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B6 Economia SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2017 O ESTADO DE S. PAULO

V ai se desenhando o quadro de 
um possível pós-Temer, com 
o presidente da Câmara, Ro-

drigo Maia (DEM-RJ), no Planalto, 
e os principais integrantes da equi-
pe econômica nas mesmas cadeiras 
que ocupam hoje. Ou seja, vai se de-
senhando exatamente o quadro que 
os adeptos da  saída do  presidente  
tentavam montar há algum tempo, 
para evitar que a travessia até 2018 
fosse um salto no escuro. Para a eco-
nomia,  portanto,  os  sinais  são  de  
menos incertezas do que se avista-
va logo que começou a ruir a tal go-
vernabilidade com Temer. 

As incertezas, porém, não sumi-
ram de vez. Temer ainda luta para 
se manter no cargo a qualquer cus-
to, governando com duas canetas – 

uma para não deixar a economia de-
sandar e  outra buscando segurar os 
apoios que ainda lhe restam. Por bai-
xo, será um mês de especulações, até 
que o plenário da Câmara se manifes-
te sobre a autorização para o Supre-
mo  Tribunal  Federal  (STF)  proces-
sar Temer. Sem contar o impacto da 
nova ou das novas denúncias que se-
rão encaminhadas pela Procuradoria 
Geral da República (PGR), antes da 
troca de guarda entre Rodrigo Janot e 
Raquel Dodge, em setembro.

É claro que não há cenário tranquilo 
para a economia, seja qual for o desfe-
cho dessa etapa da crise política. Inde-
pendentemente  de  quem  estiver  à  
frente  do  governo,  terá  no  mínimo  
três grandes desafios: a aceleração da 
retomada, a administração da crise fis-

cal e o descongelamento da reforma 
da Previdência. Mas o que parece es-
tar se configurando, no campo da eco-
nomia, é a possibilidade de uma transi-
ção sem rupturas, nos moldes do que 
os mercados e o empresariado dese-
jam – ainda que a experiência mostre 
que o sonho de consumo de “mudar 
sem mudar” sempre tem seus limites. 
Há sinais, por exemplo, de que a reone-
ração  da  folha  de  pagamento,  ponto  
de  honra  para  a  equipe  econômica,  
não conta com a simpatia de Maia. 

No caso da retomada, é sabido que 
2017 terminará morno, com um cres-
cimento do PIB em torno de 0,5%. O 
próprio governo ameaçou rebaixar es-
sa projeção e se aproximar das expec-
tativas do mercado, agora em 0,39%, 
mas acabou no  0,5% – e já há quem 
tema um 2018 parecido. Trata-se de 
muito  pouco  principalmente  para  
permitir  uma  rápida  absorção  dos  
quase 14 milhões de desempregados 

espalhados pelo País. Falta o chama-
do espaço fiscal  para a  aplicação de 
medidas  destinadas  a  reforçar  esse  
crescimento, e a derrubada dos juros 
tem se revelado insuficiente para de-
safogar  a  situação  financeira  tanto  
das empresas como dos consumido-
res. A esperança é que a deflação de 
junho empurre o Banco Central para 
uma política de juros mais ousada. 

Nas contas  públicas,  o  panorama é 
cada vez mais preocupante. Começam 
a ser paralisados alguns serviços, entre 
eles a emissão de passaportes, os gas-
tos mais pesados, como os da Previdên-
cia Social, são incomprimíveis, e as re-
ceitas não se sustentam no nível neces-
sário para manter o déficit nos R$ 139 
bilhões prometidos para o ano. É sinto-
mático, nesse  quadro,  que  a  cada  dia  
algum representante do governo apare-
ça  com  soluções  “heterodoxas”  para  
tapar buracos nos orçamentos. Na últi-
ma  semana,  por  exemplo,  durante  o  
anúncio de mudanças no Fies, o progra-
ma de financiamento estudantil, justa-
mente para torná-lo mais realista, le-
vantou-se a hipótese de cobrir uma li-
nha específica com dinheiro do FAT – 
dias depois do reconhecimento de que 

o FAT não está conseguindo bancar 
nem o seguro-desemprego. 

Quanto às reformas, é ponto pa-
cífico que a da Previdência está tra-
vada. E para andar exigiria uma ne-
gociação fina entre as partes, prati-
camente impossível num momen-
to em que as relações entre o Planal-
to  e  o  Congresso  são  ditadas  por  
interesses particularíssimos. Mes-
mo a reforma trabalhista, que deve 
encerrar seu trajeto no Senado nes-
ta  semana,  acabou  dando  alguns  
sustos no governo. A manutenção 
ou não do fim do imposto sindical, 
por exemplo, foi alvo de um explíci-
to “toma lá dá cá”, principalmente 
com as centrais sindicais. 

Como se pode ver, com ou sem 
Temer o que não falta é problema a 
ser enfrentado. E tem muito mais: 
antes mesmo de Maia se viabilizar 
como sucessor de Temer, as denún-
cias  contra  ele  na  Lava  Jato  ga-
nham foco e Eduardo Cunha dá o 
recado de que pretende citá-lo em 
sua delação. Chegue logo, 2018. 
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CIDA DAMASCO É JORNALISTA

CIDA
DAMASCO

COMUNICADO PÚBLICO - OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA
A NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A., comercializadora de energia elétrica, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 17º andar, CEP 04551-060, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.º 11.182.210/0001-64, comunica que disponibiliza, a partir de 10 de julho de 2017,
o Edital de Oferta Pública para Compra de Energia Elétrica nº 05/2017, destinado exclusivamente aos Agentes de
Geração da CCEE, observados as condições exigidas para habilitação de proponentes neste processo.
Para que sua empresa possa participar deste Edital, solicite, até às 17:00h de 12/07/2017, a documentação via
e-mail energia@novaenergia.com.br.

E-MAIL: CIDA.DAMASCO@GMAIL.COM

CIDA DAMASCO ESCREVE ÀS SEGUNDAS-FEIRAS

A Cambuhy, braço de investi-
mento da família Moreira Sal-
les; e o Itaúsa, empresa da fa-
mília  Setubal;  podem  pagar  
entre R$ 3,3 bilhões e R$ 3,5 bi-
lhões  por  uma  participação  
majoritária na Alpargatas SA, 
dona da marca Havaianas, dis-
seram duas fontes com conhe-
cimento do assunto.

Os lucros com a venda da Al-
pargatas, cujas ações têm forte 
alta neste ano,  podem ajudar a 
reduzir a grande dívida dos pro-
prietários,  que  também  estão  
envolvidos em escândalo de cor-
rupção. A J&F comprou a Alpar-
gatas, que pertencia à Camargo 
Corrêa, em 2015. 

A  Cambuhy  Investimentos  e  
a Itaúsa estão trabalhando para 

fechar os termos de um acordo 
já  na próxima semana,  quando  
acaba o período de exclusivida-
de com a acionista controlado-
ra da Alpargatas, a J&F Investi-
mento,  que  pertence  aos  ir-
mãos  Batistas,  donos  do  JBS,  
disse uma das fontes.

A Itaúsa gere a fortuna das fa-
mílias brasileiras Villela e Setú-
bal,  que controlam  o Itaú Uni-
banco Holding SA, maior banco 
privado  da  América  Latina  em  
ativos. A Cambuhy é a empresa 
da família  Moreira Salles,  tam-
bém acionista do Itaú.

Recursos.  A  J&F,  que  detém  
86% da Alpargatas e administra 
a fortuna da família Batista, tem 
que levantar dinheiro para pagar 

uma  multa  de  leniência  de  R$  
10,3 bilhões e empréstimos que 
estão  para  vencer,  disseram  as  
fontes. Os proprietários da J&F, 
Joesley e Wesley Batista, assina-
ram um acordo de leniência em 
maio após admitirem ter subor-
nado quase 1,9 mil políticos.

As  ações  da  Alpargatas  acu-

mulam alta de 63% este ano. A 
empresa  é  o  primeiro  dos  ati-
vos da J&F a ser colocado à ven-
da  na  esteira  do  envolvimento  
da família Batista no  maior es-
cândalo de corrupção do Brasil. 

Além da Alpargatas, a J&F co-
locou outros ativos à venda, co-
mo  a  Vigor,  a  empresa  de  car-
nes Moy Park, da Irlanda; além 
de ativos de confinamento, en-
tre outros negócios. Há duas se-
manas,  vendeu  sua  divisão  de  
carnes do Mercosul para o frigo-
rífico  Minerva,  mas  o  negócio  
foi barrado pela Justiça. Os con-
troladores  estão  questionando  
a decisão da Justiça. 

Procuradas,  a  J&F,  a  Cam-
buhy  e  a  Itaúsa  não  comenta-
ram o assunto. /REUTERS

 
PROCESSO Nº 092.003251/2017. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material em 
PVC/PEAD para água e esgoto (adaptador, anel, conjunto composto para válvula em esfera, 
luva, pasta lubrificante, redução PVC, te PVC/PEAD, tubo PVC/PEAD, e outros). VALOR
ESTIMADO: R$ 2.392.112,12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA 
DE TRABALHO: 17.122.6001.8517/6977. NATUREZA DE DESPESA: 339030; Código
de Aplicação: 12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO:
11.101.000.000-3. ENTREGA: 30/45 dias. VIGÊNCIA: 365 dias. ABERTURA: 25/07/2017,
às 9h, no site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: o edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no site www.caesb.df.gov.br – menu Licitações, a partir do
dia 11/07/2017. Fone: (61) 3213-7233, e-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

Brasília/DF, 7 de julho de 2017.
SILVIO S. GONÇALVES SOARES

Pregoeiro Caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  - CAESB 
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 117/2017-CAESB

Banco Mundial
Washington,

D.C.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CEL PROREDES-BIRD/RS

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Comissão Especial de Licitações – CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que está aberto o prazo para 
apresentação de MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI para:
Processo nº 17/0435-0020786-7. OBJETO: Seleção de empresa de consultoria para elaboração de instrumentos de 
gestão ambiental para o DAER/RS.
Processo nº 17/0500-0001710-7. OBJETO: Seleção de CONSULTOR INDIVIDUAL especializado em tecnologia da 
informação para acompanhar e avaliar o processo de desenvolvimento do banco de dados e da ferramenta de tecnologia 
da informação, que são componentes do projeto Zoneamento Ecológico-Econômico do Rio Grande Do Sul (ZEE-RS).
Prazo para entrega das Manifestações de Interesse: até às 18 horas do dia 11/8/2017. Origem: Contrato de Empréstimo 
nº 8155-BR, fi rmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial, em 11/09/12, para a execução do Programa 
de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul – PROREDES BIRD/RS. 
Maiores informações: fone +55 51 3288.1432, +55 51 3288.1194, e-mail celproredes@gmail.com e site www.seplan.rs.gov.br/cel.

Porto Alegre, em 3 de julho de 2017.
Luis Napoleão Zettermann

Presidente da Comissão Especial de Licitações
CEL PROREDES-BIRD/RS

Fale direto com o Estadão ou compareça nos nossos Balcões de Anúncios

 

Av. Professor Celestino Bourroul, 100 – Sede, Bairro do Limão.

De 2ª a Quinta das 08h30 às 19h e Sexta das 08h30 às 20h
ESTACIONAMENTO NO LOCAL

(11)  3856-2139
balcao.limao@estadao.com

BALCÃO LIMÃO:

• FÚNEBRES • PUBLICIDADE LEGAL • INFORME PUBLICITÁRIO • INSTITUCIONAL • EXPRESSÃO DE OPINIÃO • CLASSIFICADOS

(11) 3815-3523
balcao.iguatemi@estadao.com

BALCÃO IGUATEMI:

Shopping Iguatemi - Av. Brigadeiro Faria Lima 223
3º piso, Alameda de Serviço.

De 2ª a Sábado das 10h às 22h - Domingos e Feriados das 14h às 20h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULOCONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULOCONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULOCONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0010/2017PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0010/2017PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0010/2017PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0010/2017
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios. Abertura da Licitação: 20/07/2017 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios. Abertura da Licitação: 20/07/2017 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios. Abertura da Licitação: 20/07/2017 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios. Abertura da Licitação: 20/07/2017 
às 10h30. O edital poderá ser retirado, a partir de 10/07/2017 nos sites às 10h30. O edital poderá ser retirado, a partir de 10/07/2017 nos sites às 10h30. O edital poderá ser retirado, a partir de 10/07/2017 nos sites às 10h30. O edital poderá ser retirado, a partir de 10/07/2017 nos sites 
comprasgovernamentais.gov.br e crasp.gov.br ou na sede do conselho: Rua comprasgovernamentais.gov.br e crasp.gov.br ou na sede do conselho: Rua comprasgovernamentais.gov.br e crasp.gov.br ou na sede do conselho: Rua comprasgovernamentais.gov.br e crasp.gov.br ou na sede do conselho: Rua 
Estados Unidos, 889/865, Jd. América – São Paulo – SP, das 09h00 às 12h00 Estados Unidos, 889/865, Jd. América – São Paulo – SP, das 09h00 às 12h00 Estados Unidos, 889/865, Jd. América – São Paulo – SP, das 09h00 às 12h00 Estados Unidos, 889/865, Jd. América – São Paulo – SP, das 09h00 às 12h00 
e das 13h00 às 17h00.e das 13h00 às 17h00.e das 13h00 às 17h00.e das 13h00 às 17h00.

GUSTAVO GUILHERME GONZAGAGUSTAVO GUILHERME GONZAGAGUSTAVO GUILHERME GONZAGAGUSTAVO GUILHERME GONZAGA
PregoeiroPregoeiroPregoeiroPregoeiro

EDCAR - LOCAÇÃO DE BENS LTDA.  
CNPJ/MF: 03.316.918/0001-32. 

Edital de Convocação. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 
Ficam convidados os senhores sócios da EDCAR – LOCAÇÃO DE BENS LTDA. para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 20 de julho 
de 2017, às 10:30 horas, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, cj. 1101, na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) 
discussão e votação do balanço patrimonial e demais demonstrativos financeiros relativos 
aos Exercícios Sociais do período de 2009 a 2015; (ii) discussão e votação do balanço 
patrimonial e demais demonstrativos financeiros relativos ao Exercício Social encerrado em 
31 de dezembro de 2016; e (iii) alteração do Contrato Social, de modo a incluir cláusula 
específica que indique as hipóteses e o quórum necessário para votação e aprovação de 
eventual exclusão de sócio por justa causa, nos termos do artigo 1.085 do Código Civil. A 
assembleia será instalada em primeira convocação às 10:30 horas com a presença dos 
sócios representativos de 3/4 do capital social e, em segunda convocação, às 11:00 horas, 
com qualquer número de presentes. São Paulo, 07 de julho de 2017. CLAUDIO PARETO. 
Administrador. 

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo, O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo, O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo, O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo, 
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na 
Seção III do Diário Oficial da União - Edição nº 144 de 26/07/2012, torna pública Seção III do Diário Oficial da União - Edição nº 144 de 26/07/2012, torna pública Seção III do Diário Oficial da União - Edição nº 144 de 26/07/2012, torna pública Seção III do Diário Oficial da União - Edição nº 144 de 26/07/2012, torna pública 
a abertura das seguintes licitações:a abertura das seguintes licitações:a abertura das seguintes licitações:a abertura das seguintes licitações:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico MODALIDADE: Pregão Eletrônico MODALIDADE: Pregão Eletrônico MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
Objetos:Objetos:Objetos:Objetos:

PE-S 211/2017PE-S 211/2017PE-S 211/2017PE-S 211/2017    –––– Serviços de pré-impressão, impressão e fornecimento de peças  Serviços de pré-impressão, impressão e fornecimento de peças  Serviços de pré-impressão, impressão e fornecimento de peças  Serviços de pré-impressão, impressão e fornecimento de peças 
gráficas para a Unidade 24 de Maio. Abertura: gráficas para a Unidade 24 de Maio. Abertura: gráficas para a Unidade 24 de Maio. Abertura: gráficas para a Unidade 24 de Maio. Abertura: dia 19/07/2017 às 10h30.dia 19/07/2017 às 10h30.dia 19/07/2017 às 10h30.dia 19/07/2017 às 10h30.
PE-S 210/2017 –PE-S 210/2017 –PE-S 210/2017 –PE-S 210/2017 – Serviços eventuais de segurança e vigilância patrimonial para a  Serviços eventuais de segurança e vigilância patrimonial para a  Serviços eventuais de segurança e vigilância patrimonial para a  Serviços eventuais de segurança e vigilância patrimonial para a 
Unidade Sorocaba. Abertura: Unidade Sorocaba. Abertura: Unidade Sorocaba. Abertura: Unidade Sorocaba. Abertura: dia 20/07/2017 às 10h30.dia 20/07/2017 às 10h30.dia 20/07/2017 às 10h30.dia 20/07/2017 às 10h30.
PE-S 213/2017 –PE-S 213/2017 –PE-S 213/2017 –PE-S 213/2017 – Serviços de transporte internacional de obras de arte para a  Serviços de transporte internacional de obras de arte para a  Serviços de transporte internacional de obras de arte para a  Serviços de transporte internacional de obras de arte para a 
Unidade Pompeia. Abertura: Unidade Pompeia. Abertura: Unidade Pompeia. Abertura: Unidade Pompeia. Abertura: dia 21/07/2017 às 10h30.dia 21/07/2017 às 10h30.dia 21/07/2017 às 10h30.dia 21/07/2017 às 10h30.
Consulta e aquisição dos editais disponíveis no endereço eletrônico Consulta e aquisição dos editais disponíveis no endereço eletrônico Consulta e aquisição dos editais disponíveis no endereço eletrônico Consulta e aquisição dos editais disponíveis no endereço eletrônico sescsp.org.br sescsp.org.br sescsp.org.br sescsp.org.br 
mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

l Alvo de cobiça

 
1. A Caesb, no âmbito de seu Programa de Saneamento Ambiental, financiado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, convida as empresas elegíveis para apresentarem
propostas para a contratação de empresa para execução das obras de construção da
Linha de Distribuição de Alta Tensão - LDAT 2x138 kV (Pacaembu – Marajoara) – Estrela
d’Alva – CAESB com extensão de 3,81 km, em circuito duplo, trecho entre a estrutura 00-
01 (coordenadas: 177837,70 e 8216827,40 fuso 23K) até a estrutura 03-09 (coordenadas:
181438,52 e 8217117,21 fuso 23K) e conexão com a SE CAESB, compreendendo os serviços
de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, Programa de Recomposição de Áreas Alteradas,
Implantação do Sistema OPGW/Dielétrico (elaboração de projetos executivos; aquisição de
cabos, ferragens e acessórios, e instalação) e aquisição de todos os demais materiais para
execução da LDAT. Processo nº 092.003735/2017. As propostas deverão ser entregues até
as 15 horas do dia 10/08/2017.
2. Mais informações podem ser obtidas no site www.caesb.df.gov.br e telefone
(61) 3213-7122.

Brasília, 7 de julho de 2017.
Mauricio Kenji Suemori

Comissão Especial de Licitações para o Programa BID
Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  - CAESB 
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL – LPN 008/2017

 
1. A Caesb, no âmbito de seu Programa de Saneamento Ambiental, financiado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, convida as empresas elegíveis para
apresentarem propostas para a contratação de empresa para execução das obras de
instalação eletromecânica, com fornecimentos de equipamentos e materiais eletromecânicos,
necessários à implantação da 2ª fase da 1ª etapa da estação de tratamento de água de
Valparaíso – ETA.VLG 001, que faz parte do Sistema Produtor Corumbá, a ser construído
pela Caesb. Processo nº 092.003426/2017. As propostas deverão ser entregues até as 15
horas do dia 14/08/2017.
2. Mais informações podem ser obtidas no site www.caesb.df.gov.br e telefone (61)
3213-7122.

Brasília, 7 de julho de 2017.
MAURICIO KENJI SUEMORI

Comissão Especial de Licitações para o Programa BID
Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  - CAESB 
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL – LPN 009/2017

 
1. A Caesb, no âmbito de seu Programa de Saneamento Ambiental, financiado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, convida Consultores Individuais elegíveis para
apresentar sua manifestação de interesse, mediante a apresentação do seu Currículo, até
as 17h do dia 20/07/2017, para a participação do processo 092.003629/2017 de seleção de
Consultor Individual para a elaboração de Projeto Executivo para adequação da ETA Brasília.
O prazo de execução é de 120 (cento e vinte) dias.
2. Mais informações podem ser obtidas no site www.caesb.df.gov.br.

Brasília, 7 de julho de 2017.
MAURICIO KENJI SUEMORI

Presidente da Comissão Especial de Licitações para o Programa BID

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  - CAESB 
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – MI 003/2017-Caesb

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 14/2017 – UASG 200049

Nº Processo: 1.34.001.004080/2017-85. Objeto: Registro de Preços pelo prazo de 12 meses, para 
a prestação de serviços de Vigilância Armada, Desarmada e de Segurança Patrimonial, para as 
dependências das Unidades da Procuradorias da República no Estado de São Paulo localizadas 
na Capital (PR/SP-Capital) e nos Municípios (PRMs) de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, 
Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapeva, Jales, 
Jaú, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Bernardo do 
Campo, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, 
Sorocaba, Taubaté, Osasco, Registro e Andradina . Total de itens licitados: 31. Edital: 10/07/2017 
de 12h00 às 18h00. Endereço: Rua Frei Caneca, 1.360 - Consolação – São Paulo – SP. Entrega 
das Propostas: a partir de 10/07/2017 às 14h00 no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Abertura das Propostas: 24/07/2017 às 14h00 no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Gisele Cenamo
Pregoeira - PR/SP

Mudar sem mudar?

CONVOCAÇÃO
A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECÁRIOS, CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO E
INSTITUIÇÕES - FEBAB, Rua Avanhandava, 40, Conjunto 110, CEP 01306-000 - São Paulo, SP, convoca seus
Associados para a 42ª Assembléia Geral Ordinária, Reunião do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, Relatório de Gestão,
Prestação de Contas, CBBD, Eleição da nova Diretoria e outros assuntos, em 12 de agosto de 2017. Local: Sede da
FEBAB - Rua Avanhandava, 40, Conj. 110 - Bela Vista - 01306-000 - São Paulo - SP às 10 horas. Adriana Cybele Ferrari,
Presidente da FEBAB, Gestão 2014-2017.

A Sra. Prefeita Municipal de Santa Isabel ratificou a Dispensa de Licitação nº 03/17,
em favor da empresa , para
contratação emergencial para operacionalização, gerenciamento e a execução das ações e serviços de
saúde nas unidades de saúde básica que atendem a Estratégia de Saúde da Família - ESF, neste
município, pelo período de 90 dias, sendo o valor global de R$ 1.345.657,50 (um milhão, trezentos e
quarenta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos), sendo o repasse no
valor mensal De R$ 448.552,50 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e dois
reais e cinquenta centavos).

SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017:

Economia tem um longo
caminho até se ajustar,
com Temer ou com Maia

R$ 2,7 bi
foi quanto a J&F pagou pelo 
controle da Alpargatas, que 
pertencia ao grupo Camargo 
Corrêa. O negócio atraiu diversos 
interessados e a venda pode ser 
anunciada nos próximos dias

SERGIO NEVES/ESTADÃO - 2/9/2010

Alpargatas pode ser vendida por até R$ 3,5 bi

Marca conhecida. Alpargatas atraiu diversos investidores 

Fundo Cambuhy e Itaúsa assinaram, há duas semanas, acordo de confidencialidade para negociar compra da empresa dona das Havaianas e da Osklen 


