800 770 1926
Ouvidoria 0800 701 2834.

São Paulo, 28 de março de 2016
Décio Carbonari de Almeida - Diretor Presidente

TECNISAS.A.
CompanhiaAberta

CNPJ nº08.065.557/0001-12 - NIRE35.300.331.613
Edital deConvocação- Assembleia GeralOrdináriae Extraordinária

a serRealizada em26deabrilde2016
O conselho de administração da Tecnisa S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 5° andar, conjuntos 51, 52, 53 e 54,
parte, bloco B, Itaim Bibi, CEP 04538-133, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.331.613, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 08.065.557/0001-12, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria “A”, sob o código nº 02043-5 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei
6.404/76 (“Lei das S.A.”) e dos artigos 3º e 5º da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 481/09”), convocar os
acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral ordinária e extraordinária
(“Assembleia Geral”),a ser realizada,em primeira convocação,no dia 26 de abril de 2016,às 10h30,
na sede da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) Em
Assembleia Geral Ordinária: (i) As contas dos administradores, o relatório da administração e as
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (ii) Proposta de orçamento de capital da
Companhia para o exercício de 2016; (iii) Proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido
relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (iv) Fixação do número de membros do
conselho de administração da Companhia; (v) Eleição dos membros do conselho de administração da
Companhia; (vi) Instalação do conselho fiscal da Companhia; (vii) Fixação do número de membros do
conselho fiscal da Companhia; (viii) Eleição dos membros efetivos e suplentes do conselho fiscal da
Companhia; e (ix) Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercicío de 2016.
(B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da
Companhia para contemplar o cancelamento, sem redução do capital social, de 6.500.000 (seis milhões e
quinhentas mil) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, conforme
deliberação do conselho de administração da Companhia. Informações Gerais:Nos termos do artigo 126,
da Lei das S.A., e do artigo 10, §5º do Estatuto Social da Companhia, para participar da Assembleia Geral
os acionistas deverão apresentar à Companhia, além do documento de identidade (Carteira de Identidade
Registro Geral “RG”, a Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade
expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da
Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos societários pertinentes que
comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição financeira
prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco) dias de
antecedência da data da realização da Assembleia Geral; (b) instrumento de outorga de poderes de
representação com reconhecimento de firma do outorgante; e (c) relativamente aos acionistas
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido peloórgão competente.O representantedaacionistapessoa jurídicadeverá apresentar
cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil
de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto social;e (b) do ato
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da
pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica. No
tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à
instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem
é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo.Nesse caso, o
representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do
regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por
meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia Geral
deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1º e §2º do Código Civil, a procuração
deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do
outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos,
contendo o reconhecimento da firma do outorgante.Vale destacar que (a) as pessoas naturais acionistas
da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia Geral por procurador que seja
acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo
126, §1º da Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão ser
representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e
segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia,
acionista ou advogado (conforme Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014).Os documentos
dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por
Tabelião Público, legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado
naJuntaComercial, e registrados noRegistro deTítulose Documentos, nos termosda legislaçãoem vigor.
Conforme previsto no §1º do artigo 141 da Lei das S.A., no artigo 4º da ICVM 481/09 e nos artigos 1º e 3º da
Instrução CVM 165, 1991, é facultado aos acionistas titulares, individual ou conjuntamente, de ações
representativas de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto, requerer, por meio
de notificação escrita entregue à Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia
Geral, a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do conselho de administração.
Consoanteo entendimentodaCVMnosProcessosAdministrativos CVMnºRJ2013/4386e RJ2013/4607,
visto que as ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria são momentaneamente
amputadas do direito a voto, no cálculo do percentual necessário para requerer a adoção do procedimento
de voto múltiplo tais ações devem ser excluídas. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a
Companhia solicita, nos termos do §5º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, o depósito prévio
dos documentos necessários para participação na Assembleia Geral com, no mínimo, 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Cópia da
documentação poderá ser encaminhada para o e-mail ri@tecnisa.com.br. Ressalta-se que os acionistas
poderão participar da Assembleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio acima referido,
bastando apresentarem os documentos na abertura da Assembleia Geral, conforme o disposto no §2º do
artigo 5º da ICVM 481/09 e no §6º do artigo 10 do estatuto social da Companhia. Os documentos e
informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição
dos acionistas na sede social da Companhia e na página eletrônica da Companhia na rede mundial de
computadores (www.tecnisa.com.br/ri), tendo os mesmos sido enviados à CVM (www.cvm.gov.br) e à
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). São Paulo, 24 de março de 2016. Ricardo Barbosa
Leonardos - PresidentedoConselhodeAdministração.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LEGO II
CNPJ/MF 11.429.000/0001-28

FATO RELEVANTE
O Banco Petra S.A., instituição financeira, com sede social na Rua Pasteur, nº 463, 11º andar, Água Verde,
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.758.741/0001-52, na qualidade
Administrador do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LEGO
II (“Fundo”), em atendimento ao disposto no inciso IV, § 1º do art. 46 da Instrução CVM nº 356, de
17.12.2001, conforme alterada, comunica aos Cotistas que em virtude do descumprimento de acordo
judicial por parte de devedores do Fundo, quanto à obrigatoriedade de depósito de parcela de recursos
no dia 20 de março de 2016, não foi possível o pagamento da amortização das cotas programada para
28 de março de 2016. Curitiba, 29 de março de 2015.

GOVERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN
Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL NCB Nº 001/2015

Acordo de Empréstimo nº 8276-BR
Data: 28/03/2016
1. O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças - SEPLAN, solicitou um Empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (doravante denominado “Banco Mundial”), para o financiamento do Projeto
Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte - Projeto RN Sustentável -
Acordo de Empréstimo 8276-BR, no valor de US$ 360 milhões de dólares norte-americanos, e
pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para Construção
de Obras voltadas estruturantes ao desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do
Norte. A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.
2. A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN doravante denominado
Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a Execução
de Obra Civil de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Cerro Corá-RN,
cujo valor global estimado é de R$ 17.274.572,38 (dezessete milhões, duzentos e setenta e quatro
mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos). 3. A referida Licitação, suspensa, por
tempo indeterminado, em 18 de setembro de 2015 consoantes publicações nos seguintes órgãos:
Diário Oficial da União - DOU (Seção 3, fl 163 - nº 179), Diário Oficial do Estado do RN - DOE
(fl.18), Tribuna do Norte (fl 2) e Folha de São Paulo (fl. A22), fica reaprazada para o dia 18 de maio de
2016 as 15:00 horas. 4. O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos na Comissão Especial
Mista de Aquisições e Licitações do Projeto RN Sustentável, localizada na Secretária de Estado do
Planejamento e das Finanças, Centro Administrativo do Estado - BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/
RN - CEP: 59.064-901 - Tel: 84 3232-1964 e Fax: 84 3232-8724, por meio de solicitação por escrito,
contendo todos os dados da Empresa ou ainda através dos e-mails: cmel.rnsustentavel@gmail.com
e pernsustentavel@gmail.com, sendo disponibilizado um CD com todo o conteúdo necessário, após
o pagamento, sem direito a restituição, de R$ 50,00 (cinquenta reais) por Edital, Agência: 3795-8,
Conta Corrente: 11048-5 - Banco do Brasil. Os interessados poderão obter maiores informações
no mesmo endereço. 5. As Propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 15 horas
do dia 18/05/2016, acompanhadas da Declaração de Manutenção de Proposta e serão abertas às
15:10 horas do mesmo dia, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de
abertura. 6. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de
um Consórcio.

Natal (RN), 28 de março de 2016.
José Maria de Mendonça

PRESIDENTE CEML

INSTITUTO GEOLÓGICO-SECRETARIADOMEIOAMBIENTE
O Instituto Geológico da Secretaria do Meio Ambiente - SP, informa abertura da Tomada de Preços nº
001/2016, que tem por objeto a execução de obras e serviços de reforma do 2º pavimento do Bloco B e
adequações de acessibilidade da sede do Instituto Geológico, localizada na Rua Joaquim Távora, 822,
Vila Mariana, São Paulo, SP. Abertura da sessão pública será dia 18 de abril de 2016, às 9h30min na
Sala de Reunião do Instituto Geológico, sito a Rua Joaquim Távora, 822, Vila Mariana, São Paulo, SP.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site www.igeologico.sp.gov.br, e seus anexos em CD-R no
Núcleo de Comunicações Administrativas do Instituto Geológico de segunda a sexta-feira das 09:00
as 16:00h. Maiores informações pelo telefone (11) 5058-9994 R. 2077/2044/2076/2104/2022 - Kézia,
Eduardo, Elaine, Nívea e Vanda.

PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da PARANAPANEMAS.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (“AGO”), a realizar-se no dia 29 de abril de 2016, às 10h, na sede social da Companhia, situada
na Via do Cobre nº 3.700, Área Industrial Oeste, Complexo Petroquímico de Camaçari, na Cidade de Dias D’Ávila,
Estado da Bahia, CEP 42850-000, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: 1.1. Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; 1.2. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da
Companhia para o exercício social de 2016 (“Orçamento de Capital”), nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); 1.3. Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e a distribuição do dividendo mínimo; 1.4. Definir o
número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleger seus membros para o biênio de
2016/2017; 1.5. Definir o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia e eleger seus membros;
e 1.6. Fixar a remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016. Para
que sejam admitidos na AGO, os acionistas da Companhia deverão portar os seguintes documentos: (i) documento
de identidade, (ii) instrumento de mandato, em caso de acionista representado por procurador, (iii) extrato contendo
a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, (iv) prova de poderes de representação, no caso
das pessoas jurídicas e fundos de investimento. Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGO
encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, no endereço eletrônico da Companhia, em
www.paranapanema.com.br/ri, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em www.cvm.gov.br, e da BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em www.bmfbovespa.com.br. Para requerer a adoção do processo de
voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração, faz-se necessária apresentação de pedido, por
escrito, de acionistas representando, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social. De acordo com a Lei das S.A.,
referido pedido dever ser feito à Companhia em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGO. Nesta data,
a Companhia disponibilizou aos seus acionistas, nos mesmos endereços eletrônicos mencionados acima, um “Manual
para Participação de Acionistas – Assembleia Geral Ordinária” contendo todas as informações e esclarecimentos
relativos às matérias aqui referidas, bem como modelo de procuração para representação na AGO. Dias D’Ávila, 24 de
março de 2016. Albano Chagas Vieira - Presidente do Conselho de Administração.

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, pelo
seu Coordenador-Geral do CDDI, considerando-se que a empresa CAMILY
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. CNPJ 08.268.712/0001-06
descumpriu o Contrato 020/2012 de prestação de SERVIÇO DE ENTREGA
EXPRESSA ATRAVÉS DE MOTOCICLISTA, COM MOTOCILETA PARA O
CDDI, formalizado através do Processo 03605.000623/2012-11 e diante da se
encontrar em local incerto e não sabido, torna pública a convocação da empresa
para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste ato na
imprensa, para regularização ou apresentação de defesa prévia.

Caso não haja a regularização ou defesa prévia, a empresa estará passível
de aplicação de Multa ou Impedimento de Licitar com a Administração Pública
Federal pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Caso seja a intenção, a defesa prévia deverá ser apresentada na Gerência
de Planejamento e Organização, situada na Rua General Canabarro, 706 sala
213 – Maracanã – RJ, no horário das 08:00 h às 17:00 h, local..”

DAVID WU TAI
Coordenador-Geral do CDDI

EDITAL DE INTIMAÇÃO

FUNDAÇÃO INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA - IBGE

CDDI – CENTRODE DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃODE INFORMAÇÕES

PREFEITURADACIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIAMUNICIPALDE HABITAÇÃO E CIDADANIA

LPN Nº 004/2016

A Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
– SMHC, comunica às empresas a nova data para recebimento das propostas e as
Subcláusulas do edital passam a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II - DADOS DO EDITAL

As disposições a seguir modificam ou complementam as cláusulas correspondentes da Seção
I – Instruções aos Concorrentes:

19.2 e 20.1 ENDEREÇAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS
À
Gerência de Licitação e Acompanhamento de Contratos
Rua Afonso Cavalcanti - 455 – Anexo - 4º andar – Ala B - Cidade Nova -
Rio de Janeiro - Brasil

Projeto: Programa de Urbanização de Assentamentos Populares
PROAP III.
Proposta para: “Obras de urbanização e infraestrutura em Vila Arará –
RA VII – AP 1.0”.
Edital: LPN nº 004/2016

NÃOABRIRANTES DAS: 10:00 horas do dia 6 de abril de 2016.

23.1 ABERTURAEAVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO
CONTRATANTE

Gerência de Licitação e Acompanhamento de Contratos
Rua Afonso Cavalcanti - 455 – Anexo - 4º andar – Ala B - Cidade Nova -
Rio de Janeiro - Brasil

AAbertura será às 10:00 horas do dia 6 de abril de 2016.

Acervo Folha.
Os últimos95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.
www.folha.com.br/acervo
Desenvolvimento:

DATAFOLHA.
PESQUISAS
QUEFAZEM
OMAIS
IMPORTANTE
PELASUA
MARCA:
ADIFERENÇA.
ODatafolha chega aos 30 anos como umdos
institutos de pesquisasmais respeitados
do país. Ninguém conhecemelhor o brasileiro.
Emais, ninguémconhecemelhor o consumidor
brasileiro. Por isso, as pesquisas demercado
doDatafolha são uma ferramenta
indispensável para grandesmarcas e agências
de publicidade. Com ética, credibilidade
e a experiência de quemvemhá tanto tempo
acompanhando os principaismomentos
do país, o Datafolha é hoje amais confiável
fonte de respostas para as suas perguntas.

LIGUE 32242100OU ACESSEWWW.DATAFOLHA.COM.BR

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as
empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-09/2016 para

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos Especializados na Unidade
de Terapia Intensiva Pediátrica. O Edital estará à disposição dos interessados somente
no dia 06/04/2016 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.

EDITAL
CONCORRENCIA 001/2015

Encontra-se aberto no HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, CONCORRENCIA
nº 001/2015 – PROC. 2015.1.2218.62.0, destinado a Contratação de Serviço – Concorrência Nacional
Manutenção de Sistemas de Informática
A data de entrega de envelopes “Documentação”, “Proposta”, realização de credenciamento e
abertura de envelopes será realizada em 17/05/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações situada
na Avenida Prof. Lineu Prestes, 2565 – 3º. Andar.As informações estarão disponíveis nos sítios
http://www.e-negociospublicos.com.br - http://www.usp.br/licitacoes

EXTRATODEAVISODEMANIFESTAÇÃODE INTERESSEN° 01/2016 (Serviço de
Consultoria - Empresa) PROJETO: PROGRAMADE DESENVOLVIMENTOAMBIENTAL
-PDA.CONTRATODEEMPRÉSTIMO:2295/OC-BR.MODALIDADE:SeleçãoBaseada
na Qualidade e Custo (SBQC) nº 01/2016. OBJETO: Contratação de Empresa de
Consultoria para adequação dos Procedimentos Administrativos e Organizacionais da
SEMAedoINEMA.ACoordenaçãodeLicitação–COLICconvidaos consultores elegíveis a
manifestarem interesse em relação à prestação dos serviços solicitados.EsteAviso completo
encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.meioambiente.ba.gov.br,
(Projetos eAtividades / PDA-BID /Aquisições, Licitações e Manifestações de Interesse). Os
interessados poderão obter mais informações das 08:30h as 12:00h e de 14:00h as 18:00h
(hora local), por meio dos telefones (71) 3115-6250 e 3115-6254, ou ainda através do e-mail
pda.sema@sema.ba.gov.br. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma
escrita, ou enviadas por correio (ECT), para o endereço a seguir indicado, em envelope
lacrado, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal até as 18:00 horas (hora local)
do dia 18 de abril de 2016. PDA/Bahia – MI nº 01/2016. SBQC nº 01/2016 - Contratação
de Empresa de Consultoria para adequação dos Procedimentos Administrativos e
Organizacionais da SEMA e do INEMA. Coordenação de Licitação. Secretaria do Meio
Ambiente, 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV – Centro Administrativo da Bahia – CAB,
Salvador- Bahia – Brasil. CEP 41.745-005.

Salvador, 28/03/2016. Ana Raquel Cruz. Presidente da Comissão de Licitação

QUEIROZ GALVÃO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.
CNPJ: 11.253.257/0001-71

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
a Licença de Operação relativa ao Sistema de Produção
Antecipada (SPA) do Campo de Atlanta, Bloco BS-4,
Bacia de Santos. Lincoln Rumenos Guardado - Diretor
Presidente.

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – Eletronorte, por meio da Chamada
Pública 02/2016 de Projetos de P&D, convida todos os Parceiros Inovadores a
apresentarem, no período de 29/03/2016 a 24/04/2016, Manifestação de Interesse
para desenvolvimento de Projeto de P&D que atenda à demanda tecnológica
especificada na Chamada Pública.

O arquivo eletrônico com o detalhamento da Chamada Pública, bem como as
instruções para submissão dos projetos, poderão ser acessados na página da
Empresa, no endereço http://www.eletronorte.gov.br/opencms/opencms/pilares/
tecnologia/pepd/Captacao_de_demandas_e_propostas_de_projetos.html.

Neusa Maria Lobato Rodrigues
Superintendente de Gestão de Inovação Tecnológica e Eficiência Energética

CHAMADA PÚBLICA 02/2016

Ministério de
Minas e Energia

Secretaria de
Portos

Concurso Público nº01/2015
A Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, Sociedade de
Economia Mista, com sede na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, s/n,
Macuco, Santos-SP, faz saber por meio deste, que cumpridas as exigências
contidas no Edital nº 1/2015, publica na Seção 3, do Diário Oficial da União, de
29 de março de 2016, a relação dos candidatos convocados para admissão em 5
de abril de 2016.A relação com os nomes, local e hora para apresentação poderá
ser consultada nos sites www.imprensanacional.gov.br, www.portodesantos.
com.br e www.cetroconcursos.org.br.
Na apresentação, o candidato deverá estar de posse da Carteira de Trabalho
e Previdência Social, com a devida baixa. Será considerado desistente o
candidato que não atender a presente convocação em até 30 dias, contados de
sua publicação do Edital no Diário Oficial da União.

Santos-SP, 28 de março de 2016
José Alex Botêlho de Oliva
DIRETOR-PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

COMPANHIA DOCAS
DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CODESP


