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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS
PARA AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO

EDITAL Nº 112695, DE 20 DE JULHO DE 2016
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA

Modalidade Produto - PROJETO UTF/BRA/084/BRA
Consultor para avaliar o impacto de Gases de Efeito Estufa

em aquicultura: Requisitos Obrigatórios: Graduação em Engenharias
(de pesca, de aquicultura, sanitária), Agronomia, Zootecnia, Biologia,
Oceanografia ou áreas afins. Requisitos Obrigatórios: Mínimo de 05
anos de experiência comprovada na atuação em projetos de avaliação
de emissão de gases de efeito estufa. Vagas: 01. Lotação: Brasília-DF.
Vigência Contratual: 11 meses. Mais informações dos cargos no site:
https://www.fao.org.br. Os candidatos deverão inserir seus currículos
no site
https://www.fao.org.br no período de 21/07/2016 a 28/07/2016.

DIÓGENES LEMAINSKI
Coordenador Nacional do Projeto

UTF/BRA/084/BRA

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 16 DE JUNHO DE 2016

Acrescenta dispositivos na Resolução nº
01/2016, da CPN/CC/PCdoB e dá outras
providências

A Comissão Política Nacional do Comitê Central do Partido
Comunista do Brasil, no exercício de suas atribuições de que tratam
as alíneas "c" e "e", do art. 22 c/c alínea "a" do art. 23 do Estatuto do
PCdoB, tendo presente o disposto nas alíneas "a" e "b" do art. 3º do
Regimento Interno do PCdoB RESOLVE:

Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 01/2016, da CPN/CC/PC-
doB, referendada pela Resolução nº 02/2016, do CC/PCdoB, passa a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 3º, 4º, 5º e 6º:

Art. 2º...
§ 3º As candidaturas a cargos eletivos para o Poder Exe-

cutivo e para o Poder Legislativo municipais somente serão refe-
rendadas nos termos do disposto no § 1º deste artigo, caso os(as)
candidatos(as) preencham os requisitos legais e regulamentares e te-
nham firmado o "Compromisso dos Candidatos e Candidatas do PC-
doB para as eleições de 2016", aprovado pela Comissão Política
Nacional do Comitê Central do PCdoB;

§ 4º O "Compromisso dos Candidatos e Candidatas do PC-
doB para as eleições de 2016" a que se refere o parágrafo anterior
será encaminhado pela Secretaria Nacional de Organização a todos os
órgãos partidários estaduais e municipais;

§ 5º Aos Comitês Municipais compete:
I - submeter o "Compromisso dos Candidatos e Candidatas

do PCdoB para as eleições de 2016" a cada um dos candidatos(as);
II - aferir, por ocasião das Convenções Eleitorais Municipais

que os candidatos tenham acolhido e firmado o "Compromisso dos
Candidatos e Candidatas do PCdoB para as eleições de 2016";

III - informar aos Comitês Estaduais a relação dos(as) can-
didatos(as) que tenham firmado o "Compromisso dos Candidatos e
Candidatas do PCdoB para as eleições de 2016";

§ 6º Aos Comitês Estaduais compete aferir e confirmar que
cada candidato ou candidata tenha firmado o "Compromisso dos
Candidatos e Candidatas do PCdoB para as eleições de 2016", como
requisito para o referendo das deliberações das Convenções Eleitorais
Municipais.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua apro-
vação e será publicada no Diário Oficial da União, devendo ser
submetida ao referendo do Comitê Central do PCdoB, em sua pri-
meira reunião após sua aprovação.

COMISSÃO POLÍTICA NACIONAL
DO COMITÊ CENTRAL DO PARTIDO

COMUNISTA DO BRASIL

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 3 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre critérios para aplicação e dis-
tribuição de recursos financeiros recebidos
de pessoas naturais, nas eleições que se
realizarão em outubro de 2016.

O Comitê Central do Partido Comunista do Brasil - PCdoB,
no regular exercício de sua atribuição prevista na alínea "c" do art. 22
do Estatuto do Partido e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 39
da Lei nº 9096, de 19 de setembro de 1995 e no inciso II do art. 16,
da Resolução nº 23.463, de 15 de dezembro de 2015, RESOLVE:

Art. 1º A aplicação e a distribuição de recursos financeiros
recebidos pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB, de pessoas
naturais nas eleições para Prefeitos(as), Vice-Prefeitos(as) e Verea-
dores(as), nas eleições que se realizarão em outubro de 2016 ocor-
rerão de acordo com o disposto no art. 39 e seus parágrafos, da Lei
nº 9096, de 19 de setembro de 1995, no art. 16 da Resolução nº
23.463, de 15 de dezembro de 2015, do Tribunal Superior Eleitoral,
bem como no estabelecido nesta Resolução.

Art. 2º A aplicação e a distribuição dos recursos a que se
refere o artigo anterior serão feitas após deliberação da Comissão
Política Nacional e por delegação desta, pelo Secretariado Nacional,
devidamente registrada em ata, podendo indicar em benefício de
quais candidaturas os recursos financeiros deverão ser aplicados e
distribuídos.

Art. 3º O Comitê Municipal que receber recursos financeiros
do Comitê Central, informará ao Secretário Nacional de Finanças o
dia em que o recurso financeiro foi creditado na sua conta ban-
cária.

Parágrafo único. Cabe ao(à) Secretário(a) de Finanças do
Comitê Municipal emitir o recibo eleitoral para o Comitê Central do
PCdoB.

Art. 4º A aplicação e a distribuição dos recursos financeiros
do Comitê Central do PCdoB diretamente a candidaturas à Prefei-
tos(as), Vice-Prefeitos(as) e Vereadores(as) será feita mediante apre-
sentação de recibo de doação financeira, firmada pelo(a) respectivo(a)
candidato(a), considerando a data do crédito do recurso na sua conta
bancária.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
Presidenta Nacional do Partido Comunista do

Brasil - PCdoB

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 3 DE JULHO DE 2016

Referenda a Resolução nº 03/2016, da Co-
missão Política Nacional do Comitê Central
do Partido Comunista do Brasil, que dispõe
sobre o Compromisso dos Candidatos e das
Candidatas do PCdoB para as eleições de
2016.

O COMITÊ CENTRAL do PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL, no exercício de sua atribuição prevista nas alíneas "c" e "e",
do art. 22, do Estatuto do PCdoB RESOLVE:

Art. 1º - Referendar a Resolução nº 03/2016, da Comissão
Política Nacional, do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil,
que dispõe sobre o Compromisso dos Candidatos e das Candidatas do
PCdoB para as eleições de 2016.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
aprovação, devendo ser publicada no DOU.

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
Presidenta Nacional

SÃO PAULO TURISMO S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - N° 2/15

Processo de Compras n° 976/15. OBJETO: Contratação, sob o regime
de empreitada por preço global, de obra de engenharia para rea-
dequação das instalações elétricas do Pavilhão de Exposições do
Parque Anhembi. Comunicamos que em 19/07/2016, o Sr. Diretor
Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores da São
Paulo Turismo S.A. com base na manifestação da Gerência de Pla-
nejamento e Projetos e da Gerência Jurídica da São Paulo Turismo,
CONHECEU os RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos pe-
las licitantes CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI EIRELI,
CONSÓRCIO ANHEMBI 2016 e PLANEM ENGENHARIA E ELE-
TRICIDADE LTDA, porque tempestivos e admissíveis e, no mérito,
NEGOU PROVIMENTO aos recursos das empresas CONSTRU-
ÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI - EIRELI (com base nos itens
6.2.1, 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.7 do edital); e PLANEM ENGENHARIA E
ELETRICIDADE LTDA (considerando, contudo, que os argumentos
e documentos trazidos deverão ser analisados quando da abertura do
envelope de habilitação do CONSÓRCIO ELMO E SAHLIAH; e por
não se ter vislumbrado a inexequibilidade alegada relativamente à
proposta do referido consórcio). Quanto ao Recurso da licitante CON-
SÓRCIO ANHEMBI 2016, no MÉRITO, DEU-LHE PROVIMEN-
TO, devendo a CPL modificar sua decisão para CLASSIFICAR o
licitante, pois foi unânime, pela área técnica e pela Gerência Jurídica,
o entendimento de que é perfeitamente possível a correção de erros
materiais que não afetem o valor global da proposta, bem como os
limites expressos no edital. Com a determinação da autoridade su-
perior, a Comissão Permanente de Licitações informa que a licitante
CONSÓRCIO ANHEMBI 2016 foi reclassificada, ficando a clas-
sificação das propostas conforme segue:
1º) CONSÓRCIO ANHEMBI 2016 (Composto pelas empresas F.J.
DE CAMARGO & CIA LTDA -EPP e SINDUSTRIAL ENGENHA-
RIA) - CNPJ: 47.591.276/0001-55, pelo valor global de R$
29.929.553,00.
2º) ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA - CNPJ:
88.692.264/0001-02, pelo valor global de R$ 29.986.004,96;
3º) PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA - CNPJ:
46.573.143/0001-93, pelo valor global de R$ 31.490.778,96;
4º) HERSA ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA - CNPJ:
01.376.473/0001-50, pelo valor global de R$ 32.799.501,20;
5º) CONSÓRCIO ANHEMBI MODERNO - CNPJ: 00.346.953/0001-
06, pelo valor global de R$ 34.574.294,15;
6º) CONSÓRCIO ANHEMBI ENGENHARIA - CNPJ:
04.743.858/0001-05, pelo valor global de R$ 34.593.695,61;
7º) CONSÓRCIO FACONSTRU/FR INSTALAÇÕES E CONSTRU-
ÇÕES LTDA - CNPJ: 01.367.170/0001-71, pelo valor global de R$
35.430.658,31. Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitações
informa que a sessão pública para abertura dos envelopes de HA-
BILITAÇÃO das licitantes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, res-
pectivamente, CONSÓRCIO ANHEMBI 2016 (Composto pelas em-
presas F.J. DE CAMARGO & CIA LTDA -EPP e SINDUSTRIAL
ENGENHARIA); ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA e PLA-
NEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA, ocorrerá dia
27/07/2016 a partir das 14:30 h, na sala de reuniões do Conselho,
situado à Av. Olavo Fontoura, 1209 - Portão 35 - Sede Administrativa

- Parque Anhembi - S.Paulo - SP. (ao se apresentar na recepção da
Sede Administrativa, procurar pela Comissão Permanente de Lici-
tações, junto a Gerência de Compras).

ELIZABETH LUCCHETTI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

São Paulo Turismo S.A.

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

ORDEM DE SERVIÇO No- 2, DE 15 DE JULHO DE 2016

Concede desconto temporário em taxas da
tabela tarifária do Porto Organizado de Im-
bituba.

A Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando: Que a exploração dos portos organizados
tem por objetivo aumentar a competitividade e o desenvolvimento do
País e que, para alcançar tal meta, uma das diretrizes é a garantia da
modicidade e da publicidade das tarifas (art. 3º, caput e art 3º, II da
Lei n. 12.815/2103); A necessidade de garantir custos competitivos
para que sejam mantidas e incentivadas as operações de movimen-
tação de granel sólido pelo Porto de Imbituba, o que será viabilizado
pela concessão isonômica de desconto tarifário; Que o desconto é
essencial para evitar a perda de cargas atualmente movimentadas pelo
Porto de Imbituba. Que a eventual perda de cargas redundaria em
prejuízos sociais e econômico-financeiros para toda a cadeia logística
envolvida na operação; Que a concessão do desconto tem por ob-
jetivo evitar a redução da movimentação portuária que, por decor-
rência, geraria a diminuição da base de arrecadação tarifária; Que, nos
termos do que prevê o item 3.1. da Tabela I (Infrater) - Tabela de
Tarifas do Porto Organizado de Imbituba, aprovada pela Resolução nº
001, de 10 de fevereiro de 2016 (publicada no Diário Oficial da
União em 1 de março de 2016), a Administração do Porto tem a
prerrogativa de conceder descontos tarifários temporários e isonô-
micos;

RESOLVE: Art. 1º - Conceder desconto de 39% (trinta e
nove por cento) sobre o valor previsto na taxa "1.4" ("1. Taxas
Gerais; nº 4. Por tonelada de granel sólido") da Tabela I: Utilização
da Infraestrutura Terrestre (Infrater) - Tarifas do Porto Organizado de
Imbituba, aprovada pela Resolução nº 001, de 10 de fevereiro de
2016.

§1º. O desconto é concedido a título temporário, vigorando
por até 6 (seis) meses, contados da data de assinatura desta Ordem de
Serviço, podendo ser prorrogado a critério da Autoridade Portuária.

§2º. A concessão do desconto é precária, podendo ser re-
vogada ou suspensa a qualquer tempo, em caso de determinação da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ ou por de-
cisão administrativa da Autoridade Portuária.

§3º. Caso haja a revogação da presente Ordem de Serviço
por determinação da ANTAQ, a mesma operará retroativamente, de-
vendo os beneficiários do desconto efetuar a complementação do
pagamento da tarifa em até 10 (dez) dias úteis após a notificação da
Autoridade Portuária.

Art. 2º - Os descontos previstos no artigo anterior se aplicam
exclusivamente para as operações vinculadas à movimentação de gra-
nel sólido.

Art. 3º - Os descontos definidos pela presente Ordem de
Serviço serão concedidos para as operações realizadas a partir da zero
hora do dia 15 de agosto de 2016.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de
sua assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial da União.

LUIS ROGÉRIO PUPO GONÇALVES
Diretor Presidente

PORTARIA PRE Nº 11, DE 15 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre normas e procedimentos ope-
racionais de prioridade, preferência de atra-
cação e produtividade operacional no âm-
bito do Porto Organizado de Imbituba/SC.

A Diretoria Executiva da SCPar Porto de Imbituba S.A., por
intermédio de seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, considerando: O disposto na Lei Federal nº
12.815/2013, na Lei Federal n° 9.537/1997; na Resolução nº
2.239/2011 - ANTAQ; na Resolução nº 2.297/2013 - ANTAQ; na
Resolução nº 3.274/2014 - ANTAQ; nas Normas da Autoridade Ma-
rítima - NORMANs - estabelecidas pela Marinha do Brasil; na Por-
taria nº 111/2013 - Secretaria de Portos da Presidência da República;
na Portaria PRE n° 005 de 08 de outubro de 2014 - SCPar Porto de
Imbituba S/A; A necessidade de revisar os parâmetros, termos e
condições fixados pela Portaria PRE012, de 09 dezembro de 2015,
com vistas ao aprimoramento da segurança, da produtividade e da
celeridade das operações portuárias no âmbito do Porto Organizado
de Imbituba/SC;

RESOLVE: Art. 1º. Estabelecer e disciplinar procedimentos
operacionais de prioridade, preferência de atracação e produtividade
operacional no âmbito do Porto Organizado de Imbituba/SC.

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - Art. 2º. A uti-
lização do canal de acesso, da área de fundeio, da bacia de evolução
e dos berços de atracação do Porto Organizado de Imbituba será
autorizada pela Autoridade Portuária, obedecidas as normas estabe-
lecidas pela Autoridade Marítima e pelos demais órgãos interve-
nientes. Art. 3º. Para fins desta Portaria, considera-se: I - Atracação
prioritária: aquela concedida ao navio que terá sua atracação imediata,
devendo haver a desatracação de outro navio que esteja ocupando a
vaga daquele; II - Atracação preferencial: aquela concedida ao navio
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