
Sexta-Feira, 29 De Julho De 2016 H H H mercado 5ab

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA 1/2016

O Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, no uso de suas atribuições, comunica aos
interessados que será realizada sessão pública acerca
da implantação do Registro Impresso do Voto,
conforme estabelece o art. 59-A da Lei nº 9.504/97,
com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 13.165/2015,
às 14 horas do dia 15 de agosto de 2016, noAuditório
3 do Edifício Sede do Tribunal Superior Eleitoral,
localizado no Setor de Administração Federal Sul
(SAFS), Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília-DF, com
o objetivo de permitir o acesso direto a todas as
informações pertinentes, bem como de possibilitar a
prévia manifestação dos interessados.
AGENDADO EVENTO
DATA EVENTO/REFERÊNCIA
Das 8h de
1º/8/2016 às 14h de
12/8/2016

Data para recebimento das
contribuições e sugestões,
por escrito, sobre a solução
do Registro Impresso do
Voto.

Das 8h de 8/8/2016
às 14h de 12/8/2016

Inscrição para
manifestações de viva
voz na Sessão Pública.
Inscrição para reuniões
técnicas com as empresas
especializadas, interessadas
no desenvolvimento da
solução técnica objeto deste
edital.

Das 12h às 13h30
de 15/8/2016

Credenciamento dos
expositores e dos
participantes.

14h de 15/8/2016 Abertura do evento pela
Dra. Ana Lúcia Andrade de
Aguiar

Das 14h10 às
14h40 de 15/8/2016

Apresentação da concepção
definida pelo Grupo de
Trabalho do TSE para a
implantação do Registro
Impresso do Voto.

Das 14h40 às 18h
de 15/8/2016

Sessão Pública.

18h de 15/8/2016 Encerramento da Sessão
Pública.

16/8/2016 a
18/8/2016

Realização das reuniões
técnicas.

5/9/2016 Divulgação de relatório
técnico a respeito das
contribuições recebidas.

O envio de contribuições e o cadastramento de
participantes deverão ser realizados a partir das 8h
do dia 1º de agosto até às 14h do dia 12 de agosto
de 2016, na forma descrita no Capítulo III do edital,
disponível, na íntegra, no sítio www.tse.jus.br

Brasília, 28 de julho de 2016
MAURÍCIO CALDAS DE MELO

Diretor-Geral

A OSS-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 21/2016 para Contratação de

Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares para
o Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo. O Edital estará à disposição dos interessados
SOMENTE no dia 03/08/2016, das 09:00 horas às 17:00 horas, na Av. Brigadeiro Luís
Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

O Estado de Minas Gerais, por intermédio
do Centro de Serviços Compartilhados - CSC,
da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, realizará a licitação para
aquisição de Antissépticos, Saneantes,
Reagentes e Produtos Químicos, em
atendimento à demanda de vários órgãos
e entidades do Estado. A sessão do pregão
iniciará no dia 11/8/2016, às 10h, no site
www.compras.mg.gov.br. Mais informações:
medicamentos@planejamento.mg.gov.br.
BH/MG 28/7/2016. Cynthia Botelho Valle,
Gestora do Núcleo de Compras/CSC/ SEPLAG.

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇO Nº. 197/2016

Tipo: Menor Preço

Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araraquara e Região- SIETHAR - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO - Pelo Presente, conforme Capítulo lll, Artigo 41 - § 1º e 2º e Capítulo IV - Artigo 50 - § 1º e 2º e
Capítulo V - Artigo 51 - § 2º e 3º, ficam convocados todos os trabalhadores representados por esta entidade, a fim de
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03/08/2016, na Avenida Cristovão
Colombo, 491, Centro,Araraquara/SP, às 08:00 horas em Primeira convocação ou às 09:00 horas em Segunda
Convocação com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Preenchimentos dos
CargosVacantes doQuadroDiretivo conformeArtigos acimaMencionados doEstatuto Social.

Araraquara,28 de Julho de 2016.THEREZINHADE JESUSALVES PASSADOR - Presidente

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista) - CNPJ nº 51.370.575/0001-37
AVISOS DE LICITAÇÕES

A Comissão de Licitações a Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. torna público que fará
realizar na Rua Arminda de Lima - 788 - Vila Progresso - Guarulhos - SP, as seguintes licitações:
REABERTURA DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2016 - Registro de preço para
materiais de limpeza. Envio das propostas até 11/08/2016 às 14h00. Processo Administrativo
nº 201/2016. EDITAL COMPLETO e propostas através do site: www.licitacoes-e.com.br. ABERTURA
DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 - Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de comunicação de dados através de link dedicado metroethernet (lan to
lan). Abertura 11/08/2016 às 10h00. Processo Administrativo nº 400/2015. TOMADA DE PREÇOS
Nº 005/2016 - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de reservatórios
elevados metálicos. Abertura 16/08/2016 às 10h00. Processo Administrativo nº 241/2016. TOMADA
DE PREÇOS Nº 004/2016 - Contratação de empresa especializada para aquisição e serviço de
implantação dos módulos do Sistema Dynamics AX 2012 R3 da Proguaru, imprescindível para
que as informações gerenciais, financeiras, contábeis, fiscais, patrimoniais e de logística estejam
reunidas em um único sistema. Abertura 30/08/2016 às 10h00. Processo Administrativo nº 154/2016.
OS EDITAIS deverão ser retirados no site: www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações Agendadas
- Proguaru. Andréia Dantas Guedes Teixeira - Presidente da Comissão de Licitações. Guarulhos, 28
de julho de 2016.

folhasigaolha

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, convida as
empresas interessadas emparticipar daConcorrência nº SE 19/2016 para Contratação

de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares
para o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence. O Edital estará à disposição
dos interessados SOMENTE no dia 03/08/2016, das 09:00 horas às 17:00 horas, na Av.
Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E CONSULTA PÚBLICA
PROJETO DE CONCESSÃO DO BH-TEC

O Parque Tecnológico de Belo Horizonte – BH-TEC, associação privada sem fins lucrativos, torna público que irá
realizar, CONSULTA e AUDIÊNCIA PÚBLICAS do edital e respectivos anexos referentes ao processo seletivo para a
CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA DESTINADA À EDIFICAÇÃO, À OPERAÇÃO E À MANUTENÇÃO DE INSTALA-
ÇÕES DE EDIFÍCIO NO PARQUE TECNOLÓGICO DE BELO HORIZONTE. A minuta do edital e os respectivos anexos estão
disponíveis, a partir de 29/07/2016, no seguinte endereço eletrônico www.bhtec.org.br.
CONSULTA PÚBLICA: de 29/07/2016 até o dia 02/09/2016.
Durante o período de consulta pública, os interessados poderão apresentar comentários e sugestões para o aprimo-
ramento das disposições editalícias. As manifestações deverão ser encaminhadas, com a identificação do respectivo
autor (nome, denominação, endereço, e-mail, telefone/fax), para o endereço eletrônico concorrencia@bhtec.org.br ou
por escrito mediante protocolo, para a Diretoria Executiva do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, com endereço
à R. Prof. José Vieira de Mendonça, 770, Bairro Engenho Nogueira, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31310-260.
AUDIÊNCIA PÚBLICA: 23 de agosto de 2016, de 09:00h às 11:00h.
A Audiência Pública destina-se a possibilitar à sociedade o direito de manifestação verbal sobre os documentos rela-
tivos à Licitação.
Local: BH-TEC - PARQUE TECNOLÓGICO DE BELO HORIZONTE - Rua Professor José Vieira de Mendonça, 770 - Enge-
nho Nogueira - CEP 31310-260 - Belo Horizonte – MG.
As inscrições para participação na Audiência Pública poderão ocorrer por e-mail (concorrencia@bhtec.org), ou pelo
telefone Tel: (31) 3401-1000, até o dia útil imediatamente anterior à data designada, limitadas à capacidade máxima
do auditório, de 50 pessoas.
As inscrições para participação na AUDIÊNCIA PÚBLICA e informações relativas a ambos os procedimentos poderão
ocorrer por e-mail (concorrencia@bhtec.org),
Realizadas a audiência e a consulta públicas, o Conselho de Administração do BH-TEC decidirá sobre a forma final
do novo Edital.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL COMPLETO:
SEÇÃO DE COMPRAS DA REITORIA DA USP/RUSP - Rua da Reitoria, 374,
1º Andar, Ala Sul, Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP: 05508-220
- Fones: (0XX11) 3091-3494/2313 ou no sítio www.usp.br/licitacoes - Unidade RUSP

CONCORRÊNCIA
NACIONAL OBJETO DA LICITAÇÃO DATA DE

ENCERRAMENTO

LOCAL DE
APRESENTAÇÃO
DOS ENVELOPES

02/2016 - RUSP

CONCESSÃO DE DIREITO DE USO
E EXPLORAÇÃO DE BEM PÚBLICO,
tendo por objeto a conclusão
da obra, incluindo a instalação
de equipamentos de apoio e
mobiliários, o planejamento, a
implantação e a operação do
CENTRO DE CONVENÇÕES DA USP
e das áreas adjacentes, visando à
realização de feiras, exposições,
eventos e atividades afins, de
acordo com os requisitos mínimos
especificados nos Anexos do edital.

09/09/2016 às
09h30min

RuadaReitoria,374,
Térreo - Ala Sul -
Sala de Pregão.

INTERESSADA: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA.
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO - PROTOCOLO Nº 662.330. IMÓVEL:RuaTangerinas, n° 305 e
Avenida Engenheiro Caetano Alvares, n° 1.080 - Matrículas n°s 1.887 e 1.888, desta Serventia.
O OITAVO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, no procedimento de retificação de registro acima identificado,
vem notificar o ESPÓLIO DE JOSÉ CAGLIANONE ou JOSÉ CAGLIANONI, na qualidade de
confrontante do imóvel retificando, para se manifestar, querendo, dentro do prazo de 15 dias, contados
da primeira publicação deste Edital, a respeito da retificação pretendida. Maiores informações ou
manifestação deverá ser apresentada nesta Serventia, no horário de expediente das 9 às 16 horas, na
Rua Bento de Freitas, 256, República. Alerta: se não houver manifestação expressa, no prazo legal,
importará anuência para todos os fins de direito. Dado e passado nesta Capital do Estado de São
Paulo,aosvinte eumdiasdomês de julhodo anode doismil edezesseis.Denis Saoud -escrevente.

A APAE DE SÃO PAULO tem a missão
de promover o diagnóstico, a
prevenção e a inclusão da pessoa com
Deficiência Intelectual, produzindo e
difundindo conhecimento.

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

O desenvolvimento de pessoas com Deficiência Intelectual está em suas mãos. Ligue 50807114 e saiba como ajudar.

Secretaria de Estado da Saúde
AVISO DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da Saúde, torna público
que realizará a abertura da licitação abaixo relacionada, cujo edital estará disponível no site
www.portaldecompras.sc.gov.br.
Licitação: Edital n.º 2179/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico - Registro de Preços
Processo: PSES nº 33437/2016
OBJETO: Aquisição de medicamentos p/ a Gerência de Bens Judiciais (GEJUD), Gerência de
Bens Regulares (GEBER) e p/ a Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF).
Início da entrega de propostas: às 17h30min do dia 01/08/2016.
Fim da entrega de propostas: às 13h15min do dia 24/08/16.
Abertura da Sessão: às 13h15min do dia 24/08/16.

SES 00035051/2016

Licitação: Edital n.º 2137/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico - Registro de Preços
Processo: PSES nº 33727/2016
OBJETO: Aquisição de medicamentos p/ atendimento de ordens judiciais para a Gerência
de Bens Judiciais (GEJUD).
Início da entrega de propostas: às 17h30min do dia 01/08/2016.
Fim da entrega de propostas: às 8h15min do dia 25/08/16.
Abertura da Sessão: às 8h15min do dia 25/08/16.

SES 00034245/2016

Licitação: Edital n.º 2136/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico - Registro de Preços
Processo: PSES nº 33438/2016
OBJETO: Aquisição de medicamentos p/ atendimento de ordens judiciais para a Gerência
de Bens Judiciais (GEJUD).
Início da entrega de propostas: às 17h30min do dia 01/08/2016.
Fim da entrega de propostas: às 8h15min do dia 26/08/16.
Abertura da Sessão: às 8h15min do dia 26/08/16.

SES 00034246/2016

Fernando Cesar Lenzi
Superintendente de Compras e Logística

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como foram
impressos, agora na tela
do seu computador.

www.folha.com.br/acervo

Desenvolvimento:

CTEEP - COMPANHIA DETRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CompanhiaAberta - CNPJ:02.998.611/0001-04
Edital de Disponibilização de Infraestruturapara Compartilhamento

A CTEEP - Companhia deTransmissão de Energia Elétrica Paulista, concessionária de serviço público
de transmissão de energia elétrica, consoante com o disposto pela Resolução Conjunta ANEEL/
ANATEL/ANP nº 001, de 24 de novembro de 1999, comunica que tem a intenção de Disponibilizar
infraestrutura, para compartilhamento, objetivando a instalação pela empresa interessada, às suas
custas, de aproximadamente 114 km de cabos de fibras ópticas OPGW, com 12 (doze) pares de fibra,
dos quais poderá o interessado usar 9 (nove) pares, nas linhas de transmissão e correspondentes
subestações da CTEEP, localizadas no Estado de São Paulo, compreendendo: LT 230 kV Taubaté -
São José dos Campos (35,8 km), LT 230 kV São José dos Campos - Itapeti (54,4 km), LT 230 kV Edgard
de Souza - Anhanguera (15,3 km) e LT 345 kV Xavantes - Bandeirantes (8,5 km) e respectivos
equipamentos associados, os quais deverão ser transferidos à CTEEP após 10 (dez) anos, sem ônus.
As empresas que manifestarem interesse no compartilhamento da referida infraestrutura deverão
apresentar oferta no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da publicação deste Edital.
A oferta deverá ser enviada formalmente, por escrito, à sede da CTEEP, considerando os seguintes
requisitos: (i) a aceitação expressa e incondicional dos termos do Contrato de Compartilhamento, cuja
minuta está disponível aos interessados; (ii) o valor mensal da compensação econômica pelo
compartilhamento da totalidade da infraestrutura em Reais e, (iii) comprovação de experiência na
implantação e utilização de cabos de fibra óptica OPGW sobre infraestrutura elétrica de alta tensão.
A CTEEP somente considerará as propostas de compartilhamento que cumprirem com todos os
requisitos citados acima, definindo o interessado vencedor com base na melhor proposta econômica e
capacidade técnica. A CTEEP decidirá em até 30 (trinta) dias, contados do fim do prazo para
apresentação de propostas, o resultado deste Edital, ressalvando-se o direito de desistir da
formalização final do Contrato de Compartilhamento, caso as propostas recebidas não atendam às
suas expectativas técnicas e econômicas.Maiores informações, podem ser obtidas junto à CTEEP, em
até 5 (cinco) dias corridos, contados da publicação deste Edital, no Departamento de
Assuntos Regulatórios - Rua Casa do Ator, 1.155 - 7º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP -
CEP: 04546-004 - fone: (11) 3138-7177 ou (11) 3138-7383, ou através dos e-mails fmarques@cteep.
com.br ou gjunqueira@cteep.com.br, estando estes 5 dias incluídos no prazo total de 10 dias
para apresentaçãoda proposta.

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 28/07/2016
Acordo de Empréstimo nº: 8276-BR
Edital NCB nº 004/2016
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 estruturantes voltadas 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 Realização
de Obra Civil para Demolição e Construção da nova sede do Sistema Nacional de Empregos -
SINE, cujo valor global estimado é de R$ 2.817.645,09 (dois milhões oitocentos e dezessete mil,
seiscentos e quarenta e cinco reais e nove centavos).
3. 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 do e-mail: cmel.rnsustentavel@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.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 15:00 horas do dia 02/09/2016,
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.
5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um
Consórcio.

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

PRESIDENTE CEML

Pregão Eletrônico nº 47/2016
Processo nº 28091/16-88

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 Pregão Eletrônico, sob nº 47/2016, do tipo Menor Preço
Global,objetivandoacontrataçãodeempresaparaaprestaçãodeserviçosdeapoioàmanutençãodasredesdehidráulica,aoabastecimento
de água às embarcações e amanutenção em geral nas áreas do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo em conformidade
comoEdital eapensos..Aaberturadasessãopública,paraa formulaçãodos lancesestámarcadaparaodia11/08/2016,às10horas.
DISPONIBILIZAÇÃODOEDITAL: a partir de 29/07/2016, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Ademir Bento Júnior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 28/07/2016
Acordo de Empréstimo nº: 8276-BR
Edital NCB nº 005/2016
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 estruturantes voltadas 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 Realização
de Obra Civil para Restauração do Teatro Alberto Maranhão, cujo valor global estimado é de R$
5.225.995,04 (cinco milhões duzentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e
quatro centavos).
3. 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 do e-mail: cmel.rnsustentavel@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.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 15:00 horas do dia 06/09/2016,
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.
5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um
Consórcio.

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

PRESIDENTE CEML

APAFISP-Associação Paulista dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação

1- Nos termos do que dispõem os artigos 56 e seguintes do Estatuto da APAFISP, ficam convocados os senhores associados
efetivos para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 01 de outubro de 2016, com a finalidade específica de
promover, por correspondência, e via internet, as eleições para renovação de 1/3 (um terço) dos Conselhos Executivo e Fiscal
para o triênio de 2017/2019, e para Presidente, nos termos do art.34. 2- Os candidatos aos Conselhos deverão encaminhar à
APAFISP seus pedidos de inscrição até o dia 01 de setembro de 2016, acompanhados de seus dados biográficos, propostas
de trabalho e foto, em, no máximo, uma lauda, para efeito de divulgação junto ao quadro associativo. 2.1. – Não poderá se
candidatar o associado que, na forma do art. 60 do Estatuto: a) na data das eleições, conte menos de 6 (seis) meses de vida
associativa; b) ocupe cargos na administração da Receita Federal do Brasil ou em outros órgãos públicos; c) renunciou a
mandato, a contar da data da renúncia, pelo período de 3 (três) anos. 3- Na forma do que dispõe o art. 62, parágrafo único,
do Estatuto: a) os votos por correspondência deverão ser postados até, no máximo, no dia 01 de outubro de 2016; b) o voto
via internet será considerado válido quando efetuado até às 23:59 horas do dia 01 de outubro de 2016. 4- Após a apuração
e proclamados os eleitos, no dia 6 de outubro de 2016, os candidatos a Presidente farão suas inscrições no período de 6
a 11 de outubro de 2016. 5- A eleição para Presidente ocorrerá no dia 31 de outubro de 2016, sendo que: a) os votos por
correspondência deverão ser postados até, no máximo, 31 de outubro de 2016; b) o voto via internet será considerado válido
quando efetuado até as 23:59 horas do dia 31 de outubro de 2016. 6- Poderão votar todos os associados efetivos em pleno
gozo de seus direitos sociais. 7- Os candidatos proclamados eleitos para os Conselhos Executivo e Fiscal e para Presidente,
pela Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Executivo, tomam posse na primeira quinzena do mês de dezembro do
corrente ano, na forma prevista no art. 34, em reunião especialmente convocada, ocasião em que, juntamente com os demais
que continuarão integrando ambos os Conselhos, escolherão os ocupantes dos respectivos cargos para exercício no mandato
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 29 de julho de 2016. Sandra Tereza Paiva Miranda - Presidente do
Conselho Executivo da APAFISP.


