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SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES
CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ Nº 05.473.602/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os representantes da categoria econômica de hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de pesquisas e análises clí-
nicas filiadas e não filiadas ao SINDHOSCLAB-MOGI para comparecerem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-
-se em 13/08/2020, A ASSEMBLEIA OCORRERÁ NA SALA PLATAFORMA ZOOM DO SINDMOGI QUE DISPONIBILIZARÁ LINK
INVITE DE ACESSO REMOTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS VIA INTERNET, às 10h30 em 1ª convocação e, no caso
de não haver quórum, a Assembleia será instalada às 11h00, com qualquer número de representantes a fim de tratar da seguinte ordem
do dia: 1) autorizar o SINDHOSCLAB-MOGI a negociar com o Sindicato Profissional e defender judicialmente os interesses da catego-
ria se suscitado Dissídio Coletivo, inclusive para arguir preliminares processuais nos termos do que garante a Constituição Federal e le-
gislação vigente, em especial o que dispõe o art. 114, § 2º da CF, podendo delegar a negociação coletiva para a FEHOESP, mediante au-
torização da AGE. 2) exame, discussão e votação da Pauta de Reivindicações apresentada pelo SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SE-
GURANÇA DO TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO. DATA-BASE: 01/05; 3) deliberar sobre a proposta conciliatória da catego-
ria econômica e autorizar o SINDHOSCLAB-MOGI a instaurar Dissídio Coletivo, se necessário; 4) debater e deliberar sobre a Contribui-
ção Assistencial Patronal a ser estabelecida em caso de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo. É importante a presença do Diretor ou
Titular da Empresa. Credencie seu representante vinculado à categoria com poderes específicos. Atenciosamente.
ÁLVARO OTÁVIO ISAÍAS RODRIGUES - Presidente

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, conj. 308

Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 25/08/2020 - 10:40h - 2º LEILÃO: 27/08/2020 - 10:40h

EDITAL DE LEILÃO FIDUCIÁRIO
DORA PLAT, Leiloeira Oficial, Mat. JUCESP nº 744, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo
qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97, levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou
Online, em lote único, os imóveis a seguir caracterizados, nas seguintes condições. IMÓVEL: 1) O APARTA-
MENTO n° 144, localizado no 14º andar do “EDIFICIO BARRANQUILLA”, situado à Rua Paracatú, n° 494, no
Parque Imperial, no 42° Subdistrito – Jabaquara, possuindo a área total construída de 91,61m², sendo 63,47m²
de área útil e 28,14m² de área comum, correspondendo-lhe a fração ideal de 1,5490% no terreno e nas coisas
de uso comum do condomínio. O referido edifício acha-se construído em terreno perfeitamente descrito carac-
terizado na matrícula n° 42.296 deste Registro. Inscrito no Cadastro dos Contribuintes da Prefeitura Municipal
sob nºs 047.105.0043-6 / 0044-4. Av.05/51.270 – Para constar que o imóvel passou a ter inscrição própria no
cadastro municipal sob o contribuinte n° 047.105.0650-7. Imóvel objeto da matrícula nº 51.270 do 8º Ofício
de Registro de São Paulo/SP. 2) A VAGA DE GARAGEM n° 14, localizada no subsolo do “EDIFICIO BAR-
RANQUILLA”, situado à Rua Paracatú, n° 494, no Parque Imperial, no 42° Subdistrito – Jabaquara, utilizável
com auxílio de manobrista, contendo a área total de 15,11m², sendo 10,45m² de área útil e 4,66m² de área
comum, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2556% no terreno e nas coisas de uso comum do condomínio.
O referido edifício acha-se construído em terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula n° 42.296
deste Registro. Inscrito no Cadastro dos Contribuintes da Prefeitura Municipal sob nºs 047.105.0043-6 / 0044-4.
Av.05/51.271 – Para constar que o imóvel passou a ter inscrição própria no cadastro municipal sob o contri-
buinte n° 047.105.0672-8. Imóvel objeto da matrícula nº 51.271 do 8º Ofício de Registro de São Paulo/SP.
Observação.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo
único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 25/08/2020, às 10:40 horas, e 2º Leilão: dia
27/08/2020, às 10:40 horas. LOCAL: Av. Angélica, nº 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São
Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARIA APARECIDA DO COUTO, brasileira, solteira, maior, conta-
dora, RG nº 6.413.879-SSP/SP, CPF/MF nº 659.488.828-53, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/
SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da
arrematação, o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral
da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente
vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores, o
cheque caução será resgatado pelo(s) arrematante(s). DOS VALORES: 1º Leilão: R$ 582.089,44 (Quinhentos
e oitenta e dois mil, oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) – 2º Leilão: R$ 250.000,00(Du-
zentos e cinquenta mil reais) calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº
9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data, podendo sofrer alterações na ocasião do leilão.
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao(s) arrematante(s), o pagamento da comissão do Leiloeiro, no valor de
5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, ou no prazo de 24 horas, no caso de
arremate por meio Online, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da
lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de
realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel,
pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27,
da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo Online, deverão
se cadastrar no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência
de 01 hora, antes do início do leilão de modo Presencial e/ou Online, juntamente com os documentos de iden-
tificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es)
fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate
no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal
do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: Os arrematante(s)
será (ão) responsável(eis) pelas providências de desocupação do(s) imóvel(eis), nos termos do art. 30, caput
e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física
e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros
veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustra-
tivas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o(s) arrematante(s) não terá(ão) direito a
exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento
do preço do(s) imóvel(eis), sendo responsável(eis) por eventual(ais) regularização(ões) acaso necessária(s),
nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos
internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel(eis) ser prévia e rigoro-
samente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do(s) arrematante(s), todas as despesas relativas
à arrematação do(s) imóvel(eis), tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso,
escritura(s), emolumentos cartorários, registros etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes
sobre o(s) imóvel(eis) em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrema-
tação serão de responsabilidade exclusiva do(s) arrematante(s). A concretização da(s) Arrematação(ões)
será(ão) exclusivamente via Ata deArrematação. Sendo a transferência da propriedade do(s) imóvel(eis)
feita(s) por meio de Escritura Pública de Compra e Venda. Prazo de até 90 dias da formalização da(s)
arrematação(ões). O(s) arrematante(s) será(ão) responsável(eis) por realizar a(s) devida(s) due diligence
no(s) imóvel(eis) de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descri-
tas neste edital. Caso ao final da ação judicial relativa ao(s) imóvel(eis) arrematado(s), distribuída(s) antes
ou depois da(s) arrematação(ões), seja(m) invalidada(s) a(s) consolidação(ões) da(s) propriedade(s), e/ou os
leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a(s) arrematação(ões)
será(ão) automaticamente rescindida(s), após o trânsito em julgado da(s) ação(ões), sendo devolvido o(s)
valor(es) recebido(s) pela(s) venda(s), incluída a comissão do Leiloeiro e os valores comprovadamente despen-
didos pelo(s) arrematante(s) à título de despesas de condomínio e imposto relativo(s) à propriedade imobiliária.
A mera existência de ação(ões) judicial(ais) ou decisão(ões) judicial(ais) não transitada(s) em julgado,
não enseja(m) ao(s) arrematante(s) o direito à desistência da(s) arrematação(ões). O(s) arrematante(s)
presente(s), no auditório do leilão de modo Presencial e/ou Online, pagará(ão) no ato o preço total da(s)
arrematação(ões) e a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% sobre o(s) valor(es) de arremate, exclusiva-
mente por meio de cheques. O(s) proponente(s) vencedor(es) por meio de lance Online, terá(ão) prazo de 24
horas, depois de comunicado(s) expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente
por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do(s) preço(s) e da comissão do Leiloeiro, conforme edital. O
não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas contadas da(s) arrematação(ões), configurará desistência ou arrependimento por
parte do(s) arrematante(s), ficando este(s) obrigado(s) a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro
(5% - cinco por cento), sobre o valor da(s) arrematação(ões), perdendo a favor do Vendedor o valor
correspondente a 20% (vinte por cento) do(s) lance(s) ou proposta(s) efetuada(s), destinado(s) ao reembolso
das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais
valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista
no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do(s) imóvel(eis) por meio do presente
leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo(s) arrematante(s) de todas as condições estipuladas neste edital.
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
Maiores informações: 3003-0677 – contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 03/08/2020.

AV I S O
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADADE PREÇOS n° 3/2020
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO SEI Nº 20.22.0001.0013116.2020-40
DATAE HORÁRIO DALICITAÇÃO: 25/08/2020, às 14h.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obras de
reforma de espaço expositivo existente no Edifício das Procuradorias, situado na Praça
Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos, nº 1, 4º pavimento, Centro, Rio
de Janeiro - RJ.
LOCAL DA LICITAÇÃO: Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos,
situada na RuaAntenor Fagundes, 95 - Centro, Rio de Janeiro – RJ.
OBSERVAÇÃO: As pessoas jurídicas interessadas em participar da presente licitação
deverão obter o Edital e seusAnexos no período compreendido entre os dias 10/08/2020
e 24/08/2020, no portal da transparência do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, http://transparencia.mprj.mp.br/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nota Oficial - NO nº 06/2020

CONFEDERAÇÃOBRASILEIRADETÊNIS (CBT)
Pelo presente edital, ficam convocadas as entidades filiadas à Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e os treze membros da Comissão
de Atletas da CBT, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a qual, em razão do vírus Covid-19, será realizada de forma
eletrônica (online) por meio do site e do aplicativo Zoom (Zoom Cloud Meetings), às 10h da manhã (horário de Brasília) em primeira
convocação ou, em segunda convocação, às 10h30min da manhã (horário de Brasília), do dia 15 de agosto de 2020, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição do Presidente, do 1° e do 2° Vice-Presidentes, dos três membros efetivos e dos três membros
suplentes do Conselho Fiscal, todos da CBT, para o mandato de 4 (quatro) anos, que iniciará em 04/03/2021 e encerrará em 04/03/2025;
2. Assuntos Gerais: Considerando o disposto no art. 32, do Estatuto da CBT, nomeio os Srs. André Luiz Torres Miranda, Eduardo Catharino
Gordilho Filho e Roberto Petersen Mello, Presidentes das Federações Potiguar de Tênis, Federação Bahiana de Tênis e Federação Gaúcha
de Tênis, respectivamente, para compor a Comissão Eleitoral da CBT, a qual será responsável pela homologação das chapas e pela
realização da eleição durante a assembleia. Em cumprimento às normas previstas no Estatuto da CBT, os candidatos deverão registrar a
sua chapa completa para os cargos de Presidente, 1° e 2° Vice-Presidentes, três membros efetivos e três membros suplentes do Conselho
Fiscal da CBT, até o dia 10/08/2020, mediante requerimento único endereçado à Comissão Eleitoral da CBT, por meio de arquivo único,
em formato digital (pdf), a ser enviado para o email eleicao@cbtenis.com.br, devendo conter o requerimento de registro da chapa: a) o
nome da chapa; b) os nomes completos, sem abreviaturas, e as qualificações de todos os integrantes da chapa, indicando o cargo a que
cada um concorrerá na eleição; c) as qualificações de todos os candidatos deverão conter os seguintes dados, além do nome completo:
nacionalidade, data de nascimento, profissão, estado civil, números do RG e do CPF, endereço residencial com rua, número, bairro,
cidade, estado e CEP, sendo vedadas expressões como “residente neste município, distrito ou subdistrito”, nos termos dos arts. 476 e 477
do Código de Normas da CGJ/SC, e o correio eletrônico (email); d) a assinatura de todos os candidatos, que poderá ser por arquivo de
imagem; e) os ofícios subscritos com o apoio de 5% (cinco por cento) do colégio eleitoral da CBT, devendo, no caso de pessoa jurídica, ser
o ofício assinado por seu representante legal em folha timbrada da entidade, contendo a data em que foi firmado, a qualificação completa da
entidade e do seu representante legal; na hipótese de membro da Comissão de Atletas, o ofício deverá possuir a data em que foi firmado, a
sua qualificação completa e assinatura. As assinaturas nos já referidos ofícios poderão ocorrer por meio de imagem das mesmas e sobre
o nome completo da respectiva pessoa. A Comissão Eleitoral da CBT divulgará na página da CBT na internet, no dia 11/8/2020, até as
14h (horário de Brasília), as chapas que foram homologadas e impugnadas. As chapas impugnadas poderão apresentar defesa prévia
endereçada à Assembleia Geral e enviada para o email eleicao@cbtenis.com.br até o dia 12/8/2020, às 23h59min (horário de Brasília),
a qual será apreciada e deliberada pela referida Assembleia Geral antes do início da eleição, sendo garantido o direito ao contraditório
e à ampla defesa. Os candidatos da chapa impugnada que apresentarem defesa prévia poderão acompanhar a Assembleia Geral. Será
de única e exclusiva responsabilidade da chapa verificar se realmente o correio eletrônico (email) com a defesa prévia foi enviado e
recebido dentro do prazo previsto neste edital. Informamos que poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária: a) os Presidentes
das entidades filiadas ou seus representantes, sendo que esses deverão ser constituídos de acordo com o art. 28, §4º, do Estatuto da CBT;
b) os treze atletas membros da Comissão de Atletas, conforme previsto no Estatuto da CBT. Cada filiado e membro da Comissão de
Atletas possuirá direito a um voto, não havendo critério de diferenciação de valoração dos votos, sendo eleita a chapa com mais votos
entre os presentes. Ocorrendo empate, acontecerá um segundo turno entre as chapas que ficarem em primeiro lugar. Acontecendo um
novo empate no segundo turno, será considerada eleita, entre as chapas que empataram, a que tiver o candidato a Presidente mais idoso.
Poderão acompanhar a referida Assembleia os candidatos e os meios de comunicação, conforme previsto no art. 22, V, da Lei 9615/98.
Será publicado no site da CBT, na mesma data do presente edital, o Regimento Eleitoral da CBT. Os participantes da Assembleia deverão
enviar uma mensagem para caf@cbtenis.com.br informando o e-mail e o telefone de contato para receberem o link de acesso para
participar da Assembleia Geral Extraordinária de forma eletrônica (online). A CBT dará todo o suporte necessário para a participação na
Assembleia, podendo os interessados, no caso de qualquer dúvida ou auxílio, entrar em contato pelo telefone (11) 9 7028-0494 e o e-mail
caf@cbtenis.com.br. Atenciosamente. Florianópolis, 05 de agosto de 2020.

Rafael Bittencourt Westrupp - Confederação Brasileira de Tênis - Presidente

SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES
CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ Nº 05.473.602/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os representantes da categoria econômica de hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de pesquisas e análises clínicas
filiadas e não filiadas ao SINDHOSCLAB-MOGI para comparecerem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em
13/08/2020, A ASSEMBLEIA OCORRERÁ NA SALA PLATAFORMA ZOOM DO SINDMOGI QUE DISPONIBILIZARÁ LINK INVITE DE
ACESSO REMOTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS VIA INTERNET, às 11h00 em 1ª convocação e, no caso de não haver quó-
rum, a Assembleia será instalada às 11h30, com qualquer número de representantes a fim de tratar da seguinte ordem do dia: 1) autorizar o
SINDHOSCLAB-MOGI a negociar com o Sindicato Profissional e defender judicialmente os interesses da categoria se suscitado Dissídio Co-
letivo, inclusive para arguir preliminares processuais nos termos do que garante a Constituição Federal e legislação vigente, em especial o
que dispõe o art. 114, § 2º da CF, podendo delegar a negociação coletiva para a FEHOESP, mediante autorização da AGE. 2) exame, discus-
são e votação da Pauta de Reivindicações apresentada pelo SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLO-
GIA, DIAGNÓSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SÃO PAULO. DATA-BASE: 01/08; 3) deliberar sobre a proposta con-
ciliatória da categoria econômica e autorizar o SINDHOSCLAB-MOGI a instaurar Dissídio Coletivo, se necessário; 4) debater e deliberar so-
bre a Contribuição Assistencial Patronal a ser estabelecida em caso de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo. É importante a presença do
Diretor ou Titular da Empresa. Credencie seu representante vinculado à categoria com poderes específicos. Atenciosamente.
ÁLVARO OTÁVIO ISAÍAS RODRIGUES - Presidente

GOVERNO

CONCORRÊNCIA nº 008/SGM/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2020/0001622-0
INTERESSADO: PMSP, SGM.
OBJETO: CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE ÁREAS SITUADAS NOS
BAIXOS E ADJACÊNCIAS DOVIADUTO OBERDAN CATTANI (VIADUTO ANTÁRTICA),
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ASSUNTO: ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de São Paulo, representado pelo Secretário de Governo Municipal, torna
público que realizará licitação, sob a modalidade de concorrência pública, para a seleção
de proposta mais vantajosa à contratação de concessão de uso para ativação
sociocultural, zeladoria e exploração comercial do VIADUTO ANTÁRTICA, localizado no
Município de São Paulo, Subprefeitura da Lapa, em conformidade com a Lei Orgânica do
Município de São Paulo, a Lei Municipal nº 16.703/2017 e, subsidiariamente, com a Lei
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 8.987/1995 e suas
alterações posteriores, a Lei Municipal nº 14.652/2007 e suas alterações posteriores, o
Decreto Municipal nº 44.279/2003, o Decreto Municipal nº 52.201/2011 e demais normas
que regem a matéria, observadas as regras do presente Edital.
DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 10 DE
SETEMBRO DE 2020, das 10h00 às 11h00.
DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - ABERTURA DOS ENVELOPES: 10 DE
SETEMBRO DE 2020 às 11h00.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: RUA LÍBERO BADARÓ, ED. OTHON, Nº 190,
AUDITÓRIO 25° ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO.
LOCAL PARA A RETIRADA DO EDITAL: Diante do atual cenário de crise sanitária, em
razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), em consonância ao
art. 5º do DECRETO nº 59.283/20, os protocolos e a disponibilização de documentos
relatados no Edital serão feitos, preferencialmente, através do e-mail baixosdeviadutos@
prefeitura.sp.gov.br, e da nossa página eletrônica, no site da Prefeitura de São Paulo,
página da Secretaria de Governo-Desestatização/Projetos, por meio dos links:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/
baixos_viadutos/edital_de_baixos_viadutos/index.php?p=301159
https://tinyurl.com/y58wyh89
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
Caso algum interessado não consiga realizar protocolo ou acessar os documentos pela
via eletrônica e tenha interesse em fazer a retirada física dos documentos editalícios ou
entrega de qualquer documentação referente ao certame deverá agendar previamente o
comparecimento por meio do e-mail disponibilizado.
Ainda de acordo com o art. 5º do Decreto nº 59.283/2020, assim como o Parecer PGM
doc. 028935766, a sessão de abertura dos envelopes, referentes à concorrência em
epígrafe, será realizada no formato semipresencial.
De forma a garantir o distanciamento social necessário entre os presentes, serão
adotadas as seguintes práticas:
É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para todos os presentes na sessão,
em consonância com o art. 1º do Decreto Estadual nº 64.959/20;
Fica permitida a participação presencial somente aos interessados que entregarão
envelopes na sessão, sendo limitado o ingresso de 02 (dois) participantes por licitante
(empresa/consórcio);
Os presentes serão orientados no local quanto ao distanciamento necessário entre os
participantes, podendo ser realocados conforme a quantidade de pessoas presentes;
Não será permitido o ingresso de pessoas que não desejam participar do certame ou que
não sejam estritamente necessárias para a condução dos trabalhos;
A publicidade da sessão será garantida pela transmissão online ao vivo, a ser realizada
nas plataformas ZOOM e YOUTUBE, por meio dos links:
ZOOM:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocu2oqjIpHNUaS40uEggk9k6mbjfm3cJk
https://tinyurl.com/y447xrjj.
YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=pUXZExZFhbk&feature=youtu.be
https://tinyurl.com/y4antjde
Os esclarecimentos e dúvidas referentes à fase da Consulta Pública, publicados no Diário
Oficial do Município no dia 09 de maio de 2020, podem ser acessados na nossa página
eletrônica, no site da Prefeitura de São Paulo, página da Secretaria de Governo-
Desestatização/Projetos, por meio dos links:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao projetos/baixos_
viadutos/consulta_publica_baixos_de_viadutos/
https://tinyurl.com/y2c6rltf.

COOPERATIVADEECONOMIAECRÉDITOMÚTUODOSEMPREGADOSDA
JOHNSON&JOHNSON

EDITALDECONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA
ODiretor Presidente da Cooperativa de Economia e CréditoMútuo dos Empregados da Johnson& Johnson, usando das
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 24 delegados, paraAssembleia Geral Extraordinária no próximo
dia 21 de agosto de 2020, que será realizada de forma virtual, comvotação a distância, pormeio de ferramenta de reunião
on-line denominadaMicrosoft Teams, que será disponibilizada aos delegados por endereço de e-mail, por meio do qual
também serão registrados os votos dos participantes, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação,
sempre no mesmo dia e local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1) Em primeira convocação, às 13 horas,
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 2) Em segunda convocação, às 14 horas, com a
presença da metade e mais um do número total de delegados; e 3) Em terceira e última convocação, às 15 horas com a
presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia; EXTRAORDINÁRIA - a)
Aprovação da Remuneração Diretoria e Conselho Fiscal; b)Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

FABYANOSOUSAMELLO - DIRETORPRESIDENTE
Nota I: Em anexo ao presente edital, os delegados recebem o boletim de voto a distância, para, querendo devolvê-lo no
prazo máximo de 5 dias. Caso haja intenção de proferir o voto em assembleia fica dispensado do encaminhamento do
referido boletim.Oboletimde votos a distância recebidos fora deste prazo não serão computados,mas o delegado poderá
fazê-lo diretamente na reunião virtual.

Somade aposentadoria e
pensão não pode superar
R$ 39,2mil, decide STF
-Thais Carrança
sãopaulo OplenáriodoSTF
(SupremoTribunalFederal)
decidiunestaquinta(6),por
maioria,queotetoremune-
ratóriodofuncionalismode-
ve incidir sobre a soma de
aposentadoriaepensão,em
casos em que um servidor
acumulaosdoisbenefícios.
O valor do teto é de R$ 39,2
mil,equivalenteaosaláriode
ministro do Supremo.
A decisão foi tomada por

7 votos a 3, com os minis-
tros EdsonFachin, Luís Ro-
bertoBarroso,LuizFux,Gil-
marMendes, RosaWeber e
CármenLúciaacompanhan-
do Marco Aurélio, relator
do processo. Foram venci-
dosCelsodeMello, Ricardo
Lewandowski e Dias Toffo-
li. Alexandre deMoraes de-
clarou suspeição.
Segundoa tesefixadapor

Marco Aurélio, ficou defi-
nido que “ocorrida a mor-
te do instituidor da pensão
em momento posterior ao
da Emenda Constitucional
19/1998, o teto constitucio-
nal previsto no inciso XI do
artigo37daConstituiçãoFe-
deral incidesobreosomató-
rioderemuneraçãooupro-
vento e a pensão recebida
por servidor”.
No caso julgado, uma ser-

vidorapúblicadoDistritoFe-
deral reivindicava o direito
de continuar a receber sua
aposentadoria, mais a pen-
sãopormortedeseuesposo,
cujosvaloressomadosexce-
diamo teto. Comadecisão,
ela deve ter a soma dos be-

nefícios limitada ao salário
máximodo funcionalismo.
“Um lado defendia que o

tetodeveriavalerparacada
benefício, mas o Supremo
decidiu que o teto está re-
lacionado ao somatório de
tudo que é recebido do ser-
viço público”, explica Almir
Reis,diretordeatuaçãojudi-
cialdoIBDP(InstitutoBrasi-
leirodeDireitoPrevidenciá-
rio).Aentidadeatuoucomo
amicuscuriae(amigodacor-
te) na ação.
Emumjulgamentodistin-

to, em 2018, o STFhavia de-
cidido que, no caso de acú-
mulo de cargos no serviço
público,conformeautoriza-
çãoexpressadaConstituição
—como o acúmulo de dois
cargosdeprofessor,umcar-
godeprofessoreoutrotécni-
cooucientífico,oudoiscar-
gosdesaúde—,otetoincide
individualmentesobrecada
benefício. “Parececontradi-
tório,massãosituaçõesdis-
tintas”, diz o advogado.
Reisvêadecisãocombons

olhos,devidoaoimpactopo-
sitivosobreascontaspúbli-
cas.“Essadecisãolevaauma
pacificaçãosobreaquestãoe
deveorientarosdemais tri-
bunais dopaís”, avalia.
SegundooSupremo,oca-

so tem repercussão geral e
servirádeparâmetroparaa
resoluçãodepelomenos368
processosemquesediscute
tema semelhante.
Já Wagner Balera, profes-

sor de direito previdenciá-
rio da PUC-Rio, avalia que a
decisão é equivocada e ata-
ca direito adquirido.

Faria admite reforma tributáriamais robusta
Ministro das Comunicações também diz que Guedes terá de ser mais didático para explicar proposta de imposto digital

-Daniel Carvalho
brasília Um dos responsá-
veis por ajudar a remendar a
sempreinstávelrelaçãoentre
ogovernoJairBolsonaro(sem
partido)eoCongresso,omi-
nistrodasComunicações,Fá-
bioFaria,disseainvestidores
nesta quinta-feira (6) que há
condiçõesdeaprovarumare-
formatributária“maisrobus-
ta” ainda em 2020.
Apropostadogovernoées-

peradanoParlamentodesde
o anopassado,mas uma ver-
são desidratada foi apresen-
tadapeloministroPauloGue-
des(Economia)emjulho,ape-
nas com a fusão de PIS e Co-
fins na nova CBS (Contribu-
ição Social sobre Operações
comBens e Serviços).
Já o texto defendido pelo

presidentedaCâmaradosDe-
putados,RodrigoMaia(DEM-
RJ), substitui cinco impostos
que incidem sobre o consu-
mo (ICMS, PIS, Cofins, ISS
eIPI)porapenasum,chama-
dodeIBS(ImpostosobreBens
e Serviços).
“Vejocondiçõestotaisdevo-

tarmos uma tributária mais
robusta. Acredito que ainda

neste semestre. O presiden-
te Rodrigo Maia, o mandato
dele encerra agora em 1º de
fevereiro, e ele quer sair com
mais este ativo. O ministro
Paulo Guedes também, com
certeza, vai trabalhar em re-
lação a isso”, disse o minis-
tro em uma videoconferên-
cia para clientes da correto-
ra XP Investimentos na ma-
nhãdequinta.
Nesa quarta-feira (5), du-

rante a audiência na comis-

são mista que discute o te-
ma, Guedes foi cobradopelo
relatordareforma,deputado
AguinaldoRibeiro (PP-PB), e
poroutrosparlamentaresso-
breoenviodapropostacom-
pletadogovernoparaasmu-
dançasnosistematributário.
AssimcomoBolsonarode-

fendeunodomingo(2),Faria
dissequeGuedesteráqueser
maisdidáticoemsuasconver-
sascomoCongressosequiser
estabelecer umambiente fa-
vorávelàcriaçãodeumnovo
imposto nosmoldes da anti-
ga CPMF (Contribuição Pro-
visóriasobreMovimentações
Financeiras). O imposto so-
bre transaçõesdigitaisconta
com a antipatia do Legislati-
vo, principalmentedeMaia.
“O ministro Paulo Guedes

vai ter que ser mais didático
nesse assunto porque, se vo-
cê for criar um impostopara
manter o Renda Brasil, que
eram 66milhões de pessoas
parareceber,sei lá,R$250,es-
tacionar nos R$ 250 por um
período X de 12meses ou 24
meses, e esse imposto, qual-
quer impostoquesejacriado
para isso, eu vejo que o Con-
gresso inteiro aprovará”, dis-

se Faria, fazendomenção ao
programa que está em ges-
tação no governo para subs-
tituir o Bolsa Família e que
pode agregar outros benefí-
cios, como o seguro-defeso,
por exemplo.
“Teremos aí 500 votos por-

queninguémvaivotarcontra
umprojetoparaajudar66mi-
lhõesdepessoas.Quandoele
falaemcriarumimpostoem
queeleenvolveummontede
coisas, desoneração, quepu-
xa dali, enfim, que não con-
segue comunicar nem para
oCongresso,nãovejoissoter
aderêncianapopulação”,afir-
mouFaria.
O ministro das Comunica-

ções disse aos investidores
que Guedes tem boa inten-
ção,masque“obrasileironão
quer a volta daCPMF”.
“O presidente disse isso:

‘Olha, eu deixei o ministro
PauloGuedesconversarcom
o Brasil. Se ele conseguir ex-
plicar,vamosemfrente.Seele
não conseguir explicar, não
vai’. Issoéaposiçãodogover-
nomesmo”,disseFábioFaria.
Paraoministro, seu colega

Guedes“querajudaroBrasil”,
porém“Brasílianãofunciona

comoumaempresaprivada”.
“Vai ter que convencer pri-

meiroosrussos.Estetrabalho
eleestá fazendo, temconver-
sadocomoParlamento.Eues-
touajudandotambémdentro
do que eu posso, sem entrar
na seara da articulação polí-
tica, mas conversando com
os atores. Mas eu diria que
é uma grande dúvida isso [a
CPMF] ainda”, afirmou Faria
na videoconferência.
Tambémnesta quinta, Ro-

drigo Maia afirmou que go-
vernadores e prefeitos que-
rem aprovar a PEC (propos-
tadeemendaàConstituição)
dereformatributáriaquetra-
mita naCâmara.
Emdebatecomempresári-

osdo setorde infraestrutura
promovidopelaAbdib(Asso-
ciação Brasileira da Infraes-
truturaeIndústriasdeBase),
MaiadefendeuaPEC45/2019,
deautoriadolíderdodeputa-
doBaleiaRossi (MDB-SP).De
acordocomele,governadores
eprefeitos—excetoosdasca-
pitais—apoiamaproposta.
“Acho que começou a ter

apoio. Na segunda-feira [3]
estive com a OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil),
que fez críticas à CBS, mas
apresentou as propostas e
disse que apoiava a PEC 45.
Osgovernadoresestãocami-
nhando para aprovar a PEC
45.Osprefeitosquase todos,
tirando os das capitais, que-
rem a PEC 45. Acho que cri-
se é uma boa oportunidade
paraagenteconseguirenfim
avançar no debate da refor-
matributária”,afirmouopre-
sidente da Câmara.
Colaborou Isabella Macedo

“
O presidente disse
isso: ‘Olha, eu deixei
oministro Paulo
Guedes conversar
com o Brasil. Se ele
conseguir explicar,
vamos em frente. Se
ele não conseguir
explicar, não vai’
Fábio Faria
ministro das Comunicações

$
Governo vai reduzir
IPI da linha branca,
afirma Guedes
Oministro da Economia disse
que o governo vai reduzir
o Imposto sobre Produtos
Industrializados incidente
sobre a linha branca, em
medida que deve contribuir
para o processo de retomada
da economia. “Nós vamos
reduzir alguns IPIs, da
linha branca por exemplo,
geladeira, máquina de lavar
roupa”, disse, em entrevista
à Record News, exibida na
noite de quarta-feira (5).


