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ANEXO

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE No- 109/2016

A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna
público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos
pela filial da sociedade empresária "Eudmarco S. A. Serviços e Co-
mércio Internacional", NIRE 35901756210, localizada na Rua Se-
nador Dantas, n° 206, Macuco, Santos/SP, CEP: 11015-210, o Sr.
Luis Antônio Floriano, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG n° 7.327.531-1 - SSP/SP, ins-
crito no CPF/MF sob o n° 736.942.408-10, residente e domiciliado na
Rua XV de Novembro, n° 46/48, térreo, Centro, Santos/SP, CEP:
11010-150, por meio de seu procurador (n° de registro JUCESP
380.567/16-7) Sr. José Armando Marçal, brasileiro, casado, advo-
gado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n° 112.126,
Seção do Estado do Rio de Janeiro, assinou em 28/09/2016, o Termo
de Responsabilidade nº 109/2016, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do
Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013,
do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser
publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do
art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Carlos Teixeira, Secretário
Executivo, respondendo pela Presidência da JUCESP, portaria JU-
CESP nº 60/2016.

FACULDADE CESUSC

E D I TA L
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR DE VERÃO - 2017

O Diretor Geral da Faculdade Cesusc, Recredenciada pela
Portaria MEC nº 736, de 09/08/2013, publicada no DOU de
12/08/2013, mantida pelo Complexo de Ensino Superior de Santa
Catarina (CESUSC), integrante do Sistema Federal de Ensino do
Ministério da Educação, por meio de sua Comissão Permanente do
Processo Seletivo, torna público a abertura das inscrições para o
Processo Seletivo Vestibular de Verão 2017, aos Cursos abaixo in-
dicados com as respectivas Portarias de Autorização/Reconhecimento,
turnos e vagas. 1) CURSOS OFERECIDOS: ADMINISTRAÇÃO
(Portaria Ministerial nº 703, de 18/12/2013, publicada no DOU de
19/12/2013), Turno: Noturno (100 vagas); DIREITO (Portaria Mi-
nisterial nº 543, de 23/09/2016, publicada no DOU de 26/09/2016),
Turno: Matutino (150 vagas), Noturno (150 vagas); PSICOLOGIA
(Portaria Ministerial nº 703, de 18/12/2013, publicada no DOU de
19/12/2013), Turno: Matutino (70 vagas); CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SIS-
TEMAS (Portaria Ministerial nº 295 de 09/07/2013, publicada no
DOU de 10/07/2013), Turno: Noturno (50 vagas); CURSO SUPE-
RIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES (Portaria
Ministerial nº 504, de 16/09/2016, publicada no DOU de 20/09/2016),
Turno: Noturno (50 vagas); CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Portaria
Ministerial nº 97 de 01/04/2016, publicada no DOU de 04/04/2016),
Turno: Noturno (50 vagas); CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EM MARKETING (Portaria Ministerial nº 97 de 01/04/2016, pu-
blicada no DOU de 04/04/2016), Turno: Noturno (50 vagas); CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO MULTIMÍDIA
(Portaria Ministerial nº 97 de 01/04/2016, publicada no DOU de
04/04/2016), Turno: Noturno (50 vagas). 2) PERÍODO E LOCAL DE
INSCRIÇÃO: As inscrições serão realizadas no período compreen-
dido entre os dias 3 de outubro de 2016 e 1º de dezembro de 2016.
As inscrições deverão ser realizadas via internet por meio do site
http://www.cesusc.edu.br. Na Faculdade Cesusc, será disponibilizado
laboratório de informática para fins de inscrição e impressão de bo-
leto. 3) DOCUMENTAÇÃO: A inscrição deverá ser feita pelo can-
didato via internet, onde o candidato irá preencher a ficha de ins-
crição, informando o número do documento de identidade que apre-
sentará no dia do concurso. 4) VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
O valor da taxa é de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a ser pago em
parcela única, no local de inscrição, ou boleto impresso via internet
em qualquer agência bancária até o vencimento. 5) A PROVA DO
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR: A prova, obrigatória para
todos os candidatos, será realizada em uma única data, 3 de dezembro
de 2016, e obedecerá rigorosamente ao horário e duração registrados
abaixo: a) A prova terá início às 14h, quando ocorrerá o fechamento
dos portões de acesso. b) Os candidatos só poderão deixar a sala em
que estiverem realizando as provas, 60 minutos após seu início. Os
dois últimos candidatos a encerrarem as provas, deverão deixar a sala
juntos. c) O tempo máximo para realização da prova é de 3 (três)
horas. O encerramento da mesma acontecerá às 17h. Os programas
das disciplinas estão no Manual do Candidato, disponível no local de
inscrição e via internet por meio do site da Faculdade no endereço
http://www.cesusc.edu.br. 6) LOCAL DA PROVA: As provas serão
realizadas na Faculdade Cesusc. A autenticação no canhoto de ins-
crição ou boleto confirma a inscrição no Processo Seletivo Vestibular
de Verão 2017. O presente Edital é válido apenas para as vagas nele
relacionadas, para matrícula no 1º semestre letivo de 2017. Na exis-
tência de vagas não preenchidas, a Faculdade Cesusc reserva-se o
direito de ofertá-las em processos seletivos suplementares. Esta Ins-
tituição não é obrigada a dispensar a frequência dos alunos que, por
convicção religiosa, não queiram frequentar as aulas às sextas-feiras,
após as 18h, e aos sábados. A inscrição do candidato implica acei-
tação das condições do concurso e das decisões que possam ser
tomadas pela Comissão Permanente do Processo Seletivo desta Ins-
tituição. Em decorrência da necessidade de se completarem os dias
letivos exigidos no semestre, poderá haver aulas aos sábados, no
período Matutino, para alunos matriculados em cursos dos turnos
manhã, tarde e noite. Não será oferecido curso cujo número de can-
didatos inscritos, aprovados e matriculados seja inferior a 40 (qua-
renta). De acordo com legislação em vigor os valores a serem co-

brados dos aprovados, a relação do corpo docente, com a respectiva
titulação, e a discriminação dos recursos materiais, além da íntegra
deste Edital, encontrar-se-ão à disposição dos candidatos na Central
de Relacionamento e Atendimento ao Aluno da Faculdade. Este con-
curso tem validade exclusivamente para o 1º semestre de 2017. Os
casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Per-
manente do Processo Seletivo da Faculdade Cesusc.

Florianópolis, 3 de outubro de 2016.

FLÁVIO BALBINOT
Diretor Geral

FACULDADE FLAMINGO

E D I TA L
PROCESSO SELETIVO (PS) FACULDADE FLAMINGO 2017

A Faculdade Flamingo - Recred. Port. nº 638 - DOU
21/05/12, Cred. EaD Port. nº 648 - DOU 19/07/16 - abre inscrições
ao PS continuado ano letivo 2017 após 15 dias da publicação deste
edital, conforme instruções: I - CURSOS E VAGAS OFERECIDOS:
Lê-se L - unidade Lapa; P - unidade Perdizes; M - Matutino; VP -
Verpertino; N - Noturno; V - nº de vagas; T - nº de turmas. Ad-
ministração - Port. nº 704 - DOU 19/12/13 - P - N - 150V - 3T, Port.
nº 537 - DOU 25/10/2013 - L - M - N - 200V - 4T; Ciências
Contábeis - Port. nº 704 - DOU 19/12/13 - P - N - 100 - 2T, Port. nº
540 - DOU 25/10/2013 - L - M - N - 150V - 3T; Gestão Financeira
- Port. nº458 - DOU 12/06/15 P - N - 100V - 2T; Redes de Com-
putadores - Port. nº 286 - DOU 27/12/12, aditamento Port. nº 382
DOU 04/07/14 - L - M - N - 100 - 2T; Análise e Desenvolvimento de
Sistemas - Port. nº 286 - DOU 27/12/12 L - M - N - 120V - 2T;
Gestão da Tecnologia da Informação - Port. 209 - DOU 28/03/2014,
L - M - N - 100 - 2T; Gestão de Recursos Humanos - Port. nº 704 -

DOU 19/12/13 - e Logística e Marketing - Port. nº 704 - DOU
19/12/13 - P - N - 100V - 2T, L - M - N - 150V - 3T; Gestão da
Qualidade - Port. nº 695 - DOU 18/11/2014 e Gestão Comercial -
Port. nº 2 - DOU 14/01/13 - L - M - N - 150V - 3T; Automação
Industrial - Port. nº 286 - DOU 27/12/12, L - M - N - 150V - 3T e
Educação Física - Port. nº 286 - DOU 27/12/12, aditamento Port. nº
549 - DOU 29/07/2015 - P - M - N - 150V - 3T; Pedagogia - Port.
nº 298 - DOU 31/12/12 - P - N - 100V - 2T; Port. nº 340 - DOU
30/05/2014 - L - M - VP - N - 200V - 4T; Pedagogia EaD - Port. nº
374 - DOU 09/09/16 - P - L - 250V; Engenharia da Produção - Port.
212 - DOU 28/03/2014 - L - M - N - 100 V - 2T; Processos
Gerenciais - Port. 209 - DOU 28/03/2014 - L - M - N - 100V - 2T.
II - PS E CRITÉRIOS - Prova com questões de conhecimentos gerais
e redação. Opções: 1 - TRADICIONAL - promovido na Instituição,
em dia e horário divulgados no momento da inscrição do candidato;
2 - AGENDADO em dia e horário agendados pelo candidato. Cri-
térios de aprovação - Nota PS igual ou superior a 4,0 (quatro) e
redação igual ou superior a 1,6 pontos. Sendo soma das notas da
prova de conhecimentos gerais - de 0 a 6 pontos e da redação de 0 a
4 pontos. Duração - 2h. Resultado - preenchimento das vagas por
ordem de matrícula. Na disputa de vaga, o preenchimento se dará,
nesta ordem: maior número de pontos, nota maior na prova de co-
nhecimentos gerais e depois a da redação, idade superior. III - INS-
CRIÇÕES: nas Centrais de Atendimento da FACULDADE, Tels. -
21174500, 38333000 - 2ªf a 6ªf: 9h - 21h e Sáb. - 9h - 13h. Do-
cumentos Necessários: Cédula de Identidade, C.P.F., comprovante de
endereço, formulário de Inscrição preenchido. IV - DA MATRÍCU-
LA: Para matrícula, o candidato aprovado - ou representante legal -
deve apresentar o original e 2 cópias dos documentos: Cédula de
Identidade, Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino
Médio, ou equivalentes, C.P.F. do responsável financeiro, foto 3X4 -
recente, Contrato de Prestação de Serviços e Encargos Educacionais

e Requerimento de Matrícula assinados e comprovante do pagamento
da primeira parcela da semestralidade. V - DISPOSIÇÕES GERAIS:
1 - O resultado do PS tem validade somente para a fase vigente. 2 -
PS continuado - as vagas para cada semestre poderão ser preenchidas

até 15 dias posteriores ao início das aulas no semestre letivo. As
vagas remanescentes do 1º semestre serão abertas para matrícula no
2º semestre do ano vigente. 3 - A FACULDADE reserva-se o direito
de decidir sobre funcionamento de turma com número inferior a 60%
das vagas ofertadas e de estabelecer algumas aulas em períodos di-
ferentes aos dos últimos semestres, desde que consultado o corpo
discente. 4 - O candidato aprovado que não efetivar sua matrícula no
prazo estipulado perderá a prioridade da vaga. 5 - A matrícula de
candidatos menores de 18 anos deverá ser efetivada por seu re-
presentante legal. 6 - A semestralidade dos Cursos será dividida em
seis parcelas, com vencimento de acordo com o Contrato de Prestação
de Serviços da Instituição. 7 - Em caso de cancelamento de matrícula,
a restituição de 70% do valor pago da 1ª parcela da semestralidade
dar-se-á somente para requerimento formal efetuado na fase do PS
vigente e 10 dias antes do início das aulas. 8 - A ausência de pedido
formal de cancelamento da matrícula por parte de aluno desistente
implica na continuidade de seu débito para com a Instituição, in-
clusive das parcelas vincendas. 9 - Informações exigidas pela Port.
MEC. nº 40 - 12/12/07 e outros procedimentos do PS estão dis-
poníveis em: www.faculdadeflamingo.com.br.

SANDRA GAVIOLI PUGA
Diretora Geral

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
CLUBES ESPORTIVOS

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

Processo Administrativo N.º 013/2016
Tomadora dos Serviços: Federação Nacional dos Clubes Esportivos -
FENACLUBES

CNPJ 05.232.628/0001-36
OBJETO: O presente processo de aquisição tem por objeto a

contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço global,
para prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de
áudio visual, filmagem, iluminação e informática, para o Congresso
Brasileiro de Clubes a ser realizado no 2º semestre de 2016, no
período de 15 a 18 de dezembro de 2016, a realizar-se no Hotel Mabu
Thermas Grand Resort, no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do
PR, referente ao Projeto Plurianual 2016-2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Regulamento de Contratações de
bens e serviços da FENACLUBES.

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço por lote.
Data limite para recebimento do envelope: 25/10/2016
LOCAL PARA RECEBIMENTO DO ENVELOPE: Rua

Açaí, 566 - Bairro das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP
13092-587.

EDITAL: O edital poderá ser acessado pelo site da FE-
NACLUBES - http://www.fenaclubes.com.br/informe-se/contrata-
coes/edital/

Qualquer duvida ou esclarecimento no momento da elabo-
ração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail:
c o n t r a t a c o e s @ f e n a c l u b e s . c o m . b r.

Campinas, 3 de outubro de 2016.
ARIALDO BOSCOLO

Presidente da FENACLUBES

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS
EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS

E DERIVADOS DE PETRÓLEO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, a Federação Nacional dos Empregados
em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo,
inscrita no C.N.P.J. sob nº 69.122.257/0001-12, convoca todos os
Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de
Petróleo, Lojas de Conveniência, Lava Rápidos e Trocas de Óleo, das
localidades inorganizadas em Sindicato no Estado de Minas Gerais,
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no no dia 04/10/2016 em 1º chamada com 2/3 da categoria as 16:00
horas e 2º chamada as 16:30 horas, com qualquer número de pre-
sentes, à Rua Mariana n. 155, 2. And., sala 201, Centro, Ipatinga,
para os municípios de Ipatinga e Região; no dia 05/10/2016 em 1º
chamada com 2/3 da categoria as 16:00 horas e 2º chamada as 16:30
horas, com qualquer número de presentes, à Rua Peçanha n. 306, sala
107, Centro, Governador Valadares, para os municípios de Gover-
nador Valadares e Região e no dia 07/10/2016 em 1º chamada as
17:00 horas com 2/3 da categoria e 2º chamada as 17:30 horas, com
qualquer número de presentes, à Rua Monte Sião n. 441, Esplanada,
Montes Claros, para os municípios de Montes Claros e Região e para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de
conformidade com as disposições contidas nos estatutos sociais e na
legislação pertinente, precipuamente nas disposições contidas nos ar-
tigos 533 a 539, inclusive, todos da C.L.T., para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e aprovação da ATA da
Assembléia anterior; b) discussão e aprovação das reivindicações que
serão formuladas para composição das Normas Coletivas de Trabalho,
nas localidades inorganizadas em sindicato específico na jurisdição do
Estado de Minas Gerais; c) outorga de poderes à Diretoria da Fe-
deração Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Com-
bustíveis e Derivados de Petróleo, para encaminhamento das rei-
vindicações, para representação dos trabalhadores nas negociações
com as empresas das localidades inorganizadas em sindicato espe-
cífico na jurisdição do Estado do Pará e para celebrar ou não Acordo
Coletivo de Trabalho e/ou Convenção Coletiva de Trabalho e, no caso
de malogro nos entendimento, para suscitar Dissídio Coletivo perante
o E. Tribunal Regional do Trabalho competente; d) fixação de índice,
discussão sobre o valor e autorização de desconto da Contribuição
Assistencial, inclusive para manifestação dos interessados no que
tange a eventual oposição, a qual deverá ser feita até 10 (dez) dias
após a realização da assembléia, perante a entidade Federativa no
Estado do Pará; e) autorizar o exercício do direito de greve na forma
da lei 7.783/89, em caso de malogro nas negociações; f) deliberação
sobre a transformação da assembléia em permanente, em toda ju-
risdição da Federação até o estabelecimento final das Normas Co-
letivas da categoria.

São Paulo, 29 de Setembro de 2016
FRANCISCO SOARES DE SOUZA

Presidente da Federação

FUNDAÇÃO DE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Con-
tratada: Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda para o item 01 no
valor de R$ 20.097,60. Objeto: Aquisição de microscópio configurado
para campo claro. Referente ao processo 125525 para realização do pro-
jeto: 3434 FINEP/MCTI-MPEG/FADESP COLEÇÕES CIENTIFICAS.
Amparo legal: Inciso XXI do Artigo 24 Lei 8.666/93. Homologação:
Diretor Executivo - Prof. Dr. Sinfronio Brito Moraes pela Fadesp.

SINFRONIO BRITO MORAES
Diretor Executivo

samara.anjos
Realce


