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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES
E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES,

AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS

AV I S O
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018

A entidade de terceiro grau supra, CNPJ 18.708.588/0001-
06, com registro no Ministério do Trabalho sob nº
46000.006832/2013-63 e Código Sindical junto a Caixa Econômica
Federal sob nº 601, por seu Presidente infra-assinado, nos termos
do art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, através do
presente leva ao conhecimento público que todas as Prefeituras,
Autarquias e Fundações Públicas Municipais dos municípios
Brasileiros, deverão proceder ao desconto da Contribuição Sindical
2018 de todos os seus Servidores e Empregados públicos, nos
termos dos art. 579 e 580 da CLT de valor correspondente a um
dia de trabalho do mês de Março/2018, cujo valor deverá ser
recolhido impreterivelmente em conta vinculada da Caixa
Econômica Federal até o último dia útil do mês de abril de 2018.
O não recolhimento da referida Contribuição implicará em
cobrança administrativa ou judicial, acrescida de multa, juros de
mora, correção monetária e honorários advocatícios conforme art.
600 da CLT.

Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2018.
AIRES RIBEIRO

Presidente da Confederação

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA

E D I TA L
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Exercício de 2018
Pelo presente edital, a Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Indústria - CNTI, faz saber aos senhores
empregadores industriais em todo território nacional que, na
conformidade do que dispõe o artigo 605 da Consolidação das Leis
do Trabalho, combinado com o artigo 582, o desconto da
Contribuição Sindical de seus empregados, cuja categoria não esteja
representada por sindicatos ou federações de trabalhadores nas
indústrias, em seus Municípios ou Estados, deve ser efetuado até o
dia 31 de março de 2018, podendo ser recolhida nas agências da
Caixa Econômica Federal, rede bancária e agências lotéricas, até o dia
30 de abril do corrente ano, impreterivelmente.

Faz saber, também, ao industriário autônomo que, durante o
mês de fevereiro de 2018, deverá recolher a Contribuição Sindical,
devida por ele, em um dos estabelecimentos bancários acima
mencionados.

Ficam os interessados cientes, desde já, que o não
recolhimento até o vencimento, importará multa de 10% (dez por
cento) nos trinta primeiros dias, com adicional de 2% (dois por cento)
ao mês subseqüente, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária, conforme estabelece o artigo 600, da
Consolidação das Leis do Trabalho.

As guias de recolhimento serão expedidas, devendo os
empregadores que não as receber, em tempo hábil, solicitá-las a esta
Confederação no endereço: SEP/Norte Quadra 505 Conj. A CEP:
70730-540 - Brasília-DF - PABX (61) 3448-9900 FAX (61) 3274-
7001, e-mail: cnti@cnti.org.br ou imprimi-las pelo site da Caixa
Econômica Federal (www.caixa.gov.br).

Brasília-DF, 21 de fevereiro 2018.
JOSÉ CALIXTO RAMOS
Presidente da Confederação

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA

CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO
CNPJ Nº 11.561.902/0001-13

E D I TA L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA/2018

Pelo presente edital, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário -
CONTRICOM faz saber aos empregadores na indústria da construção
e do mobiliário e a quem mais interessar que abrange as categorias
contidas no Grupo 3º do Anexo previsto no artigo 577 da
Consolidação das Leis do Trabalho e em conformidade com o que
dispõe o artigo 605 da CLT, combinado com o artigo 582, que
deverão efetuar o desconto da Contribuição Sindical de seus
empregados até o dia 31 de março de 2018, podendo ser recolhido
nas agências da Caixa Econômica Federal, na rede bancária e/ou
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CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A. 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. 

respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa Seguradora 

os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos 

normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 

requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 

divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes                                                                   Luiz Antonio Fossa

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ: 03.730.204/0001-76

RETIFICAÇÃO

Em nossas Demonstrações Financeiras, publicadas em
27/02/2018, na seção 3 do DOU, na página 179, houve a seguinte
incorreção no Parecer do Conselho Fiscal,

onde se lê: Brasília, 23 de fevereiro de 2018;
leia-se: 26 de fevereiro de 2018.

CENTRO OPERACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE

UBERABA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA

Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de
Uberaba - Codau, Autarquia Municipal, inscrito no CNPJ. sob o nº
25.433.004/0001-94, isento de inscrição estadual, com sede
Administrativa na Avenida da Saudade nº 755, Bairro Santa Marta,
na cidade de Uberaba/MG, torna público, para conhecimento dos
interessados, na forma da Lei Federal de n° 8.666, de 21 de junho
de 1.993 e alterações posteriores, realizará licitação, sob o número
de ordem 02/2018, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo
"menor preço global sobre regime de empreitada por preços
unitários". Objeto: contratação de empresa para execução de
serviços de engenharia de interligação da rede de captação no
trecho inicial e no trecho final, assentamento de tubos em ferro
fundido, construção de poços de visita e dissipador na Captação
Rio Claro da Cidade de Uberaba/MG, em atendimento à
solicitação da Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento. As
despesas decorrentes do objeto desta licitação serão 100%
provenientes de recursos Federais OGU Contrato n° 0350.754-18.
Os interessados em adquirir cópia do Edital e seus anexos,
poderão retirá-lo, a partir do dia 01 de março de 2018 na Sede
Administrativa do CODAU, na Seção de Licitações, ou pelo site:
"www.codau.com.br". Abertura da sessão da concorrência e
credenciamento dos licitantes será dia 02 de abril de 2018 às
14h00min (quatorze horas): Telefones: (34) 3318-6037/6036 e e-
mail: licitacao@codau.com.br, ou visite o sitio do CODAU:
w w w. c o d a u . c o m . b r

Uberaba, 27 de fevereiro de 2018.
LUIZ ANTÔNIO MOLINAR HENRIQUE

Presidente da CPL

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: REMOCENTER Remoções e Serviços Médicos
Ltda - CNPJ: 08.243.988/0001-21; Processo: 0590/17; Objeto:
Contratação de Empresa para prestação de serviços de transporte
em unidade móvel, com prestação de socorro médico,
fornecimento de medicamentos e materiais de pronto atendimento
no Centro de Treinamento Paraolímpico, conforme especificações
constantes do termo de referência; Valor total da contratação R$
579.600,00 (quinhentos e setenta e nove mil e seiscentos reais);
Assinatura do Contrato: 07/02/2018; Vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI - ME - CNPJ:
24.718.094/0001; Processo: 0469/17; Objeto: Constituição de registro
de preços para aquisição de sacos de lixo diversos; ATA nº
32/CPB/2017; Valor total do Lote: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil
reais ). Assinatura do Contrato: 16/02/2018; Vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: SIMADY TRANSPORTES E EVENTOS LTDA-
CNPJ: 10.752.747/0001-50; Processo 0090/18; Objeto: contratação de
empresa especializada em Apoio Operacional e Logístico em
Eventos, abrangendo planejamento operacional, transporte de
materiais e equipamentos esportivos, montagem, manutenção e
desmontagem de infraestrutura para realização do Circuito Brasil
Loterias Caixa, Open Internacional Loterias Caixa E Campeonato
Brasileiro De Tiro Esportivo, conforme especificações constantes do
termo de referência; Valor total da contratação R$ 184.000,00(cento e
oitenta e quatro mil reais); Assinatura do Contrato: 19/02/2018;
Vigência: 12 meses.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Termo de Convocação Nº 008/2018. Modalidade: Pregão
Eletrônico Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de
Empresa para Fornecimento de Kit de Higiene - Amenities de
hotelaria, conforme especificações constantes do Termo de
Referência. Data da sessão: 13/03/18 - Horário: 10h30. Edital à
disposição no endereço www.bec.sp.gov.br ou em www.cpb.org.br.
Informações: (11) 3270-4522 e pregao@cpb.org.br.

CARLOS ROQUE ABRAHÃO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Termo de Convocação Nº 009/2018. Modalidade: Pregão
Eletrônico Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de
Empresa para Fornecimento de Radiocomunicador, conforme
especificações constantes do Termo de Referência. Data da sessão:
13/03/18 - Horário: 10h30. Edital à disposição no endereço
www.bec.sp.gov.br ou em www.cpb.org.br. Informações: (11) 3270-
4505 e pregao@cpb.org.br.

ROGERIO LOVANTINO
Pregoeiro

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2018

O Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo-
CBAt, no uso de suas atribuições e de acordo com o que
estabelece o Artigo 28, Letra "A" Seção I, Capítulo III do Estatuto
da CBAt, em vigor, CONVOCA os Senhores Presidentes ou
representantes credenciados das Entidades Regionais de
Administração do Atletismo (Federações Estaduais Filiadas); os
Senhores Presidentes ou representantes credenciados de 04 (quatro)
das 05 (cinco) Associações melhor classificadas no Troféu Brasil
de Atletismo do ano de 2017; os Senhores representantes da
Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo e da Associação
Nacional de Treinadores de Atletismo; o Senhor Representante dos
Atletas, eleito por estes, na forma do Estatuto da CBAt; o Senhor

Representante Brasileiro no Conselho da IAAF e os Senhores
Atletas, da modalidade de atletismo, que obtiveram Medalhas em
Jogos Olímpicos de Verão, para participarem da ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 26 de março de
2018, às 10h, no Salão Santo Agostinho do Hotel Villa Santo
Agostinho, situado na Rua Victório Panúncio nº 200, Jardim
Sevilla, Bragança Paulista, Estado de São Paulo. A Assembleia
Geral Ordinária será instalada, em primeira convocação, às 10h00,
com a presença da maioria absoluta dos seus componentes e, em
segunda convocação, às 11h, para deliberar com qualquer número,
sobre os itens constantes deste Edital, respeitando-se a seguinte
ORDEM DO DIA: A) Apreciação e aprovação das contas,
relativas ao exercício de 2017, acompanhadas do parecer do
conselho fiscal e do balanço auditado pela RSM Brasil Ltda. B)
Apreciação e aprovação do relatório anual da diretoria do exercício
de 2017 e de assuntos gerais relativos às atividades econômicas,
administrativas e desportivas. C) Apreciação do projeto de
orçamento anual para 2018, por proposta da diretoria. D)
Apreciação do calendário anual de atividades desportivas para
2018, por proposta da diretoria. Informa-se que poderão participar
da Assembleia Geral, em consonância com o §1º, Artigo 27, do
Estatuto Social, observadas e ressalvadas as condições de
participação previstas e explicitadas no Artigo 30 do referido
estatuto, as Pessoas Jurídicas (Entidades Regionais de
Administração do Atletismo - Federações Estaduais Filiadas,
Clubes e Associações) e Pessoas Físicas abaixo relacionadas: 01 -
Estado do ACRE: Federação Acreana de Atletismo; 02 - Estado

de ALAGOAS: Federação Alagoana de Atletismo; 03 - Estado do
AMAZONAS: Federação Desportiva de Atletismo do Estado do
Amazonas; 04 - Estado do AMAPÁ: Federação de Atletismo do
Amapá; 05 - Estado da BAHIA: Federação Bahiana de Atletismo;
06 - Estado do CEARÁ: Federação Cearense de Atletismo; 07 -
DISTRITO FEDERAL: Federação de Atletismo do Distrito
Federal; 08 - Estado do ESPÍRITO SANTO: Federação Capixaba
de Atletismo; 09 - Estado de GOIÁS: Federação Goiana de
Atletismo; 10 - Estado do MATO GROSSO: Federação de
Atletismo de Mato Grosso; 11 - Estado do MATO GROSSO DO
SUL: Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul; 12 - Estado
do MARANHÃO: Federação Atlética Maranhense;13 - Estado de
MINAS GERAIS: Federação Mineira de Atletismo; 14 - Estado do
PARÁ: Federação Paraense de Atletismo; 15 - Estado do
PARAÍBA: Federação Paraibana de Atletismo; 16 - Estado do
PARANÁ: Federação de Atletismo do Paraná; 17 - Estado de
PERNAMBUCO: Federação Pernambucana de Atletismo; 18 -
Estado do PIAUÍ: Federação de Atletismo do Piauí; 19 - Estado
do RIO GRANDE DO NORTE: Federação Norte-Rio-Grandense
de Atletismo; 20 - Estado do RIO GRANDE DO SUL: Federação
de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul; 21 - Estado do
RIO DE JANEIRO: Federação de Atletismo do Estado do Rio de
Janeiro; 22 - Estado de RONDÔNIA: Federação de Atletismo de
Rondônia; 23 - Estado de RORAIMA: Federação Roraimense de
Atletismo; 24 - Estado de SANTA CATARINA: Federação
Catarinense de Atletismo; 25 - Estado de SÃO PAULO: Federação
Paulista de Atletismo; 26 - Estado de SERGIPE: Federação
Sergipana de Atletismo; 27 - Estado de TOCANTINS: Federação
de Atletismo do Estado do Tocantins; 28 - Roberto Gesta de
Melo-Representante Brasileiro no Conselho da IAAF; 29 -
Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo-ABRAAT; 30 -
Associação Nacional dos Treinadores de Atletismo-
ANATLETISMO; 31 - Esporte Clube Pinheiros; 32 - Organização
Funilense de Atletismo; 33 - Associação Sambernardense de
Atletismo-ASA; 34 - Clube de Regatas Vasco da Gama; 35 -
Henrique Camargo Martins (Representante dos Atletas 2017/2019);
36.-André Domingos da Silva; 37 - Arnaldo de Oliveira Silva; 38
- Cláudio Roberto Sousa; 39 - Claudinei Quirino da Silva; 40 -
Edson Luciano Ribeiro; 41 - Joaquim Carvalho Cruz; 42 -
Lucimar Aparecida de Moura; 43 - Maurren Higa Maggi; 44 -
Robson Caetano da Silva; 45 - Rosângela Cristina Oliveira Santos;
46 - Rosemar Maria Coelho Neto Menasse; 47 - Thaissa Barbosa

N.da Coejo: Republicado por ter saído no DOU de 27-2-2018, Seção 3, páginas 154 a 157, com incorreção.


