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Pregão Eletrônico (SRP) nº 05/2017
Processo nº 44779/16-13

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 de Pregão Eletrônico (SRP), sob n.º 05/2017, do
tipo Menor Preço por Item, objetivando o fornecimento de equipamentos e insumos do Programa de Controle da População
de Animais Domésticos do Porto de Santos, com validade de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com o Edital e Termo
de Referência. A abertura da sessão pública para a formulação dos lances está marcada para o dia 30/01/2017, às
09:00 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir de 16/01/2017, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.portodesantos.com.br.

Pedro Henrique de Melo Bacci
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

Edital nº 001/2017 - RDC Eletrônico
A VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, torna público que
ADIARÁ a licitação, na modalidade de RDC, na forma ELETRÔNICA, visando a
contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia para
conclusão do lote de construção denominado 01S-A da Extensão Sul da Ferrovia
Norte-Sul (ESul-FNS), compreendido do km ferroviário 0 + 000, no município de
Ouro Verde/GO, ao km 111 + 020, próximo à Rodovia GO-156, conforme condições
constantes do Edital e seus Anexos. Processo nº 51402.157181/2016-29.
Novo dia/hora abertura das Propostas: 06/02/2017, às 15h. O edital estará
disponível para consulta e retirada, gratuitamente no site www.valec.gov.br e
www.comprasnet.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones
(61) 2029-6484 e pelo e-mail: cpl@valec.gov.br. A Licitação será regida pela Lei
nº 12.462/2011, pelo Decreto nº 7.581/2011 e Legislação Complementar.

Brasília, 13 de janeiro de 2017
EDUARDO ANTÔNIO TAVARES QUADROS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Substituto

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

AVISO DE ADIAMENTO

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

A SPDM - HOSPITAL GERAL PROF. DR. WALDEMAR DE CARVALHO
PINTO FILHO DE GUARULHOS, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE-05/2017 para Prestação de Serviços

de Concessão Administrativa a Título Remunerado do Uso de Espaços Físicos
destinados à Exploração de Serviços de Lanchonete, os editais estarão à disposição
dos interessados somente no dia 20/01/2017 das 9h às 16h, no Hospital de
Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antonio nº
2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

Edital dE Notificação
Recolhimento da contRibuição Sindical PatRonal – SindiReFRi - exeRcício 2017

O Sindicato Nacional da Indústria de Refrigerantes - Sindirefri, entidade representativa da indústria fabricante de
refrigerantes, em todo o território nacional, exceto o Estado de Santa Catarina, sediada na SHS, Quadra 6, conjunto “A”,
bloco “C”, Edifício Brasil 21, sala 426 – CEP 70.316-000, Brasília, DF, CNPJ 11.923.412/0001-10, sob o código sindical de nº
000.000.000.26791-0,na forma da lei, em especial, no que dispõem os artigos 578 e seguintes e o art. 605 da Consolidação
das Leis Trabalhistas – CLT, notifica todas as empresas da categoria econômica representada a recolher a CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PATRONAL, exercício 2017, até o dia 31 de janeiro de 2017. A guia de pagamento poderá ser solicitada junto ao
SINDIREFRI, pelo endereço de e-mail sindirefri@sindirefri.org.br, ou pelo telefone (61) 3034-1767.
O pagamento fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o artigo 600 da CLT e estará sujeito a cobrança judicial.
Essa convocação é extensiva a toda a categoria abrangida pelo SINDIREFRI dos fabricantes de refrigerante e equivalentes,
sejam matrizes ou filiais, em todo o território nacional, exceto Santa Catarina.

LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ALÍQUOTA (%) VALOR A ADICIONAR (R$)
1 De 0,01 a 15.424,07 Contrib. Mínima 123,39
2 De 15.424,08 a 30.848,14 0,8 -
3 De 30.848,15 a 308.481,42 0,2 185,09
4 De 308.481,43 a 30.848.142,02 0,1 493,57
5 De 30.848.142,03 a 164.523.424,09 0,02 25.172,08
6 De 164.523.424,10 Em diante Contrib. Máxima 58.076,77

Brasília, 10 de janeiro de 2017.
Fernando Rodrigues de Bairros - Presidente

Sindirefri - Sindicato Nacional da Indústria de Refrigerantes

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-59/16 – Proc. nº 172/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais do Apolo, 739 – Recife - PE, torna
público o certame em epígrafe. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – Aquisição de materiais de
consumo – suprimentos de informática. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do portal
www.comprasnet.gov.br. ABERTURADA LICITAÇÃO: 11 horas do dia 30/01/17. Referência
de tempo: horário de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81) 3225-3444, das 07:30 às 15:30 h
(horário local). Para concorrer a este Pregão os interessados deverão estar cadastrados no SICAF
(Sistema de Cadastramento de Fornecedores). O cadastramento poderá ser realizado em qualquer
unidade dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e
das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizadas nas
Unidades da Federação.

DAYSE MARIAMEDEIROS CUNHA
Pregoeira

ASPDM - PRONTOS-SOCORROSMUNICIPAIS DE TABOÃODASERRA,
convida as empresas interessadas em participar da Tomada de Preço nº SE-
07/2017 para Prestação de Serviços de Transporte Esporádico, os editais

estarão à disposição dos interessados somente no dia 19/01/2017 das 9h às 16h,
no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro
Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

EDITAL–CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-EXERCÍCIO DE 2017
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO NOS ESTADOS – FENAJUD

FENAJUD – Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados, entidade de grau superior que
representa todos os servidores do Poder Judiciário nos Estados do Brasil, com sede no Setor Comercial Sul,
Quadra 01, Bloco K, Edifício Denasa, 9º andar, Salas 901/902, Brasília/DF, CEP 70398-900, inscrita no CNPJ nº
32.766.859/0001-00, registrada no CNES/MTb sob o nº 46206.015323/2012-34. Na forma da lei, em especial no
que dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, FAZ SABER a todos os Egrégios Tribunais de
Justiça dos Estados, nas pessoas a quem competem, que deverão descontar, na folha de pagamento do mês de
março de 2017, ou na inviabilidade técnica por decorrência de prazo, em folha suplementar ou subsequente, de
todos os servidores, ativos, inativos e ocupantes de cargos em comissão, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista no
artigo 582 da CLT, com observância, ainda, dos demais artigos do capitulo III do titulo V do mesmo diploma legal,
bem como da Instrução Normativa nº 01/2009, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre a cobrança
da contribuição sindical dos servidores públicos, pela Portaria 488 do MTE de 21 de novembro de 2005, publicada
no D.O.U. de 24 de novembro de 2005 a qual aprova o novo modelo e instruções de preenchimento da Guia de
Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, e da Nota Técnica/SRT/MTE nº 36, de 12 de março de
2009, publicada no D.O.U de 16 de março de 2009. A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30
(um trinta avos) da remuneração de cada um dos aludidos servidores, sindicalizados ou não, mas de qualquer forma
representados pela entidade signatária, percebidos no mês de março do ano de 2017, conforme dispõe o inciso I do
artigo 580 da CLT, sendo que o seu repasse deverá ocorrer até o dia 30 (trinta) do mês de abril de 2017. Frisa-se que
o valor correspondente a esta entidade de grau superior é de 15% do valor arrecadado, nos termos do art. 589, II,
alínea “C” da CLT, que deverá ser rateado pelo sistema da caixa econômica federal através da guia de contribuição
sindical nos termos do artigo 589 da CLT, após o órgão empregador deverá encaminhar os seguintes documentos
a entidade laboral: 1) relação nominal dos servidores contribuintes, indicando o cargo e remuneração percebida
no mês de desconto, com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical
Urbana, devidamente quitada, correspondente ao exercício de 2017. Brasília/DF, 06 de janeiro de 2017. LUIZ
FERNANDO PEREIRA SOUZA – Presidente da FENAJUD

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO
EDITAL N.º 01/2017

Com fundamento no art. 52, da Res. CFO 80/2007 - Anexo 16 O Presidente do Conse-
lho Regional de Odontologia de São Paulo, faz saber que o seu Plenário decidiu ins-
crever a Chapa 01 a qual, em consequência, concorrerão à eleição para a renovação
do corpo dirigente do CRO-SP, convocada através do Edital n. 01/2016, publicado no
D.O. de 08 de novembro de 2016. A eleição será realizada no dia 10 de fevereiro de
2017, por sistema eletrônico, a partir das 00.00 horas até às 21.00 horas, para o qual

constam informações no site: www.eleicoesodontologia.org.br. O voto é obrigatório para todos os
cirurgiões-dentistas com direito a voto. O voto presencial poderá ser efetuado na sede do Conselho
Regional, das 9.00 às 17.00 horas. O Edital completo, contendo inclusive o endereço onde será
instalada mesa eleitoral para o voto presencial, em caráter excepcional, encontra-se afixado na sede
do Conselho Regional. São Paulo, 16 de janeiro de 2017. Claudio Yukio Miyake - Presidente.

FERNANDA PEREIRA NEVES
em ZAATARI (JORDÂNIA)

Carros,bicicletasepessoas
brigamporumespaçonaprin-
cipal rua do campode refugi-
ados de Zaatari, no norte da
Jordânia. Sem calçada e com
o asfalto tomado por terra, a
via acumula fileiras de lojas
feitas de madeira em ambos
oslados,ofertandoosmaisva-
riados produtos: sapatos, co-
midas, adaptadores de toma-
da, vestidos de festa. Alguns
novos, outros já bemusados.
Montado há quatro anos e

meio, no meio do deserto, o
vilarejomantémumdinamis-
mo que quase faz esquecer
que ali está o segundomaior

campoderefugiadosdomun-
doeomaiora recebervítimas
daguerradavizinhaSíria,que
duraquaseseisanoseprovo-
ca a maior crise humanitária
desde a Segunda Guerra.
Ao contrário do que ocor-

reucomoutroscamposde re-
fugiados, como o de Calais,
naFrança,e Idomeni,naGré-
cia,ambosfechadosem2016,
Zaatari dá sinais de que per-
duraráporumlongoperíodo.
Mesmo com a fronteira

comaSíria fechadahámeses
e com a construção de mais
doiscamposderefugiadosna
Jordânia, Zaatari abriga cer-
ca de 80 mil pessoas e se as-
semelha a uma cidade.
As tendas e estruturasme-

tálicas cedidas pela ONU ga-
nham novos cômodos, “pu-
xadinhos” feitos pelos refu-
giados para melhor acomo-
dar a família.
“Era muito difícil usar ba-

nheiroe cozinhacomunitári-
os. Eu brigava bastante com

meumarido,pediapravoltar
praSíria”, contaYasmeen Ju-
ma’a, 24, que está no campo
há quatro anos e agora tem
fogão, geladeira, televisão e
máquina de lavar roupas.
Oabastecimentode água e

luz é regular. Caminhões-pi-
pa abastecem reservatórios e
aenergiaéligadatodasasnoi-
tes, por cerca de seis horas.
Meninos e meninas alter-

nam os períodos de aula nas
escolas e lotam parques e
quadrasdurante feriadose fi-
nais de semana.
Um dos hospitais mostra

emsuaentradao totaldepar-
tos já realizados. Mais de
6.000 novos sírios, nascidos
já como refugiados.

BENEFÍCIOS
Semtrabalho,recebemaju-

da de custo a cada 45 dias. O
valor varia de acordo com o
perfil de cada família.
Fatma al-Ahmed, 35, que

vive emZaatari desde agosto

Campode Zaatari,
o segundomaior do
mundo, temcondições
boas,mas famílias
descrevemvida de tédio

‘Cidade’ com80mil refugiados recebe vítimas do conflito, que dura quase seis anos e provoca crise humanitária

Na Jordânia, sírios esperamfimdaguerra
Fotos muhammad Amed - 30.nov.2016/Reuters

Sírios de bicicleta na rua principal do campo de Zaatari

Crianças sírias brincam no campo de refugiados, que já tevemais de 6.000 nascimentos

em ZAATARI (JORDÂNIA)

Eramaiode2013.Fatma
al-Ahmed, 35, não sabe o
dia exato, lembra apenas
que uma bomba foi lança-
da sobre a casa em que vi-
via com os pais na vila de
Al-Ghouta,próximoaoae-
roporto de Damasco.
Ao todo, 21 parentes

morreram. “Minha mãe,
duas irmãs, um irmão, 11
dos nossos primos...”
Ela tinha saído para

comprarpãocomumadas
irmãs.Quandovoltou,não
encontrou nada.
Fatma é um dos 4,8 mi-

lhões de sírios que deixa-
ram o país desde o início
da guerra civil, em 2011.
Chegou ao campo de Zaa-
tari em agosto de 2013.
A ideia de Fatma era fi-

caremtornodedoismeses
nopaísvizinho.Agora, ela
não vê expectativa de vol-
tar e parentes que ficaram
para trás, comoopai, que-
rem se juntar a ela.
Aedl Toqan, 30, repetiu

diversas vezes para a mu-
lher, Yasmeena,nodia em
que deixaram sua casa,
quevoltariamem15, talvez
20 dias. Eles estão há qua-
tro anos no campo.
KamalMeseelem,27,de-

cidiu ir à Jordânia embus-
ca de tratamento após ser
feridoduranteumataque.
Hoje, se preocupa com a
mãe e os dez irmãos, que
ficaram para trás. Seu ob-
jetivo é encontrar um país
parase instalar, jáqueaSí-
ria não émais umaopção.
(FERNANDA PEREIRA NEVES)

Famílias previam
ficar emcampo
temporariamente

de2013comofilhode12anos,
por exemplo, recebeu 40 di-
nares jordanianos—cercade
R$ 182— no dia em que con-
versou com a reportagem.
“Vai dar só para açúcar, chá,
óleo, comidamesmo.”
Algumas pessoas conse-

guemcomplementar a renda
com negócio próprio, traba-
lhostemporáriosemONGsou
em fazendas da região.
Para isso, a administração

do campo concede visto de
trabalhoparaque seja possí-
vel sair e voltar todososdias.
Apesardisso,odiaadiada

maiorpartedosadultos se re-
sumeaesperar.Alguns, pelo
fimdaguerranaSíria,outros,
pela possibilidade de seguir
para outro país —e há ainda
quem só espere, sem objeti-
vo claro. “Éumavida entedi-
ante”,dizAedlToqan, 30,no
campo há três anos com a
mulher equatro filhos—dois
nascidos em Zaatari.

CErCadOS
Localizadopróximoàestra-

da que liga a Jordânia ao Ira-
que, o campo é quase todo
cercado. Muros cinzas e gra-
fitadoscomcoresberrantesse
alternamcomgrades,sempre
com arame farpado no topo.
Mesmono interiordocam-

po, novas cercas aparecem
para separar a área adminis-
trativa,escolas,hospitaiseos
centros de distribuição.
A principal janela que os

refugiados tinhamparaores-
to do mundo não funciona
desde fevereiro do ano pas-
sado. Sem internet,meninos
passamhoraspertodemuros
que separamaáreaadminis-
trativa, com celulares, ten-
tando um pouco de sinal.
Segundoumguardado lo-

cal, o bloqueio acontece por
questão de segurança, para
evitarquesejampassadas in-
formações do campoamem-
bros da facção terrorista Es-
tado Islâmico.

JAIME SPITZCOVSKY
Excepcionalmente, a coluna
não é publicada hoje


