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DIMMI AMORA
DE BRASÍLIA

AvendadeativosdaPetro-
bras deve ser liberada pelo
TCU (Tribunal de Contas da
União)nestaquarta-feira (1º).
No fim de 2016, o ministro

JoséMúciopermitiuqueaes-
tatal fizesse a venda de cinco
ativos, avaliados em US$ 3,3
bilhões, que englobam em-
presas sobocontroledaesta-
tal e camposdepetróleo,que
já estavam negociados. Mas
outrasnegociaçõesdaestatal
tiveram a venda bloqueada
enquanto o órgão analisava
se os procedimentos da em-
presa para fazer as negocia-

çõesestavamadequadosàlei.
APetrobrastinhaametade

venderUS$15,1bilhõesemati-
vosatéoanopassado—foram
US$13,6bilhões—emaisUS$
19,5 bilhões até 2018, com o
intuito de reduzir sua dívida.
AFolhaapurouqueos téc-

nicos do órgão de controle e
adiretoriadaempresachega-
ram a um acordo sobre os
pontosprincipais emrelação
à venda de ativos.
APetrobras concordouem

darmaior transparênciaaes-
sas vendas, informandodes-
de o início doprocesso sobre
oquevai ser vendido,nosca-
sos em que a empresa já
anuncioudesinteressenose-
tor, e não apenas a possíveis
compradores, como vinha
sendo feito.
Além disso, a diretoria da

empresa vai ter que exercer
um maior controle sobre es-
se tipo de negociação. Até
agora,osdiretores sóaprova-

vam o início do processo,
quando o ativo era colocado
à venda, e o fim da negocia-
ção, quando a compradora
era escolhida e os valores
eram apresentados.
A negociação era tocada

apenas pelos diretores seto-
riais da estatal. Agora, todos
os diretores da petroleira te-
rão de aprovar as etapas da
negociação, e não apenas o
início e o fim do processo.

justiça
Com a concordância da

empresa em mudar a meto-
dologia de venda, o plenário
do órgão de controle tende a
dar parecer favorável à revo-
gação de uma liminar do fim
do anopassado que impedia
a continuidade do processo
devendadeparticipaçõesda
estatal em vários projetos.
Mas, aindaqueoTCU libe-

re as vendas de ativos da Pe-
trobras,oquemaisatrapalha

hoje algumas negociações é
obloqueiopor causadedeci-
sões judiciais.
A venda de pelo menos

quatro ativos, entre campos
de petróleo e empresas con-
troladaspelaestatal, está im-
pedida por decisões limina-
res de tribunais de Justiça.
Umadelaséavendadape-

troquímicaSuapeedaCitepe
(Companhia IntegradaTêxtil
de Pernambuco), negociada
com o Grupo Petrotemex e a
Dak Americas Exterior, sub-
sidiárias da Alpek, por US$
385 milhões, mas bloqueada
por liminardaJustiçaFederal
em Sergipe nesta terça (31).
Omesmo tribunal bloque-

ou a venda de um campo de
petróleoparaaempresaaus-
traliana Karoon Gas e tam-
bémdaBRDistribuidora,em-
presa que controla postos de
combustíveis, o que é avalia-
do como o maior dos ativos
da estatal que estão à venda.

Apesar da liberação,
decisões judiciais ainda
barramvendas, comoa
daBRDistribuidora e a
de petroquímica emPE

ApóspedidodoTCU, estatal concorda em tornarnegociaçõesmais transparentes

Tribunal deve liberarhoje
vendadeativosdaPetrobras

A Vivo informa que devido a furto na rede de cabo metálico da operadora, alguns
telefones fixos da localidade de Ouro Fino Paulista, tiveram seu funcionamento
prejudicado no dia 25/01/2017 das 10h30 às 23h25 do dia 27/01/2017. Assim que
houve a ocorrência a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram
o lance de cabo danificado.

Comunicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2017
Processo n. º 27448/2016. Objeto: re-
gistro de preços para futura e eventual
contratação de serviços gráficos de con-
fecção de faixas/banners em lona vinil de
340g, com impressão digital a base de
solvente 4/0, sempre de acordo com a
imagem fornecida pelo TRE-AM, confor-
me quantitativos e especificações defini-
dos no Termo de Referência n.º 009/2016
– ASCOM/TRE-AM. Disponibilidade do
edital: a partir de 01/02/2017, de 08:00h
às 17h59m, no site www.comprasnet.
gov.br. Entrega das Propostas: a partir
de 01/02/2017, às 08:00h, no site www.
comprasnet.gov.br. Abertura das Propos-
tas: 14/02/2017, às 11:00h, no horário de
Brasília, no site www.comprasnet.gov.br.
Endereço para consultas: Avenida André
Araújo, s/n, bairro do Aleixo, Manaus-AM
(sala da Comissão Permanente de Lici-
tação – CPL). Telefone:(92) 3632-4455.
E-mail: cpl@tre-am.jus.br.
Manaus (AM), 27 de janeiro de 2017.

LEVINDO MIRANDA SOUZA
Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

Edital nº 001/2017 - RDC Eletrônico
A VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, torna público
que ADIARÁ a licitação, na modalidade de RDC, na forma ELETRÔNICA,
visando a contratação de empresa para execução das obras e serviços de
engenharia para conclusão do lote de construção denominado 01S-A da
Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (ESul-FNS), compreendido do km ferroviário
0 + 000, no município de Ouro Verde/GO, ao km 111 + 020, próximo à Rodovia
GO-156, conforme condições constantes do Edital e seus Anexos. Processo nº
51402.157181/2016-29. Novo dia/hora abertura das Propostas: 22/02/2017,
às 10h. O edital estará disponível para consulta e retirada, gratuitamente no
site www.valec.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Demais informações poderão
ser obtidas pelos telefones (61) 2029-6484 e pelo e-mail: cpl@valec.gov.br. A
Licitação será regida pela Lei nº 12.462/2011, pelo Decreto nº 7.581/2011 e
Legislação Complementar.

Brasília, 31 de janeiro de 2017
MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DAMEDICINA – UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar da Tomada de Preços nº SE 19/2017, realizada para a

contratação de empresa prestadora de Serviços de Monitoramento e Gerenciamento
de Energia Elétrica via Internet (Web) para as Unidades Afiliadas da SPDM. Os
interessados devem retirar Edital no dia 06/02/2017 das 09h às 17h, naAv. Brigadeiro
Luís Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017
Processo n. 24190/2016. Objeto: re-
gistro de preço para futura e eventual
aquisição de material de consumo (ma-
terial de copa e cozinha e gênero de
alimentação), conforme descrições e
quantidades constantes no Termo de
Referência n.º 26/2016 – SEALM/TRE
-AM (Anexo I deste Edital). Disponibili-
dade do edital: a partir de 01/02/2017,
de 08h00 às 17h59min, no site www.
comprasnet.gov.br. Entrega das Pro-
postas: a partir de 01/02/2017, às
08h00, no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 21/02/2017, às
11:00h, no horário de Brasília, no site
www.comprasnet.gov.br. Endereço para
consultas: Avenida André Araujo, s/n.,
bairro do Aleixo, Manaus-AM (sala da
Comissão Permanente de Licitação –
CPL). Telefone:(92) 3632-4455. E-mail:
cpl@tre-am.jus.br.
Manaus (AM), 31 de janeiro de 2017.
Elôngio Moreira dos Santos Junior

Pregoeiro

AOSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – Hospital Estadual de Diadema, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 07/2017 realizada

para a contratação de empresa prestadora de Serviços de Reforma Subestação
Primária e Grupo Geradores do Hospital Estadual de Diadema. Os interessados
devem retirar Edital no dia 06/02/2017 das 09h às 17h, na Av. Brigadeiro Luís
Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIOS
DE CULTURA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO LANAGRO/SP.
DATAABERTURA: 13/02/2017
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua Raul
Ferrari, Jardim Santa Marcelina – Campinas – SP, no horário das 8:00 ás 12:00
e das 13:00 ás 17:00 horas.
OEdital tambémpoderá ser obtido gratuitamenteno sítiowww.comprasnet.gov.br.

Pregoeira
Marcia Oliveira Parreira

CONRE 3/1284
Responsável pela Divisão de Apoio Administrativo

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 61/2016

LABORATÓRIO
NACIONAL
AGROPECUÁRIO -
LANAGRO/SP

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ARTEFATOS DE BORRACHA, PNEUMÁTICOS E AFINS DE
SÃO PAULO E REGIÃO-SP, Base Territorial: Arujá, Bertioga, Caieiras, Cananéia, Cubatão, Diadema, Embú, Ferraz de Vascon-
celos, Guararema, Francisco Morato, Guarujá, Guarulhos, Iguape, Ilha Bela, Ilha Cumprida, Itanhaém, Itaquaquecetuba, Mauá,
Mogi das Cruzes, Monguaguá, Poá, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Santa Isabel, Santos, São Paulo, São Sebastião, São Vicente, Suzano. SEDES: Central: Rua Abolição,
399/405 - Bela Vista/SP - CEP. 01319-010 - Tel.: 32926100 e Fax. 3105.06.04; Subsede de Santo André: Rua 11 de Junho,
283 - Tel. 4992.25.48 ; Subsede de Diadema: Rua Antonio Dias Adorno, 784 - Tel. 40713810/40711861 ; Subsede de
Garulhos: Rua Iraci Santana, 71- Tel: 2409-6515/ 24083182; Subsede de São Miguel - Rua Dr. José Guilherme Eiras,364 -
Fone: 29561642; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO DE 2.017 - Pelo presente edital, cientificamos todas as empresas
de Arujá, Bertioga, Caieiras, Cananéia, Cubatão, Diadema, Embú, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Francisco Morato, Guarujá,
Guarulhos, Iguape, Ilha Bela, Ilha Cumprida, Itanhaém, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Monguaguá, Poá, Peruíbe,
Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santa Isabel,
Santos, São Paulo, São Sebastião, São Vicente, Suzano, que mantém suas atividades nas indústrias de artefatos de borracha,
indústrias de pneumáticos, vulcanizadoras, borracharia e demais empresas que operam no setor de artefatos de borracha, que no
mês de março de 2.017, deverá ser descontado de todos os empregados, um (01) dia de trabalho a título de Contribuição Sin-
dical e recolhido em qualquer agência bancária integrante do sistema de arrecadação de tributos federais até o dia 30 de abril
de 2.017.Após essa data, o recolhimento sofrerá acréscimo de multa de 10% (dez por cento) mais 2% (dois por cento) por mês
subsequente, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo não recolhimento no prazo legal. A não
observância do pagamento da referida Contribuição Sindical, sujeitará as empresas a cobrança executiva desse tributo, em fase
do que dispõe o art. 606 da CLT. O desconto se fará pela folha de pagamento do mês de março de 2.017. Para os mensalistas na
base de 1/30 (um trinta avos) do salário integral; para os horistas na base de uma diária de oito horas e, para os comissionistas e
tarefeiros o desconto se fará pela importância recebida no mês de março de 2.017, de uma diária. Nesses valores mencionados
consideram-se integradas as parcelas componentes da remuneração como utilidades e outras referidas no art. 457, parágrafo
1º do diploma consolidado.Após o recolhimento da contribuição deverá ser encaminado ao sindicato dos trabalhadores, relação
nominal dos empregados contribuintes constando: nome, nº do PIS, função, remuneração e o valor recolhido (NT/SRT/MTE nº
202/2009). As guias de recolhimento serão encaminhadas para todas as empresas via correio no mês de fevereiro/2017, caso
a mesma seja extraviada, poderá ser retirada diretamente nas sedes do sindicato, endereço no timbre, no horário das 8:00 às
18:00. São Paulo, 26 de janeiro de 2.017. Marcio Ferreira - Presidente.

So�ware para
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A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA SERRA,
convida as empresas interessadas em participar da CONCORRÊNCIA Nº SE-

02/2017 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
limpeza e desinfecção de superfícies fixas e mão de obra para gestão do enxoval. O
Edital estará a disposição dos interessados no dia 08/02/2017, das 9 às 16 horas,
no Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, na Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 2651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 56/2016 - REPUBLICAÇÃO
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA

Data: 31/01/2017
Projeto RN Sustentável – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças- SEPLAN, torna público às empresas interessadas que estará recebendo, até às 17h do
dia 15 de fevereiro de 2017, manifestações de interesse para prestação de serviços especializados
apresentadas abaixo, visando a implementação de ações de fortalecimento institucional e
desenvolvimento regional e melhoria de serviços públicos do Estado do Rio Grande do Norte, em
consonância com os procedimentos adotados pelo Banco Mundial e com os resultados pretendidos
pelo Governo do Estado, conforme as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores
Financiadas por Empréstimos do BIRD, Créditos e Doações da AID pelos mutuários do Banco
Mundial, versão publicada em janeiro de 2011.
O teor integral do Aviso de Manifestação de Interesse estará disponível nos sítios www.rnsustentavel.
rn.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Unidade de Gerenciamento do
Projeto RN Sustentável, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do
Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN-
CEP: 59.064-901. Tel: 84 3232.1818/ 3232-1964 - Fax:3232.1911, ou ainda através do e-mail:
cmel.rnsustentavel@gmail.com.
SMI RN SUSTENTÁVEL Nº 56/2016 – SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PESQUISA DE OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA COM BASE
NA METODOLOGIA STALLINGS,

José Maria de Mendonça
Presidente da Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto RN Sustentável

Pregão Eletrônico nº 02/2017
Processo nº 23477.015247/2016-03

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH com sede na
cidade de Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o nº 15.126.437/0001-43, torna
público que realizará licitação, na modalidade de PREGÃOELETRÔNICO, sob o
número 02/2017 do tipoMENOR PREÇO por item/grupo, cujo objeto o Registro
de Preços para aquisição de aparelhos de medição ambiental para realização
de programas e laudos de Segurança do Trabalho da EBSERH/Sede e suas
filiais. A abertura da sessão pública para a formulação dos lances está prevista
para ocorrer às 10:00 horas do dia 13/02/2017. A DISPONIBILIZAÇÃO DO
EDITAL se dará a partir do dia 01/02/2017, nos sites www.comprasnet.gov.br
ouwww.ebserh.gov.br ou no endereço: Setor Comercial Sul-B, Quadra 09, Lote
C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º, 2º e 3º andares – Brasília/DF –
CEP 70.308-200.

Brasília, 31 de janeiro de 2017
Jaime Gregório dos Santos Filho

Diretor de Administração e Infraestrutura

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

EMPRESABRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES – EBSERH MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

A SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –
AMBULATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO NO IDOSO - AME IDOSO
SUDESTE, com sede na Rua Domingos de Moraes, 1947, Vila Mariana, São Paulo/

SP, convida as empresas interessadas em participar da CONCORRÊNCIA Nº SE-10/2017 –
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e mão de obra
para gestão do enxoval. O Edital estará a disposição dos interessados no dia 08/02/2017, das 9
às 16 horas, no Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, na Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 2651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – UNIDADE RECOMEÇO HELVÉTIA, situada na Rua Helvétia, 55,
Campos Elíseos, São Paulo/SP, convida as empresas interessadas em participar

da CONCORRÊNCIA Nº SE-08/2017 – Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de limpeza emão de obra para gestão do enxoval. O Edital estará
a disposição dos interessados no dia 08/02/2017, das 9 às 16 horas, no Hospital de
Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, 2º
andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

DA REUTERS

OBNDES (BancoNacional
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social) divulgou nes-
ta terça-feira (31) que os de-
sembolsos de financiamen-
tos concedidos em 2016 caí-
ram35%sobreumanoantes,
para R$ 88,3 bilhões.
Foiamaiorquedaanualda

sériehistóricada instituição,
que tem início em 1995.
Segundo o banco, as

consultas sobrepotenciais fi-
nanciamentos recuaram11%
namesmacomparação,para
R$ 110,3 bilhões.
A consulta é importante

porque é a primeira etapa de
umpedidode financiamento
no BNDES, quando são ana-
lisadas informações básicas
sobre a empresa que pleiteia
o crédito e o projeto.
“Noanopassado,houvere-

duçãodademanda,eoBNDES

nãoéumailha,estánumcon-
texto de dois ou três anos ru-
ins”, disse Fábio Giambiagi,
superintendente do BNDES.
Segundo ele, o desembol-

so de 2016 é o menor desde
2007, quando omontante foi
de R$ 64,9 bilhões (em valo-
rescorrentes). Se forconside-
radaacorreçãopela inflação,
noentanto, ovalor éomenor
desde 2004.
Além disso, foi a primeira

vezdesde2008queosdesem-
bolsos ficaram abaixo da
marca de R$ 100 bilhões.
Considerando apenas

dezembro, os desembolsos
do BNDES somaram R$ 11,8
bilhões, ante R$ 7,5 bilhões
emnovembroeR$6,8bilhões
em outubro.
Giambiagi afirmouqueoo

bancotemum“otimismomo-
derado” sobre as perspecti-
vas deste ano diante da que-
da dos juros e da inflação.

Desembolsos do
BNDES têmamaior
queda em22 anos
Redução é de 35%; valor é omenor desde
2004, se considerada a correção da inflação


