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A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 002/2018 (ID-

535), realizado para a contratação de empresa para prestação de serviços
de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas Unidades
Afiliadas da SPDM. Para informações e condições de participação favor
acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

TOTAL E&P DO BRASIL LTDA.
AVISO DE LICENÇA

A Total E&P do Brasil Ltda. torna público que recebeu, em 28 de
dezembro de 2017, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Licença de Instalação –
LI nº 1195/2017, com validade até 27 de dezembro de 2021, para
o Sistema de Coleta e Escoamento associado ao FPSO Cidade de
Caraguatatuba - Desenvolvimento da Produção e Escoamento no
Campo de Lapa - Área Nordeste, na Bacia de Santos.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018

Cláudio Henrique Magalhães Costa
Diretor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

TOTAL E&P DO BRASIL LTDA.
AVISO DE LICENÇA

A Total E&P do Brasil Ltda. torna público que recebeu, em 28
de dezembro de 2017, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Licença de
Operação – LO nº 1416/2017, com validade até 27 de dezembro
de 2021, para as Atividades de Desenvolvimento da Produção
e Escoamento no Campo de Lapa - Área Nordeste - através
do FPSO Cidade de Caraguatatuba, na Bacia de Santos.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018

Cláudio Henrique Magalhães Costa
Diretor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar do Pregão Eletrônico SE nº 003/2018, realizado para a

Contratação para prestação de serviço para disponibilização de acesso a internet
através de rede WIFI nas Unidades AFILIADAS SPDM. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Pregão Eletrônico nº 02/2018
Processo nº 46519/17-46

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ
sob n.º 44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob nº 02/2018,
do tipo Menor Preço Global, pelo critério da MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO A SER APLICADO SOBRE O
PREÇO MÉDIO MENSAL DA ANP – AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, objetivando à contratação de empresa para o
fornecimento de combustíveis para abastecimento de veículos da frota da CODESP, incluindo os locados que prestam serviços
nas áreas da Companhia, pelo período de 30 (trinta) meses, tudo em conformidade com o Edital e apensos. A abertura da
sessão pública, para a formulação dos lances está marcada para o dia 31/01/2018, às 15 horas. DISPONIBILIZAÇÃO
DO EDITAL: a partir de 15/01/2018, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Cláudio Jorge da Silva Salgueirosa
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

SECRETARIA DA FAZENDA

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Alencar Severino da Costa, CPF nº 064.243.508-10.Declara, nos termos do art. 6º do Regulamento
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração
na Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. Esclarece que eventuais
objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil,
no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia,
de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil -
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência-Técnica em São Paulo
(GTSP) - Avenida Paulista, 1.804 - 5º andar - 01310-922, São Paulo - SP - Fax: (11) 3491-6687 e
3491-6383 - Telefones: (11) 3491-6115, 3491-6415, 3491-6442, 3491-6116, 3491-6615, 3491-6325,
3491-6954, 3491-6685, 3491-6416, 3491-6135 e 3491-6943 - E-mails: gtsp1.deorf@bcb.gov.br e
gtsp2.deorf@bcb.gov.br.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2018
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços técnicos
de planejamento, implementação e gerenciamento de comunicação estratégica e as-
sessoria de imprensa. Local: Rua Rosa e Silva, 60, 9º andar, Higienópolis, São Paulo/
SP. Sessão Pública de Abertura: dia 02 de março de 2018 às 14h30m. Edital no site
www.crcsp.org.br, opção: “Licitações”, ou na Rua Rosa e Silva nº. 60, das 09 às 17hs.
Contadora Marcia Ruiz Alcazar - Presidente do CRC SP.

CONSULTA PÚBLICA Nº 003/2017
ADiretoria Colegiada daAgência Nacional de Transportes Terrestres –ANTT

comunica a prorrogação do prazo para recebimento de contribuições referentes
à Consulta Pública nº 003/2017, cujo objeto é o aprimoramento da minuta de
Resolução, a ser expedida pela ANTT, sobre o parcelamento de débitos não
inscritos em dívida ativa, oriundos de multas aplicadas pela ANTT em razão do
exercício de seu poder de polícia.

O Período para envio de contribuições será até as 18 horas (horário de
Brasília) do dia 1º de fevereiro de 2018.

As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações
acerca dos procedimentos relacionados à realização e participação da Consulta,
estão disponíveis, no sítio http://www.antt.gov.br, Consulta Pública nº 003/2017.
Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone
(61) 3410-1616.

MARCELO VINAUD
Diretor-Geral, Substituto

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina - Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico nº SE-001/2018, a ser realizado para a contratação de empresa
para prestação de serviço de Análises Microbiológicas de Alimentos,
Fórmulas Lácteas e Dietas Enterais. Para informações e condições de
participação acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

Arrecadação da Contribuição Sindical - Exercício de 2018 Empregadores da Indústria
Senhores Contribuintes: Dispõe o Art. 578 da Consolidação das Leis de Trabalho: “As Contribuições devidas aos sindicatos pelos
participantes das categorias econômicas ou profissionais liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas”
Assim, pelo presente edital, nos moldes do Artigo 605 da CLT, ficam Informadas todas as firmas ou empresas industriais, independentes
do seu porte, cujas atividades econômicas sejam representadas pelos Sindicatos abaixo relacionados, legalmente reconhecidos pelo
Ministério do Trabalho, a recolherem a Contribuição Sindical 2018, durante o mês de janeiro, em conformidade com o que dispõe a
legislação em vigor, e que consistirá em uma importância proporcional ao capital registrado. Dá-se ciência que o recolhimento em pauta,
deverá ser efetuado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em estabelecimento bancário integrante do sistema de arrecadação
dos tributos federais. O recolhimento da Contribuição Sindical, que se tornou facultativa pela Lei 13.467/2017, deverá ser direcionado à
Entidade Sindical representativa da categoria econômica industrial que representa, de acordo com a sua atividade industrial. São Paulo,
15 de janeiro de 2018.Sindicato da Indústria de ÓleosVegetais e seus derivados no Estado de São Paulo - Avenida Paulista, 1313 - 10º andar -
sala 1.020 - São Paulo-SP - Fone (11) 3141-2741 - Presidente Luiz Antonio dos Santos Pretti e Sindicato da Indústria do Frio no Estado de
São Paulo - Avenida Paulista, 1313 - 10º andar - sala 1.040 - Fone (11) 3289-5329 - Presidente Edivar Vilela de Queiroz.

Pregão nº 61/2017 – UASG 926136
Nº Processo: PE CSS.A.00061.2017. Objeto: Pregão Eletrônico – Prestação
de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes, por regime de
empreitada por preço unitário, em instalações de Furnas localizadas nos
Estados de São Paulo e Paraná. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: a partir
de 15/01/2018 de 8h00 às 16h00. Endereço: Av. Tarquínio Joslin dos Santos,
3555 – Cidade Nova – Foz do Iguaçu – PR. Entrega das Propostas: a partir de
15/01/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/01/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

André Vieira Barbosa
Ordenador de Despesas

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 001/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada EM
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA
DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/AME SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 001/2018,

realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de TRANSPORTE MOTO-FRETE E CARRO-FRETE. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

COLUNISTAS DA SEMANA segunda:� Marcia Dessen;� terça:� Nizan Guanaes;� quarta:� Alexandre Schwartsman;� quinta:� Laura Carvalho;� sexta:� Nelson Barbosa;� sábado:� Marcos Sawaya Jank;� domingo:� Samuel Pessôa

Você está preocupado com a re-
dução dos juros, decepcionado
coma rentabilidade de seus inves-
timentos, que caiu pelametade em
pouco mais de um ano?
se você respondeu sim a essa

pergunta, é porque está pensando
em termos de juro nominal, aque-
le número absoluto que ainda não
descontoua inflação, alémdoscus-
tos e impostos. esse, de fato, caiu
bastante.emoutubrode2016,ase-
lic era 14,25%, e, agora, 7%aoano,
menor taxa nominal em 20 anos.
Mas será esse omelhor parâme-

tro para avaliar seus investimen-
tos e projetar a rentabilidade dos
próximos 10, 20 anos? Posso afir-
mar que não. suponha que você
tenha ganhado 14% em um pe-
ríodo cuja inflação foi, também,
14%. Gostou da rentabilidade?
sua riqueza cresceu 14% ou o au-
mento foi suficiente apenas para
repor a inflação do período?
A rentabilidadenominal de 14%,

aparentemente elevada, proporci-
onou taxa real nula, zero. Na ver-
dade, a taxa real líquida, nesse
exemplo, foi negativa depois de
deduzidos os custos e o Imposto
de Renda que incide sobre todo
o rendimento nominal.
A taxa de juros real, apurada

quando se desconta a inflação, é
a taxa que interessa, a taxa cor-
reta para medir, avaliar e proje-
tar seu capital no longo prazo.
Repense e celebre, pois essa, a
taxa de juros real, continua ele-
vada, generosa, na casa dos 4%
ao ano, raramente encontrada
em outros países do mundo.
A inflaçãomedida pelo IPcA em

2017 atingiu 2,95%. coma selic de
7%, a taxa real é de 3,93%. com a
selic de 7,5%, antes do corte mais

recenteeconsiderandoamesmain-
flação, os juros reais eram 4,42%.
em outubro de 2016, com a se-

lic ainda em 14,25%, a inflação
estava em 7,87% em 12 meses e o
juro real era, portanto, de 5,91%.
observe que ambas as taxas ca-
íram, mas a taxa nominal caiu
muito mais do que a real, que ain-
da oferece um bom prêmio para o
investidor da renda fixa.
Paraprojetara rentabilidadedos

investimentos no longo prazo, re-
comendo utilizar uma taxa de ju-
ros real de 3% ao ano. Alguém po-
de achar que é muito baixa, que
o dinheiro não “cresce” se proje-
tarmos apenas 3%. se você pensa

assim, reavalie seus conceitos e
expectativas.
Projetar a taxa nominal em 10,

20 anos produz um resultado fal-
so, com probabilidade quase nu-
la de acontecer. omontante de di-
nheiro será maior, mas o poder de
compra dele serámenor do que vo-
cê imagina. Melhor ser prudente e
usar umaprojeçãomais realistado
que descobrir, muitos anos depois,
que o capital acumulado é inferior

ao necessário para gerar a renda
complementar que você precisa.
Dois exemplos numéricos para

demonstrar os argumentos. José
e Maria estão calculando quanto
precisam investir por mês, em 25
anos (300 meses), para acumu-
lar um capital de R$ 1 milhão, ne-
cessário para prover renda com-
plementar na aposentadoria.
A premissa deles: taxa nominal de
7% ao ano e real de 3%.
A única e importantíssima di-

ferença entre eles é que José uti-
liza taxa nominal de 7% (0,58%
ao mês), e Maria, taxa real de
3% (0,25% ao mês), para cal-
cular o valor que devem investir

mensalmente para acumular R$ 1
milhão em 25 anos.
José calcula que deve investir

R$1.242pormês.Maria,queutilizou
taxadecapitalizaçãomenor, calcu-
la aplicação mensal de R$ 2.242
—R$ 1.000 amais que José. Qual a
diferença entre o milhão de José e
o de Maria? Não estamos falando
do mesmo milhão, não é?
José, 25 anos depois, terá acu-

mulado R$ 1 milhão, em valor no-
minal, absoluto. esse é o valor que
aparece no extrato bancário dele.
Acontece que cercademetadedes-
se valor terá sido consumido pe-
la inflação. Uma coisa é a quan-
tidade de dinheiro que temos em
mãos.outra é quanto conseguimos
comprar com ele.
se a premissa da inflação esti-

ver correta (4%), Maria terá R$ 1
milhão com o mesmo poder de
compra de 25 anos atrás, quan-
do começou a investir para o fu-
turo. o extrato dela vai apontar
um valor nominal, absoluto, mui-
to maior, algo em torno de R$ 1,8
milhão, porque a aplicação finan-
ceira terá sido corrigida pela taxa
nominal de 7%, a mesma que José
usou na projeção dele.
A projeção equivocada de Jo-

sé, que ignorou o impacto da in-
flação, deve ser corrigida no meio
do caminho. ele terá de acele-
rar o ritmo dos investimentos pa-
ra tentar alcançar Maria, que ca-
minha assertivamente rumo ao
objetivo traçado.

MARCIA DESSEN�, planejadora financeira
pessoal com certificação CFP®, é diretora
do Planejar (Associação Brasileira de Plan ejadores
Financeiros) e autora de “Finanças Pessoais:
o que Fazer comMeuDinheiro” (Trevisan Editora,
2014). Escreve às segundas.

marcia.dessen@gmail.com

Juro real é oque interessa
M A r C I A D E S S E N

Projetou juro nominal
na aplicação de longo
prazo? Não se iluda, refaça
o cálculo com juro real

Fernando de Almeida

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS - O
presidente-executivo da Lac-
talis, Emmanuel Besnier, dis-
seàpublicaçãosemanal“Jour-
nal du Dimanche” que a com-
panhia, umadasmaiores pro-
dutoras de laticínios do mun-
do, “pagará indenizaçõesaca-
da famíliaquefoiprejudicada”
porumacontaminaçãoporsal-
monella em seus produtos de
leite para bebês na França.
Até agora, 37 bebês foram

diagnosticados com contami-
naçãopor salmonellanaFran-
ça, após terem consumido lei-
te ou fórmula provenientes da
unidadedaLactalis alvoda in-
vestigação.
Ogoverno francês informou

que a investigação judicial pa-
ra determinar os responsáveis

pelacontaminaçãocontinuará.
Infecções por salmonella

podem ser um risco para a sa-
úde. As famílias de crianças
que adoeceramna França por
causadacontaminaçãodo lei-
teparabebêsanunciaramuma
série de processos judiciais.
As fórmulas infantis,produ-

zidas na fábrica da empresa
em Craon, são exportadas pa-
ra 83 países.
No Brasil, a Lactalis é dona

de marcas como a Batavo e a
Elegê. Emdezembro, a empre-
sa anunciouaaquisiçãodo la-
ticíniomineiro Itambé,que foi
suspensa pela Justiça.
AFolhanãoconseguiucon-

tatar a assessoria da empresa
noBrasil para saber se o leite é
exportado para o país.

SAúDE

França investiga donadaBatavo
por salmonella em leite parabebês


