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AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de
Vila Velha, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADADE PREÇOS,
do tipo TÉCNICA E PREÇO, conforme processo nº 62030/2018, objetivando a contratação de em-
presa para ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA. O recebimento dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação, Propostas
Técnicas e Propostas de Preços se dará às 14h:30 do dia 10 de dezembro de 2018, na Sala de
Reuniões da CPL, na sede da SEMOB, localizada à Avenida Saturnino Rangel Mauro, 340, Praia de
Itaparica, Vila Velha, ES. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do site do Município
de Vila Velha, no endereço www.vilavelha.es.gov.br/licitacoes.
Vila Velha, ES, 07 de novembro de 2018.

ALBERTO JORGE DE MATOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiçoSocial doComércio –AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na
Seção III doDiárioOficial daUnião–Ediçãonº 144de26/07/2012, tornapública
a abertura das seguintes licitações:

MODALIDADES: Pregão Eletrônico e Concorrência

Objetos:

PE-S 340/2018 – Montagem cenográfica para o projeto “Sesc Verão 2019” para
a Unidade Bom Retiro. Abertura: 23/11/2018 às 10h30.
PE-S 341/2018 – Locação de geradores para a Unidade Santo André. Abertura:
23/11/2018 às 10h30.
PE-S 342/2018 – Fornecimento e instalação de mobiliários em marcenaria para
a Unidade Guarulhos. Abertura: 10/12/2018 às 10h30.
CA-S 006/2018 – Aquisição de solução tecnológica integrada existente no
mercado para o processamento das contratações e licitações. Abertura:
13/12/2018, às 11h.
PE-S 339/2018 – Serviços demontagem cenográfica para o projeto “Sesc Verão
2019” para a Unidade São Carlos. Abertura: 22/11/2018 às 10h30.
PE-S 343/2018 – Serviços demontagem cenográfica para o projeto “Sesc Verão
2019” para Unidade Vila Mariana. Abertura: 26/11/2018 às 10h30.

A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico
sescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

Aviso de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018-CPL

OBJETO: Serviços de requalificação geral com substituição de luminárias
e quadro elétrico, recuperação estrutural de vigas e pilares, revisão da
coberta e serviços diversos noArquivo Geral do TJPE. LOCAL:Auditório da
Comissão Permanente de Licitação, situado no 4º andar do Edifício Paula
Baptista, localizado na Rua Dr. Moacir Baracho, nº 207, Santo Antônio,
Recife-PE, Tels.: 3182.0480 e 3182.0426. Data de abertura: 28/11/2018, às
14h. Edital disponível no site www.tjpe.jus.br

Recife, 07/11/2018.
Maria José Marinho Batista - Pres. CPL

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.
www.folha.com.br/acervo

Convida o público interessado a participar da audiência pública que esta Comissão realizará tendo como objeto o seguinte

projeto:

PL 121/2016 (Souza Santos) - “ALTERA O ARTIGO 7º DA LEI 13.250, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS. (REF. A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO AOS TEMPLOS

RELIGIOSOS)”.

Audiência Pública

Data: 09/11/2018

Horário: 10:30 às 11:00 hs

Local: Salão Nobre - 8º andar

Câmara Municipal de São Paulo

Endereço: Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Vila
Velha, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO, conforme processo nº 08177/2018, objetivando a contratação de empresa para EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS E DO SISTEMA DE COMPORTAS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. O recebimento
dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação, Propostas técnicas e Propostas de Preços se dará
às 14h:30 do dia 23 de novembro de 2018, na Sala de Reuniões da CPL, na sede da SEMOB, localizada à
Avenida Saturnino Rangel Mauro, 340, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES. O edital e seus anexos poderão
ser adquiridos através do site do Município de Vila Velha, no endereço www.vilavelha.es.gov.br/licitacoes.

Vila Velha, ES, 31 de outubro de 2018.
ALBERTO JORGE DE MATOS - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINDICATO DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS
DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO -
SINSA - CNPJ 62.036.280/0001-45 - EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA - Ficam convocadas as associadas quites com a te-
souraria, a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária,
no próximo dia 27 de novembro de 2018, às 15:00 horas,
em primeira convocação, havendo quorum estatutário
para sua instalação, ou às 15:15 horas, em segunda con-
vocação, com qualquer número de associadas presentes,
na Alameda Jaú, 1.620, São Paulo, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: a) Alteração do Estatuto Social do
Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro; b) Outros assuntos de inte-
resse. São Paulo, 05 de novembro de 2018. Luis Otávio
Camargo Pinto - Presidente.

Convoca as eleições, nos
termos do artigo 46, parágrafo
único, do Regimento Eleitoral -
Resolução CFO - 80/2007.
O Presidente do Conselho
Regional de Odontologia de São
Paulo, CONVOCA para o dia 13
de fevereiro de 2019, a eleição
para renovação da composição
do CROSP. Até às 17.00 horas
do dia 14 de janeiro de 2019
serão recebidos, pela Secretaria,
os requerimentos de inscrição de
Chapas.
O edital completo encontra-se
afixado na sede do CRO e
disponível no website do CROSP.

São Paulo (SP), 07 de
novembro de 2018

MARCOS JENAY CAPEZ, CD
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

EDITAL N. 01/2018

CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

Baalbek Cooperativa Habitacional
CNPJ 10.333.593/0001-61 - NIRE n° 35400111593

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convoco, no uso deminhas atribuições conforme art. 52 do estatuto social, os senhores Cooperados da Baalbek Cooperativa Habitacional para
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que fará realizar no Salão Nobre do Clube Atlético Juventus, à rua Juventus, 690 - Mooca,
nesta cidade de São Paulo, emprimeira convocação às 13horas, com2/3 (dois terços) de seus cooperados presentes; caso esse número não seja
atingido, reunir-se-á em segunda convocação, às 14 horas, com metade mais um de seus cooperados presentes, ou em terceira convocação,
às 15 horas comomínimo de 10 cooperados presentes, sendo 9.377 o número de cooperados convocados. Será tratada a seguinte ordemdo dia:
a) Distribuição das Unidades Habitacionais. São Paulo, 08 de novembro de 2018. Euclides Fusco - Conselheiro Presidente.

SICAB - Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau, Chocolates, Balas e Derivados do Esta-
do de São Paulo - Av. Paulista, 1313 - 8º andar - sala 809 - São Paulo, SP - Edital de Convocação
- Convocamos todos os Associados do SICAB para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
que será realizada na sala 809, 8º andar, na Avenida Paulista, nº 1313, dia 27 de novembro de
2018, em primeira convocação às 13:30 e, em segunda convocação às 14:30, para a seguinte
ordem do dia: a) Leitura das Recomendações Antitruste; b) Overview Sicab; c) Parecer escritório
jurídico; d) Apresentação orçamento 2018; e) Aprovação de ajuste nas mensalidades para 2019;
f) Outros assuntos. Vagno Peixoto - Presidente SICAB.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Distrato Contratual
Emendas Parlamentares: Bruna Furlan-Projeto: 1122-Convênio: 821127/15; Jean Wyllys-Projeto:
1126-Convênio: 821105/15. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor: H. Strattner e Cia Ltda, CNPJ:
33.250.713/0002-43. Objeto: Endoscópios Rígidos. Valor Total referente ao Termo mencionado:
R$ 315.000,00. Data de assinatura do Distrato: 09/10/2018. São Paulo, 07 de Novembro de 2018.

Marcel Nascimento
p/ Equipe de Apoio

Bolsonaro confirmafimdapastadoTrabalho
Presidente eleito afirma queministério, criado há 88 anos, será incorporado a outro; decisão é alvo de críticas
-Letícia Casado, Flavia Lima
e Anaïs Fernandes

Brasília e são Paulo O presi-
dente eleito, Jair Bolsonaro
(PSL),confirmounestaquar-
ta-feira(7)queoMinistériodo
Trabalho será extinto.
“O Ministério do Trabalho

vai ser incorporado a algum
ministério”, disse, sem dar
mais detalhes.
Na terça-feira (6), a Folha

publicouqueaequipedetran-
siçãoestudavaextinguirapas-
ta, que, nestemês, completa
88 anos.
Apossibilidadedeperdado

status de ministério não foi
bemrecebida por especialis-
tas, sindicatosemembrosda
Justiça doTrabalho.
A percepção é que o arran-

joéumsinalruim,emespeci-
alemummomentoemqueo
desempregoatinge13milhões
de brasileiros.
Representantesdosempre-

gadoresaguardammaisdeta-
lhes para se pronunciar.
Em avaliação, há alternati-

vas como associar a área de
emprego e renda a algumór-
gão ligado àPresidência.
Outraopçãoéfatiarasdife-

rentes áreas da pasta, trans-
ferindo, por exemplo, a ges-
tão da concessão de benefí-
cios para órgãos ligados ao
campo social.
A gestão da política de tra-

balho e renda ficaria com o
novoMinistériodaEconomia
oucomumórgãodedicadoàs
questõesdeprodutividade—
um dos temas considerados

O tamanho doMinistério do Trabalho hoje

Orçamento da pasta
Em R$ bilhões
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Orçamento de fundos
Em R$ bilhões (2018)

Fat (Fundo de Amparo ao Trabalhador)

FGtS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)

78,7

85

Estrutura do ministério

9.484
funcionários

Atribuições:
> Políticas para a geração
de emprego e renda
>modernização das relações
do trabalho
> Fiscalização do trabalho
> Política salarial
> Formação e desenvolvimento
profissional
> Segurança e saúde no trabalho

Serviços:
> Carteira de trabalho
> Seguro-desemprego
> e-social do empregador
doméstico

90,5

61,7

prioritários da equipe do fu-
turoministro PauloGuedes.
MinistrosdoTST(Tribunal

SuperiordoTrabalho)critica-
ramadecisão.
“A Constituição estabelece

queoBrasildevaterplenoem-
prego,ecabeaoMinistériodo
Trabalhotraçaressaspolíticas
públicas”, diz oministro Ale-
xandreAgraBelmonte.
Paraele,poderiamseragre-

gadas ao ministério outras
pastas.“Mas,emummomen-
todedesempregoe trabalho
informal, se há um país que
precisa de umMinistério do
Trabalho, é oBrasil.”
O presidente da Anamatra

(AssociaçãoNacionaldosMa-
gistrados da Justiça do Tra-

balho), GuilhermeFeliciano,
tambémcriticouadecisãode
Bolsonaro.
“Otrabalhoéumvalorcons-

titucional referido entre os
fundamentosdaRepública.O
Ministério doTrabalho sem-
pre esteve no eixo de centra-
lidadedaspolíticaspúblicas.”
Comorçamentosuperiora

R$90bilhõesem2018,apasta
tementresuasprincipaisatri-
buições a geração de empre-
go e renda, a fiscalização do
trabalho e apolítica salarial.
OministrodoTrabalhopre-

side ainda o Conselho Cura-
dor do FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço)
que, hoje, reúne neste ano
R$ 85bilhões.

PauloSergioJoão,professor
daFGVDireitoSP,dizqueaex-
tinção exigiria um “processo
de reformulação total admi-
nistrativa”nãosódoFGTSco-
modoFAT(FundodeAmpa-
ro aoTrabalhador).
Hoje, o presidente doCon-

selhoCuradordoFGTSéomi-
nistrodoTrabalho.Comore-
arranjo,dizoprofessor,cabe-
ria à nova administração de-
terminartambémquempas-
saria a assumir essa função.
“Mas não são questões ad-

ministrativascomoessasque
garantemaexistênciadeum
Ministério doTrabalho.”
Ricardo Patah, presidente

daUGT(UniãoGeraldosTra-
balhadores), qualifica adeci-

são como “muito ruim”.
“Com esse desemprego

enormeeumanova tecnolo-
gia sendo absorvida pelo co-
mércioeserviços,precisamos
de capacitação e políticas de
inclusão,eissocabeaoMinis-
tério doTrabalho”, diz.
Em nota, a CUT (Central

ÚnicadosTrabalhadores)dis-
se que, “se não formais uma
bravata”,amedidadesrespei-
taos trabalhadores,poisdei-
xariaempregadoreslivrespa-
radescumprirasleis,alémde
abrir caminho para o fecha-
mentodaJustiçadoTrabalho.
Naterça(6),opróprioMinis-

tério do Trabalho soltou no-
taemsuadefesa, destacando
quefoi “criadocomoespírito
revolucionáriodeharmonizar
asrelaçõesentrecapitaletra-
balhoemfavordoprogresso”.

Extinção simboliza
incerteza sobre futuro
do direito do trabalho
análise
-Otavio Pinto e Silva
Professor da Faculdade de Direito da uSP

sãoPaulo Comaascensãode
GetúlioVargasaopoder,após
aRevoluçãode 1930,umadas
primeiras decisões foi a cria-
çãodoMinistériodoTrabalho,
Indústria eComércio.
Amedidateveenormesim-

bolismo,poismostravaapreo-
cupaçãodogovernoemtratar

dachamada“questãosocial”.
Isso incluía a regulamen-

tação dos direitos dos traba-
lhadores e aproteçãodosas-
salariados, em busca de har-
monia das relações entre ca-
pital e trabalho.
Esse tema havia ganhado

projeçãono cenário interna-
cionaldesdeacriaçãodaOIT
(Organização Internacional
do Trabalho), por meio do
TratadodeVersalhes,em1919.
Apasta sempre foi vista co-

mofundamentalparagarantir
a aplicação da lei trabalhista,
eis que detém a prerrogativa
defiscalizarseucumprimento.
Oministérioatuadeforma

descentralizada em todo o
territórionacionale lidacom
áreas muito sensíveis, como
o combate à informalidade,
ao trabalho escravo e ao tra-
balho infantil.
Estãosobsuaresponsabili-

dadetambémaregulamenta-
çãodasnormasdesegurança
esaúdenotrabalho;oregistro
das entidades sindicais e das
normascoletivasdetrabalho
por elas negociadas.
Também deve o ministé-

rio responderpelodesenvol-
vimento dos programas de
aprendizagemedoseguro-de-
semprego e ainda promover
políticaspúblicasdegeração
de trabalho e renda.
Com a sua anunciada ex-

tinção,abre-seumanovaera:
trata-se de umamedida que,
por ora, simboliza absoluta
incerteza quanto ao próprio
futurododireitodotrabalho
noBrasil.

Presidente eleitominimiza ‘prensanoCongresso’ deGuedes
-Talita Fernandes
e JulioWiziack

Brasília O presidente eleito,
JairBolsonaro(PSL),minimi-
zoudeclaraçãodeseu futuro
ministrodaEconomia,Paulo
Guedes,sobre“darumapren-
sa”noCongressoparaaapro-
vaçãodareformadaPrevidên-
cia aindaneste ano.
“Nãotemprensa.Ninguém

vai ser movido aqui em Bra-
sília, o parlamentar que tem
completaindependência.Ele
usou bem-intencionado, ao
meuentender,apalavrapren-
sa”, afirmouBolsonaro nesta

quarta-feira (7), emresposta
à declaração do economista
feita na véspera.
“Alguns podem interpre-

tar e, de forma equivocada,
levar para o outro lado. Nin-
guém vai pressionar o parla-
mentar.Nósvamoséconven-
cê-lo”, disse.
Tambémnestaquarta,Gue-

desmarcouaprimeirareuni-
ão temática com o grupo de
transiçãodegoverno,sobrea
reformadaPrevidência.
Foi uma tentativa de redu-

zir o ruído nomercado após
asinformaçõesdesencontra-
das da equipe de Bolsonaro

e ainda reforçar quemudan-
ças nas regras da aposenta-
doria sãoaprioridadedogo-
verno eleito.
Para a manhã desta quin-

ta-feira (8), opresidenteelei-
todisse ter agendadoumen-
contro com parlamentares
paradiscutirmedidaseconô-
micasquepodemservotadas
aindanesteanonoCongresso.
Devem estar na pauta da

conversa mudanças na Pre-
vidência e no Orçamento do
próximoano.
“Nós vamos ver aí. Vão ser

colocados na mesa os proje-
tos. Nenhum será emenda

constitucional,evamosdeci-
diroquepodeseraprovadoe
ninguémmaisdoqueumpar-
lamentar para ter esse senti-
mento”, disse.
“Agora,nãopodemosesque-

cerquetemmetadedaCâma-
raquenãofoireeleitaeoutra
metade que foi”, disse, sobre
a Previdência.
Aintervençãofederalnase-

gurançapúblicanoestadodo
RiodeJaneiro,emvigoraté31
de dezembro deste ano, im-
pede que o Congresso vote
emendas àConstituição.
Bolsonaronão soubedeta-

lhar quais itens da proposta

demodificaraaposentadoria
podemser votados e repetiu
quedependeriadoquepode
ser aprovadonoCongresso.
Inicialmente, Bolsonaro

chegou a declarar que não
votaria a reforma proposta
pelo governo Michel Temer
equelevariaadiantesuapró-
pria reforma.
Na terça-feira (6), voltou

atrás e afirmou que seria in-
teressante votar ainda nes-
teanoumareformapossível.
SobreoOrçamentode2019,

opresidenteeleitoadmitiues-
tartratandodotemacomseu
futuroministrodaCasaCivil,

OnyxLorenzoni(DEM-RS).O
gaúcho é o principal articu-
lador político deBolsonaro.
“Estou tratando comOnyx

a questão de possíveis ajus-
tes. Eunício [Oliveira, presi-
dente do Senado] falou que
estáaberto,seeuquiserapre-
sentaralgumacoisa, estáem
abertooOrçamentoparanós
ainda”, afirmou.
Bolsonaro não quis men-

cionar quais parlamentares
foramconvidadospara o en-
contro desta quinta-feira,
que deverá ser realizado em
seu apartamento funcional,
emBrasília.


