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OFERTA DE COMPRA N° 824410801002021OC00179
OBJETO: Registro de preços de insumos para realização de artroscopia com cessão
de instrumentais e equipamentos em comodato.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e nas observações feitas pela Senhora Pregoeira e Área Técnica, resolvo HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº
141/2021, bem como ADJUDICAR o objeto para à empresa SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, para o Lote único - composto dos
itens: 01 (R$ 660,00); 02 (R$ 2.000,00); 03 (R$ 300,00); 04 (R$ 500,00) e 05 (R$
450,00).
Publique-se na forma da lei.
Campinas, 20 de setembro de 2021

DR. SÉRGIO BISOGNI
Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

AVISO DE LICITAÇÕES
Pregão Eletrônico n. 244/2021 - Objeto:FORNECIMENTO CONEXÕES DE
PVC.Recebimento das propostas até às 8h do dia 05/10/2021 e início da disputa de
preços dia 05/10/2021 às 9h.
As informações dos dados para acesso e os editais poderão ser obtidos nos sites www.
licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão n. 2021/246 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE
LED. Recebimento das propostas até às 8h do dia 30/9/2021 e início da disputa de
preços dia 30/9/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/248 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR
UNIVERSAL PARA LEITURA DE MACROMEDIDORES, VIA RADIOFREQUÊNCIA. Recebimento das propostas até às 8h do dia 4/10/2021 e início da disputa de
preços dia 4/10/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/256 - ELETRÔNICO. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVICO DE
RENOVAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS (SUBSCRIPTION) DO
SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER 2019 STD CORE. Recebimento das propostas até às 8h do dia 1/10/2021 e início da disputa de preços dia 1/10/2021 às 9h.
A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br.
Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br).
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
(Participação Ampla)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021,
Processo Administrativo N. SETEC.2021.00000388-17
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção dos cemitérios municipais, conforme especiﬁcações
contidas no termo de referência, Anexo I do Edital 19/2021
Disponibilidade do Edital: a partir de 22/09/2021 até o último dia útil que anteceder
a data designada para a abertura do certame, no portal eletrônico: www.setec.sp.gov.
br ("Transparência" e em seguida em "Licitações"), na extensão "PDF", solicitando-se
através do e-mail colsetec@setec.sp.gov.br, ou na SETEC, localizada na Praça Voluntários de 32, S/N - Campinas/SP - Bairro Ponte Preta, das 09h00min às 12h00min e
das 13h00min às 16h30min, de segunda à sexta-feira, onde poderá ser consultado ou
poderá ser adquirido ao custo de R$ 5,00 (cinco) reais em mídia (CD) no formato PDF.
Credenciamento, Entrega dos Envelopes e Sessão Pública serão às 10:00 horas do
dia 04/10/2021 no Auditório da SETEC.
Informações relativas ao presente processo poderão ser obtidas pelo telefone (19)
3734-6138 ou por e-mail colsetec@setec.sp.gov.br com o Pregoeiro Daniel Faria de
Machado.
Caso o interessado almeje a visita técnica (facultativa) para constatar as condições
de execução e peculiariedades inerentes à natureza dos trabalhos do objeto, a mesma
deverá ser agendada e acompanhada por Servidor indicado pela SETEC, que neste
caso, certiﬁcará a visita, expedindo Atestado de Visita. Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário. Cada visita deverá ser
agendada por e-mail (Marcio.monteiro@setec.sp.gov.br) ou pelo telefone (19) 37346177/6178 com o Sr. Márcio Roberto Monteiro e poderá ser realizada até o dia útil
imediatamente anterior à sessão pública, no período das 09:00 às 16:00 horas
Campinas, 20 de setembro de 2021

DANIEL FARIA DE MACHADO
PREGOEIRO

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2020
Protocolo CMC-ADM-2020-00155- Pregão Eletrônico nº 13/2020 - Contratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.784.257/0001-40 - Objeto:
Prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato para prestação do serviço de agenciamento e intermediação do serviço de transporte terrestre para servidores, palestrantes e convidados e suas bagagens, a serviço da Câmara Municipal de Campinas, sob
demanda; Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Lei Complementar
nº 123/2006 e suas alterações - Valor estimado do contrato: R$ 48.896,30 (quarenta e
oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos) - Vigência: de 25/09/2021
até 25/09/2022 - Assinatura: 20/09/2021.

Campinas, terça-feira, 21 de setembro de 2021
DIRETORIA-GERAL

PUBLICAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2021/2022.
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 95/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Sua Excelência o Senhor José Carlos Silva, no uso das atribuições de seu cargo,
Considerando a necessidade de ﬁscalização e gestão da execução dos termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas;
R E S O L V E:
Art. 1º A Diretora de Infraestrutura e Serviços, a servidora LUIZA EMÍLIA LANZA
SOBRAL MENEZES ﬁca designada como Fiscal do Contrato nº 26/2021, celebrado
com a empresa M & M Serviços Ltda, o servidor RICARDO REZENDE RIBEIRO
ﬁca designado como Fiscal Auxiliar do contrato e o servidor RODRIGO VEIGA REBOLLA ﬁca designado como Fiscal Auxiliar Substituto do contrato, conforme atribuições previstas na Lei Federal 8.666/93, na Ordem de Serviço da Presidência nº
03/2020 e nos próprios termos do contrato.
Parágrafo único: A Fiscal de Contrato deverá encaminhar relatório à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos de antecedência ao término da
vigência do atual contrato, sugerindo à Administração: a) a prorrogação do contrato;
b) uma nova licitação para o objeto; c) descontinuidade do objeto.
Art. 2ºO servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES ﬁca designado como
gestor do contrato referido no art. 1º, e a servidora MILENA MARIA PALLIOTO
PERSICANO, como gestora auxiliar do contrato, conforme o art. 49 da Resolução nº
886, de 17 de fevereiro de 2014, e Ordem de Serviço nº 03/2020.
Art. 3ºO servidor LEONARDO DIAS DE CARVALHO ﬁca designado como Fiscal
Administrativo do contrato referido no art. 1º, conforme atribuições previstas na Ordem de Serviço da Presidência nº 03/2020.
Art. 4º O servidor RICARDO DA SILVA POIANI ﬁca designado como Fiscal Administrativo Substituto do contrato referido no art. 1º, conforme atribuições previstas na
Ordem de Serviço da Presidência nº 03/2020.
Art. 5º Dê-se ciência aos envolvidos.
Art. 6º Publique-se.
Gabinete da Presidência, 16 de setembro de 2021.
JOSÉ CARLOS SILVA
PRESIDENTE

PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DA MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2021/2022.
PORTARIA DA MESA Nº 165/2021
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e
Considerando a necessidade do gozo de férias da servidora designada para o exercício
da função gratiﬁcada de Procurador-Chefe,
RESOLVE:
Art. 1ºFica designada a servidora BRUNA DANIELA DIAS ROCCHETTI SANTOS
JOVETTA, matrícula nº 439, atualmente exercendo a Função Gratiﬁcada FG4, de
Chefe da Procuradoria Legislativa, para responder interinamente pela Procuradoria,
de 20/09/2021 a 09/10/2021, durante o período de gozo de férias da servidora YASMIN ALENCAR LOPES.
Art. 2ºEm razão das disposições do art. 37, XI, XVI e XVII, todos da Constituição
Federal de 1988, em suas redações atuais e, consoante às disposições dos artigos 99,
108 e § Único da Resolução nº 886, de 18 de fevereiro de 2014, essas servidoras serão
remuneradas apenas pelas funções gratiﬁcadas para as quais foram designados.
Art. 3ºDê-se ciência aos envolvidos.
Art. 4ºPublique-se.
Campinas, 17 de setembro de 2021.
JOSÉ CARLOS SILVA
PRESIDENTE

ALBERTO ALVES DA FONSECA
PRIMEIRO-SECRETÁRIO

FERNANDO CÉSAR RIBEIRO MENDES
SEGUNDO-SECRETÁRIO

CORREIO POPULAR A9
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Campinas, terça-feira, 21 de setembro de 2021

Editora: Cristina Belluco e-mail: cristina.belluco@rac.com.br
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Salário Mínimo federal:R$1.100,00
Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I: R$ 1.163,55
Faixa II: R$ 1.183,33

(*) Os valores variam
de acordo com as
ocupações, que podem ser
conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/
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TEMOR DE QUEBRA DA CHINESA EVERGRANDE

Ibovespa tomba 2,33% com
medo de calote na China
Bolsa brasileira cai ao menor nível desde novembro de 2020
De São Paulo

O medo de um calote da gigante do setor imobiliário chinês
Evergrande e de potenciais efeitos na economia da China mexeu ontem com índices de todo o mundo, incluindo Nova
York. Seguindo o mesmo movimento, a Bolsa brasileira (B3)
teve tombo de 2,33%, aos
108.843,74 pontos – no menor
nível desde 23 de novembro.
Entre as ações, o setor de mineração foi o mais afetado. No
câmbio, o dólar foi pressionado e cedeu 0,93%, cotado a

R$ 5,3312 – maior valor de fechamento desde 23 de agosto.
Com dívidas superiores a
US$ 300 bilhões, a Evergrande
já avisou credores que não conseguiria cumprir os pagamentos de juros da dívida com vencimento ontem. "O mercado
de crédito da China é muito ligado ao imobiliário, e a situação da maior construtora local
poderia causar um temor ainda maior, contaminando outros setores como o financeiro", escreve em nota Julia Aquino, especialista em investimentos da Rico Investimentos.

Além disso, a China, a maior
importadora de minério do
mundo, segue impondo restrições à produção de aço no
país, acrescenta.
A perda acumulada pelo
Ibovespa desde o recorde histórico de fechamento, em 7 de junho (130.776,27 pontos), de
quase 22 mil pontos, corresponde agora a 16,77%. Considerando apenas o dia de ontem o índice cedeu 2.595 pontos. No mês, as perdas são
de 8,37% e no ano, de 8,55%.
Em Nova York, índice Dow
Jones fechou em queda de

1,78%, o S&P 500, de 1,70% e
Nasdaq, de 2,40%. O índice
VIX, conhecido por termômetro do medo, chegou a operar
com alta acima de 36%. Na Europa, a Bolsa de Londres cedeu
0,79%, Frankfurt perdeu 2,31%
e Paris, 1,74%. A Bolsa de Hong
Kong fechou em baixa de 3,3%
sob efeito da Evergrande.
Na B3, o setor de mineração
e siderurgia esteve entre os
mais penalizados da sessão,
com Vale ON em queda de
3,30% — que superavam 5%,
mais cedo — e CSN ON, de
3,09%. (Estadão Conteúdo)

EM BENEFÍCIO DAS CONCESSIONÁRIAS

Pedágios devem subir para
cobrir perdas na pandemia
As perdas de receita das concessionárias de rodovias federais
que foram afetadas pela pandemia do coronavírus deverão ser
recompostas por reajustes nas
tarifas de pedágio cobradas
dos usuários. O formato é idealizado pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT),
responsável por reequilibrar os
contratos das empresas que administram estradas federais. A

diretoria da ANTT ainda precisa aprovar a proposta, que foi
explicada ontem em reunião
participativa promovida pelo
órgão em uma última rodada
de debate com o setor, reunindo concessionárias e usuários.
Para mitigar o impacto para
os motoristas, a ANTT poderá
elaborar uma forma de diluir
os aumentos tarifários, de forma parcelada.

SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
AUTARQUIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - (Par cipação Ampla)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, Processo Administra vo N. SETEC.2021.00000388-17. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção dos cemitérios municipais, conforme especiﬁcações con das no termo de
referência, Anexo I do Edital 19/2021. Disponibilidade do Edital: a par r de 22/09/2021 até o úl mo dia ú l que anteceder a data designada
para a abertura do certame, no portal eletrônico: www.setec.sp.gov.br (“Transparência” e em seguida em “Licitações”), na extensão “PDF”,
solicitando-se através do e-mail: colsetec@setec.sp.gov.br, ou na SETEC, localizada na Praça Voluntários de 32, S/Nº – Campinas/SP – Bairro
Ponte Preta, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, de segunda à sexta-feira, onde poderá ser consultado ou poderá ser
adquirido ao custo de R$ 5,00 (cinco) reais em mídia (CD) no formato PDF. Credenciamento, Entrega dos Envelopes e Sessão Pública serão às
10:00 horas do dia 04/10/2021 no Auditório da SETEC. Informações rela vas ao presente processo poderão ser ob das pelo telefone: (19)
3734-6138 ou por e-mail colsetec@setec.sp.gov.br com o Pregoeiro Daniel Faria de Machado. Caso o interessado almeje a visita técnica (faculta va) para constatar as condições de execução e peculiariedades inerentes à natureza dos trabalhos do objeto, a mesma deverá ser agendada e acompanhada por Servidor indicado pela SETEC, que neste caso, cer ﬁcará a visita, expedindo Atestado de Visita. Poderão ser feitas
tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário. Cada visita deverá ser agendada por e-mail (Marcio.monteiro@setec.
sp.gov.br) ou pelo telefone: (19) 3734-6177/6178 com o Sr. Márcio Roberto Monteiro e poderá ser realizada até o dia ú l imediatamente anterior à sessão pública, no período das 09:00 às 16:00 horas. Campinas, 20 de setembro de 2021. DANIEL FARIA DE MACHADO - Pregoeiro.

Uma das últimas definições
na proposta é que o cálculo do
reequilíbrio extraordinário deverá ser aplicado para o período de março a dezembro de
2020, sem considerar o ano de
2021. Segundo técnicos da
agência, apesar de os efeitos sanitários da pandemia terem se
estendido para este ano, a crise
não afetou o tráfego das rodovias concedidas em 2021.
Para calcular os efeitos da

Adalpra Agrícola e Comercial Ltda.
CNPJ nº 60.893.443/0001-80
Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios da sociedade Adalpra Agrícola e Comercial Ltda. (a “Adalpra”) para que
compareçam à Reunião de Sócios que será realizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
na Fazenda Rio das Pedras, KM 12, Estrada da Rhodia, Barão Geraldo, CEP 13024-500, sede da
Adalpra, no dia 27 de Setembro de 2021, às 11h, para a primeira convocação e, caso necessário,
em segunda convocação, no dia 04 de outubro de 2021, às 11h D ߔP GH GHOLEHUDU VREUH L  D
FRQWUDWD©¥RGHLQVWUXPHQWRGHDGLWDPHQWRDR&RQWUDWRGH3DUFHULDߔUPDGRHPFRPD
HPSUHVD $QWRQLR $QGUDGH (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOL£ULRV /WGD LL  RV WHUPRV H FRQGL©·HV GH
SURSRVWDVGH3DUFHULDDSUHVHQWDGDVSRURXWUDVHPSUHVDVGRPHUFDGRLPRELOL£ULR LLL DVFRQGL©·HV
que se apresentam mais vantajosas à Adalpra, confrontando-se as propostas apresentadas por
$QWRQLR$QGUDGHHGHPDLVHPSUHVDVGRPHUFDGRLPRELOL£ULRH LY RXWURVDVVXQWRVGHLQWHUHVVHGD
Adalpra. A Reunião de Sócios será instalada, em primeira convocação, com a presença de sócios
que representem no mínimo 3/4 do capital social em circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número de sócios.
6¥R3DXORGHVHWHPEURGH
Adalpra Agrícola e Comercial Ltda.
Representada por Mario Horácio Caputo - Sócio Administrador
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MINISTÉRIO DA
DEFESA

pandemia nas concessionárias
— o que será analisado caso a
caso —, será considerada a diferença verificada em cada mês
entre o tráfego mensal projetado, quando a crise sanitária
não estava no radar, e o tráfego
real no período. A ANTT vai
considerar como oscilação de
tráfego decorrente da pandemia a variação acima e abaixo
do desvio-padrão com nível de
significância de 5%. (EC)

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

ALFÂNDEGA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Chamada Pública nº 01/2021 - UASG 120060
A
Academia da Força Aérea (AFA) torna pública esta Concorrência.
Nº Processo: 67510.005854/2021-36. Objeto: aquisição de alimentos de
agricultores familiares, por meio da modalidade de Compra Institucional do
Programa de Aquisição de Alimentos. Disponibilidade do Edital: 21/09/2021 das
08 h 00 min às 12 h 00 min e das 13 h 00 min às 16 h 00 min. Endereço:
AFA - Academia da Força Aérea - Estrada de Aguaí, s/nº - Jardim Bandeirantes
CEP: 13631-750 - Pirassununga-SP ou pelo endereço eletrônico:
afa.licitacoes@gmail.com. Abertura da Licitação: 13/10/2021 às 10h00.
Endereço: Estrada de Aguaí, S/nº, - Pirassununga/SP.
MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA Coronel Intendente
Ordenador de Despesas

LÍDER COMERCIAL E AGRÍCOLA S.A.
CNPJ – 45.990.728/0001-46 – NIRE 35.300.039.807
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 22 de abril de 2021. Data, Local e Hora: 22/04/2021, na sede social à Rua Proença nº 950, Campinas/SP,
às 10,00 horas. PRESENÇA: Acionistas que representavam a maioria do capital social, como se verificou de suas
assinaturas apostas na folha competente do Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Editais publicados nos
jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Correio Popular, local, nos dias 18, 19, e 20/03/2021. COMPOSIÇÃO DA
MESA: Presidente: Renata Germer Salin , Secretária: Diana Germer Salin Carvalho. DELIBERAÇÕES TOMADAS: I –
Foram eleitas, para o triênio 2021/2023, as acionistas: a) Sra. Renata Germer Salin, brasileira, divorciada, comerciante,
nascida em 13/07/1952, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.986.984-X-SSP/SP, expedida em 21/01/2019, e do
CPF nº 720.062.938-34, residente e domiciliada na Rua Professora Dea Ehrhardt Carvalho nº 1500, casa 26,
Condomínio Casas Brasileiras, Bairro Sitio Recreio Gramado, CEP nº 13101-664, na cidade de Campinas-SP; para
Diretora Presidente II- Sra. Diana Germer Salin Carvalho, brasileira, casada, comerciante, nascida em 22/12/1955,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.300.299-1-SSP/SP, expedida em 19/08/2009, e do CPF nº 870.121.388-15,
residente e domiciliada à Avenida Oswaldo Von Zuben, nº 1746, Bairro das Palmeiras, CEP nº 13092-582, na cidade de
Campinas-SP para Diretora Superintendente, permanecendo vagos os demais cargos de diretoria previstos no Estatuto
Social. As diretoras ora eleitas ficarão nos respectivos cargos no triênio 2021/2023 e permanecerão nas suas funções
até a investidura da nova diretoria em 2024. Foi também deliberado, por unanimidade, que a atual diretoria eleita não
terá honorários no presente mandato. III – Foram integralmente aprovados, pelos acionistas presentes, exceto a
Diretoria impedida por lei, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e correspondentes Demonstrações
Financeiras, do exercício findo em 31/12/2020, os quais foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São
Paulo e Correio Popular, local, no dia 19/03/2021. IV – Foi deliberada a transferência do lucro líquido do exercício, após a
constituição da Reserva Legal, no valor de R$.1.440.971,10 para a conta de Prejuízos Acumulados para amortização
dos mesmos, ficando deliberado também, a não distribuição de dividendos no presente exercício. V – Foi aprovada a
não eleição de Conselho Fiscal para o exercício de 2021. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade pelos
acionistas presentes que representavam a maioria do capital social, considerados aqueles aptos a deliberarem sobre os
assuntos discutidos e votados. ENCERRAMENTO: Declarada livre a palavra para tratar de qualquer assunto de
interesse social e ninguém se manifestando, a senhora Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e achada conforme por todos os acionistas presentes a
qual é lavrada em instrumento apartado, dispensando-se a transcrição no Livro e Atas de Assembleias Gerais, e vai
pelos mesmos assinada. Campinas, 22 de abril de 2021 (a.a) Presidente – Renata Germer Salin; Secretária – Diana
Germer Salin Carvalho. Acionistas – Renata Germer Salin; Ilse Salin de Araújo Teixeira; Diana Germer Salin Carvalho; e,
Cássia Germer Salin. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, – Junta Comercial do Estado de São Paulo –
Certificado nº 428.321/21-5 – 27/08/2021 (a) Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Leilão Eletrônico CTMA nº 0817700/000007/2021
MERCADORIA: Eletrônicos, informática, peças diversas, outros
RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: do dia 27/09/2021 às 8h até o dia 07/10/2021
às 21h.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/10/2021 às 10:30 horas.
LOCAL: www.receita.economia.gov.br : e-CAC - opção “Sistema de Leilão Eletrônico”.
EDITAL E INFORMAÇÕES: Alfândega do Aeroporto Internacional de
Viracopos - Rodovia Santos Dumont, s/nº, km 66, Campinas/SP; no sítio:
www.receita.economia.gov.br; ou ainda pelo email eqmap.sp.alfvcp@rfb.gov.br.
ASSINA: Elizabeth Maria de Mello Leite – Presidente da Comissão Especial
de Licitação de Mercadorias Apreendidas ou Abandonadas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os condôminos e demais ocupantes de unidades
localizadas no CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO
EMPRESARIAL CONCEIÇÃO, situado em Campinas/SP, na rua
Conceição nº 233, Centro, CNPJ sob nº 00.714.169/0001-03, para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, prevista na convenção do
Condomínio, a realizar-se no dia 30 de setembro de 2021, no salão
de convenções do próprio edifício, às 17h30min em Primeira
Convocação, e em Segunda Convocação, às 18h00 no mesmo dia
e local, com o quórum existente, para adeliberação sobre a seguinte
ORDEM DO DIA, fixando-se cópia do presente em diversos locais visíveis a todos no
Edifício:
a) Apresentação das benfeitorias realizadas no último exercício, bem como de
Pesquisa de Satisfação;
b) Apresentação e aprovação das contas realizadas no último exercício
(2020/2021);
c) Apresentação e aprovação de Previsão Orçamentária para o próximo exercício
(2021/2022);
d) Ratificação da autorização para locação dos espaços comuns para geração de
receita extraordinária da empresa TIM;
e) Assuntos Gerais;
Nos termos do artigo 29 da Convenção, o valor do voto será expresso pela fração ideal
de terreno de cada unidade autônoma ou pela maioria dos presentes conforme a forma
prescrita em lei. Por outro lado, os representantes de condôminos e demais ocupantes
das unidades do edifício deverão apresentar a respectiva procuração com poderes
válidos específicos. Campinas, 21 de setembro de 2021
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL CONCEIÇÃO
Waldemar de Oliveira Ramos Junior - Síndico
Obs.: As pastas dos balancetes do período a ser aprovado, já estão à disposição na
administração do condomínio para consulta dos interessados. Informamos ainda
que o Edital de convocação foi publicado no Jornal Correio Popular no dia 21/09/2021.
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Operações financeiras
No final da semana passada, o governo anunciou
aumento da alíquota do Imposto sobre Operações
Financeiras, o IOF. Estabelecido por meio de decreto
presidencial, o aumento é temporário, tendo validade
até o final de 2021, e incidirá sobre o IOF cobrado nas
operações de crédito, tanto para pessoas físicas como
pessoas jurídicas.

Auxílio Brasil
O objetivo do aumento do
IOF é, segundo o governo,
elevar a arrecadação para
custear o novo programa
de distribuição de renda do
governo, o Auxílio Brasil,

que substituirá o Bolsa
Família. A expectativa do
governo é que as novas
alíquotas do IOF ajudem a
arrecadar cerca de R$ 2,14
bilhões até o final de 2021.

Devemos
tributar e tributar, e
gastar e gastar, e
eleger e eleger."
Harry Hopkins, ex-secretário do
Comércio dos Estados Unidos

Foco no crédito
O IOF incide sobre diversas
operações, tais como financiamentos bancários, rolagem de pagamentos no cartão de crédito, utilização do
cheque especial, operações
de câmbio, seguros e também em investimentos com
prazo menor do que 30 dias.
Mas o aumento da cobrança
será apenas sobre as operações de crédito.

Novas alíquotas
A partir desta semana, as novas alíquotas de IOF para
operações de crédito passam a valer. As pessoas físicas, que pagavam uma alíquota anual de 3,0% de IOF,
passarão a pagar 4,08%. Já as
pessoas jurídicas, que até semana passada pagavam alíquota anual de 1,5% ao ano,
passarão a pagar 2,4% ao
ano. O IOF é cobrado sobre
o prazo da operação de crédito e o montante devido.

Novas alíquotas 2
Exemplificando, uma pessoa que tome um empréstimo de R$ 50 mil no banco
e leve um ano para pagar,
antes pagaria um IOF de
R$ 1.500 sobre a operação.
Agora, com a nova alíquota, essa pessoa terá que pagar R$ 2.040. De outro lado, uma empresa que tome
um empréstimo de R$ 750
mil, anteriormente, pagaria
R$ 11.250 de IOF, e agora
passará a pagar R$ 18 mil.

Custo do crédito
A Febraban — Federação
Brasileira de Bancos — se
manifestou contrária ao aumento do imposto, pois este elevará o custo dos empréstimos de maneira inoportuna, especialmente em
um momento em que o
Banco Central já elevou a taxa de juros e a aumentará
ainda mais para conter a inflação. O novo aumento da
taxa básica acontecerá na
reunião do Copom que
ocorrerá amanhã.

Queda da Bolsa
Na sexta-feira passada, após
o anúncio do decreto presi-

dencial elevando o IOF, o
Ibovespa desabou, recuando
2,07%. Parte do resultado
acontece por conta de reflexos do cenário externo mais
pessimista, mas o aumento
do IOF contribuiu para puxar para baixo a valorização
das empresas. O aumento
de impostos, especialmente
sobre o crédito, é exatamente o contrário do que o Brasil
precisa neste momento de
recuperação econômica.

Transferência
de renda
Nada contra os programas
de transferência de renda.
Ao contrário. Os programas
de transferência de renda
são muito importantes e necessários para prover um mínimo de condições econômicas às populações desassistidas. Além disso, são recursos que ajudam a dar um
empurrão na economia,
pois são revertidos diretamente no aumento do consumo, o que tem impactos
imediatos no PIB.

Aumento inoportuno
Não se pode dizer que o aumento proposto seja extorsivo, pois a mudança na alíquota é pequena. Mas certamente é um aumento extremamente inoportuno, pois
neste momento, a economia
precisa ser incentivada e
não ser ainda mais tributada. Além disso, causa enorme estranheza a escolha das
operações a sofrerem aumento da tributação: as operações de crédito para pessoas e empresas.

Eleições à vista
O aumento do IOF é inoportuno sob qualquer ponto de
vista econômico, mas para
o governo federal, esse aumento parece ser muito
oportuno do ponto de vista
eleitoreiro. Com as eleições
se aproximando, essa pode
ser uma cartada para tentar
resgatar a popularidade do
presidente, que está em queda livre. Uma cartada a ser
paga por todos os brasileiros que precisam tomar empréstimos.

