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A polArizAção entre pT e pSDB
completa 20 anos com dois trunfos
e um problema.
o primeiro trunfo é o de organi-

zaroemaranhadodesiglasquecon-
funde o eleitor.
o Fla-Flu facilita a vida num sis-

tema de voto em lista aberta e sem
cláusula de barreira, onde há tan-
tos candidatos epartidosquequem
vota esquece em quem votou.
Apolarização tambémcriadisci-

plina. As últimas seis disputas pre-
sidenciais, por exemplo, foram do-
minadas pelos mesmos grupos de
lula e FHC.
o segundo trunfo é demarcar di-

ferenças entre petistas e tucanos e,
assim, criar um espaço de interse-
ção entre eles.
As faixas de coincidência são

muitas.Emmacroeconomia,manu-
tenção do real, pagamento da dívi-
da externa, metas de inflação, res-

ponsabilidade fiscal com superavit
primário e concessão de serviços
públicos ao setor privado. Em polí-
tica social, rendamínima, assenta-
mentos rurais eaumentos salariais.
A lógica é clara: um polo termina
imitandoe fortalecendoasdecisões
do outro.
Essa dinâmica não eliminou o

confronto, claro. pelo contrário, a
luta ideológica permanece acirra-
da, como se vê no embate sobre
agências regulatórias, cotas raciais,
meios de comunicação e expansão
do ensino superior.
Só que o sistema traz um proble-

ma embutido. Como a polarização

estabelece os parâmetros daquilo
que é possível realizar, temas dos
quais as duas coalizões hegemôni-
caspreferemmanteràdistâncianão
avançam de forma alguma.
Exemplos recentes incluemsegu-

rança pública, reforma do judiciá-
rio, reforma política, gestão do sis-
tema prisional, combate à corrup-
çãoecriminalizaçãodahomofobia.
omesmovaleparapolíticaexterna.

Sem dúvida, lula e FHC fizeram
coisas que o outro jamais faria. Um
cultivou os regimes de Síria, líbia e
irã, lançou uma política africana e
senegoua criticar CubaeVenezue-
la.outrocelebrouCarlosMenemna
Argentina e protegeu Alberto Fuji-
mori no peru, criticou Cuba e assi-
nou o Tratado de Não-proliferação
Nuclear.
No entanto, a estratégia externa

no período avançou na interseção
entre as duas forças.
Ambas as coalizões apostaram

em boas relações com os Estados
Unidos,mantendodistância (resis-
tindo a pedidos americanos de

aliança, atrasando ou matando a
Alca e arrancando concessões do
FMi). Ambas priorizaram a Améri-
cadoSul. Eambasaderiramdemo-
do irreversível a novas disciplinas
internacionais em comércio, direi-
tos humanos e meio ambiente.
o resultado geral foi positivo: a

cada uma das eleições anteriores
dociclodapolarização(1994, 1998,
2002, 2006 e 2010), a posição in-
ternacionaldoBrasilmelhorou.Não
sepodedizeromesmode2014,mas
esse é outro assunto.
o ponto aqui é que a agenda de

política externa avançou decidida-
mentenocampodoconsenso, e tra-
vouou foi revertidanasáreasde in-
tenso dissenso.
Essa lógica vai durar? É cedopa-

ra saber,mas no primeiro turno, 40
milhões de eleitores optaram con-
tra a polarização, preferindoMari-
na ou não votar.

Política externadapolarização
m a t i a s s p e k t o r

Sob PT-PSDB, a posição
internacional do Brasil
melhorou; nesta eleição,
porém, não é o que ocorre

CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 283/14 - PROCESSO 0262-0477/14

Encontra-se aberto no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 283/14, OFERTA DE COMPRA
090143000012014OC00921 do tipoMENOR PREÇO, destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS
FIXOS, sob empreitada por preço unitário. A realização da sessão será no 28/10/14, às 13:30h, nos endereços eletrônicos
www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital na íntegra encontra-se no site www.e-negociospublicos.com.br.
E-mail para contato: chs-licitacao@saude.sp.gov.br. Solange Carvalho - Diretor I - DSMP.

folhasigaolha
CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CRIS

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 02/2014
Interessado: Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde - CRIS,Assunto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, fiscalização,
emissão, fornecimento e manutenção de tíquetes-alimentação, através de cartões magnéticos. Diante
da ADJUDICAÇÃO, pelo senhor Pregoeiro, da proposta formulada pela empresa VS Card
Administradora de Cartões Ltda., pelo valor total de R$ 451.200,00 (quatrocentos e cinquenta
e um mil e duzentos reais), e tendo em vista o teor do r. parecer exarado pela douta Procuradoria Jurídica
do Consórcio, cujas conclusões acolho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, HOMOLOGO o
resultado final do Pregão nº 02/2014, com base nos artigos 38, inciso VII, e 43, inciso VI, da Lei de
Licitações, de aplicação subsidiária. Publique-se.

Tupã, 13/10/14. Manoel Ferreira de Souza Gaspar, Presidente

Secretaria de Estado da Saúde
AVISO DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da Saúde, torna público
que realizará a abertura da licitação abaixo relacionada, cuja documentação e proposta deverão
ser entregues, exclusivamente, no Setor de Protocolo da Comissão Permanente de Licitação -
Rua Esteves Júnior, 160 - Edifício Halley - 2 º andar - Centro - Florianópolis – SC.
Licitação: Edital n.º 1102/2014
Modalidade: Pregão Presencial
Processo: PSES nº 74370/2013
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em
Informática, compreendendo os serviços de assessoria e consultoria em Tecnologia da
Informação.
Envelopes: até às 13h15min do dia 31/10/2014.
Abertura da Licitação: às 13h30min do dia 31/10/2014.

SES 00015210/2014
Tânia Eberhardt
Secretária de Estado da Saúde

PREGÃO Nº 060/2014 e 061/2014
PROCESSO Nº 24675/2014 e Nº 24717/2014

AFundaçãodeDesenvolvimentodaUnicamp-FUNCAMPcomunicaaos
interessados que se encontram abertos os editais dos pregões abaixo:
Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 060/2014 para registro de preços
de medicamentos antimicrobianos, destinado ao Hospital Estadual
Sumaré-HES,dotipomenorpreçounitáriopor item,cujasessãopública
será realizada no dia 31/10/2014, às 09h30min, no Auditório do Centro
de Estudos e Pesquisas - CEP do Hospital Estadual de Sumaré - HES,
situado na Avenida da Amizade, nº 2.400, Parque Jatobá, Município de
Sumaré/SP. Edital dePREGÃOPRESENCIALn°061/2014para registro
de preços para fornecimento de produtos de limpeza, destinado
ao Hospital Estadual Sumaré - HES, do tipo menor preço unitário por
item, cuja sessão pública será realizada no dia 07/11/2014, às
09h30min, no Auditório do Centro de Estudos e Pesquisas - CEP do
Hospital Estadual de Sumaré - HES, situado na Avenida da Amizade,
nº 2.400, Parque Jatobá,Município deSumaré/SP. Os editais na íntegra
encontram-se disponíveis aos interessados no site http://www.
funcamp.unicamp.br.Outras informaçõespoderãoserobtidasatravés
do telefone (19) 3521-2720. Campinas, 15 de outubro de 2014.

Andréia Cristina Lourenção Novais de Souza - Pregoeira

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
EDITAL: 29/2014

Objeto: Aquisição de microcomputadores e notebook, Destino: Estruturação da Rede de Serviços de Atenção
Básica de Saúde (Verba Esepcífica - BB c/c 29.913-8 - Secretaria Municipal de Saúde, Modalidade: Pregão
(Presencial), Encerramento: Até às 8:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 29/10/2014, Informações: serão
fornecidas na Diretoria de Departamento de Compras, fone (0xx14) 3404-1000, ramais 1045 e 1046 e e-mail:
compras@tupa.sp.gov.br. Tupã, 08/10/14. Manoel Ferreira de Souza Gaspar, Prefeito Municipal.

CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA
DE ENERGIA

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICAASM/06/2014

Venda do imóvel denominado Ex-Escritório, localizado na Rua 4, nº 1.252
no Município de Rio Claro – SP, com área total do terreno de 2.058,27 m2
e 1.675,29 m2 de área construída.

Encontra-se aberta a Concorrência Pública ASM/06/2014, para a Venda
do imóvel denominado Ex-Escritório, localizado na Rua 4, nº 1.252 no
Município de Rio Claro – SP, com área total do terreno de 2.058,27 m2 e
1.675,29 m2 de área construída.

As normas, que estabelecem as condições gerais desta Concorrência
Pública estão disponibilizadas no “sitio” da Internet www.cesp.com.br em
licitações/alienação de bens móveis e imóveis/concorrências ou poderão
ser retiradas, em horário comercial, na Divisão de Gestão de Materiais,
escritório 44, na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312, São Paulo - Capi-
tal, telefones (0xx11) 5613-2341 e 5613-3663.

As propostas poderão ser entregues por SEDEX ou portador, até o ho-
rário da sessão pública que será às 09:30 horas do dia 18 de novembro
de 2014, Av. Nossa Senhora do Sabará , 5312 - Escritório 44, sala de
reuniões do Departamento de Suprimentos, Bairro Vila Emir - São Paulo
- Capital.

Informações complementares: telefone (11) 5613-2341 ou e-mail antonio.
meirelles@cesp.com.br ou (11) 5613-3663 ou e-mail licio.queiroz@cesp.
com.br

Departamento de Suprimentos – pec_161

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-73/14 – Proc. nº 119/2014

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais do Apolo, 739 – Recife -
PE, torna público o certame em epígrafe. OBJETO: Registro de Preços – Aquisição de
Purificadores de água. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do portal www.
licitacoes-e.com.br. ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DE
PROPOSTAS: às 10 horas do dia 29/10/2014. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS:
dia 29/10/2014 às 11 horas. Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Informações
pelo fone: (81) 3225-3444, das 8 h às 17 h (horário local). Para concorrer a este Pregão
os interessados deverão cadastrar senhas de acesso em qualquer Agência do Banco do
Brasil situada no País.

CARLOS EDUARDOALBUQUERQUE MELLO

Pregoeiro

Convida o público interessado a participar das Audiências Públicas que esta Comissão realizará,
tendo como objeto a discussão sobre os projetos de lei abaixo relacionados:
Em 2ª Audiência Pública
1) PL 686/2013 - Autor: Ver. Paulo Fiorilo (PT) - institui a semana municipal de conscientização sobre
doenças raras nas unidades escolares do Município de São Paulo, a realizar-se, anualmente na primeira
semana de outubro, e dá outras providências.
2) PL 726/2013 - Autor: Ver. George Hato (PMDB) - dispõe sobre a inclusão do skate, do patins e do
BMX como atividades integrantes da disciplina de Educação Física no ensino fundamental das escolas
municipais no âmbito do Município de São Paulo.
3) PL 799/2013 - Autor: ver. Calvo (PMDB) - institui, no âmbito do Município de São Paulo, a proposição
que torna: “obrigatório dispor nas instituições da rede municipal de ensino, observador especialista no
comportamento dos alunos”; para a identificação dos indicadores físicos e comportamentais de abuso
sexual, violência doméstica e maus tratos sofridos, e dá outras providências.
4) PL 813/2013 - Autor: Ver. Conte Lopes (PTB) - institui programa interdisciplinar e de participação
comunitária para prevenção da violência e “bullying” nas escolas da Rede Pública Municipal e dá outras
providências.
5) PL 810/2013 - Autor: ver. Eduardo Tuma (PSDB) - dispõe sobre a oferta de aulas de “ballet” nas
escolas municipais de ensino fundamental e dá outras providências.
6) PL 886/2013 - Autor: Ver. Coronel Telhada (PSDB); Ver. Floriano Pesaro (PSDB); Ver. Paulo Fiorilo
(PT); Ver. Joseé Américo (PT); Ver. Natalini (PV); Ver. José Police neto (PSD); Ver. Marco Aurélio
cunha (PSD); Ver. Ricardo Young (PPS); Ver. Ari Friedenbach (PROS) - criam o programa de intercâmbio
educacional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, e das outras providências.
7) PL 67/2014 - Autor: Ver. Laércio Benko (PHS) - institui medidas para a melhoria do ensino municipal
com a programação do conhecimento sobre a constituição brasileira, e dá outras providências.
Em 1ª Audiência Pública
8) PL 503/2012 - Autor: Ver. Senival Moura (PT) - dispõe sobre a política de proteção da saúde sexual e
reprodutiva e prevenção de agravos no espaço escolar, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras
providências.
9) PL 520/2012 - Autor: Ver. Floriano Pesaro (PSDB); Ver. Agnaldo Timóteo (PR); Ver. Sandra Tadeu
(democratas); Ver. Carlos Apolinário (PMDB); Ver. Italo Cardoso (PT); Ver. Alfredinho (PT); Ver.
Senival Moura (PT); Ver. Celso Jatene (PTB); Ver. Eliseu Gabriel (PSB); Ver. Attila Russomanno (pp);
Ver. Marta Costa (PSD); Ver. Claudio Fonseca (PPS); Ver. Netinho de Paula (PC do B) - instituem o
programa para valorização de iniciativas esportivas - vae - no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte,
lazer e recreação, e dá outras providências.
10) PL 336/2013 - Autor: Ver. Laércio Benko (PHS) - torna obrigatória a disponibilização de armários
individuais aos alunos da rede municipal de ensino do Município de São Paulo.
11) PL 679/2013 - Autor: Ver. Eduardo Tuma (PSDB); Ver. Goulart (PSD) - proíbe a fabricação, a venda,
a comercialização e a distribuição, a qualquer título, de armas de brinquedo, no âmbito do Município de
São Paulo, e dão outras providências.
12) PL 791/2013 - Autor: Ver. David Soares (PSD) - dispõe sobre as normas de segurança para os
brinquedos camas elásticas “pula pula” no Município de são Paulo, e dá outras providências.
13) PL 7/2014 - Autor: Ver. Sandra Tadeu (Democratas) - dispõe sobre a proibição da venda de bebidas
alcoólicas nas proximidades de estabelecimentos de ensino superior, nível médio e fundamental da rede
pública e privada, e dá outras providências.
14 PL 178/2014 - Autor: Ver. Ota (PROS) - dispõe sobre o programa municipal de combate à sexualização
de crianças e adolescentes, e dá outras providências.
Data: 15 de outubro de 2014. Horário: 13h00.
Local: Sala Tiradentes - 8º andar, Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50 / SME / 2014 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO nº 2014 - 0.199.209 - 5 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA U.A.T. OU U.H.T. SABOR CHOCOLATE
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do dia 11.11.2014
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a
abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da apresentação
de CD ROM gravável no Setor de Licitação - CONAE 151 - Rua Dr.Diogo de Faria 1247
- sala 318 - Vila Clementino, ou através da internet pelo site www.comprasnet.gov.br
e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias do Edital
estarão expostas no mural do Setor de Licitação.

SECRETARIADESERVIÇOS

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de
Serviços - SES, comunica aos interessados que, em atendimento ao disposto no
artigo 10 da Lei Federal nº 11.079, de 2004, e no artigo 20 da Lei Municipal nº 14.517,
de 2007, encontra-se aberta CONSULTA PÚBLICA destinada a colher manifestações
sobre a minuta de edital e de contrato de concorrência internacional e respectivos
anexos para a contratação de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), sob a
modalidade de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para a prestação dos serviços
de MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO
E CONTROLE REMOTO E EM TEMPO REAL DA INFRAESTRUTURA DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.O prazo de
vigência do contrato está previsto em 24 (vinte e quatro) anos e o seu valor estimado é
R$ 7.320.000.000,00 (sete bilhões, trezentos e vinte milhões de reais). A concessão
objeto da consulta permitirá à cidade de São Paulo, no prazo máximo de cinco anos,
prover maior nível de luminosidade aos pedestres, bicicletas e veículos automotores,
além de melhorar a percepção de segurança e a qualidade do serviço público
de iluminação prestado ao munícipe paulistano, com significativa redução do
consumo de energia elétrica. Os documentos editalícios estarão disponíveis na
URL:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/ilume/edital da PPP
de iluminação e no site e-negócioscidadedesp, a partir do dia 14 de outubro de 2014,
devendo os eventuais comentários, contribuições e sugestões serem encaminhados
até o dia 24 de novembro de 2014. As demais informações necessárias constarão da
referida página na rede mundial de computadores.

Acervo Folha.
Impressono jornal, digitalizadona internet
e eternizadonahistória.
www.folha.com.br/acervo

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 57/2014 para a Contratação de Empresa

Especializada em Higienização de Enxoval, a retirar o Edital somente no dia 22
de outubro de 2014, das 9h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 2651, Jardim Paulista - São Paulo - Hospital de Transplantes Euryclides de
Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 56/2014 para a Contratação de Empresa

Especializada em Locação e Higienização de Enxoval, a retirar o Edital somente no
dia 22 de outubro de 2014, das 9h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes
Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123

Encontra-se aberta no Instituto de Física de São Carlos – USP, a TOMADA DE PREÇOS
n° 003/2014 – Aquisição e Instalação de 02 (dois) Elevadores Elétricos Automáticos para Transporte de Pessoa
Portadora de Deficiência sendo 01 (um) no Edifício do Laboratório de Ensino do IFSC e 01 (um) no Instituto de
Ciências Matemáticas e Computação, no Campus 1 - USP - São Carlos
Apresentação e Abertura dos Envelopes: Dia 31.10.2014, às 09:00 min.
Valor do material completo em meio digital (Edital e Anexos): R$ 15,00 (quinze reais).
Horário: 8h30min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min
Local para Informações e retirada Edital: Serviço de Materiais - Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 – Centro - São
Carlos/SP. – Fone: 16-3373.9784/9587
AComissão

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Física de São Carlos

TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - 15ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 86/2014
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - RENOVAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de carimbos. Envio das
Propostas até as 12h e Início da Disputa de Preços às 14h, do dia 29/10/2014,
ambos no site www.licitacoes-e.com.br. Informações na sala da Coordenadoria de
Licitações, das 12 às 18 h, fone 19-3232-8519, à Rua Dr. Quirino 1080, 5º andar,
Centro, Campinas - SP e no site acima.

Rogério Alexandre Brandão Garcia
Pregoeiro Substituto

CoLUNistas Da semaNa segunda:� marcos Caramuru de paiva, terça:� Clóvis rossi, quarta:� matias spektor, quinta:� Clóvis rossi, sexta:� marcos troyjo, sábado:� alexandre Vidal porto, domingo:� Clóvis rossi


