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A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina -
Hospital Geral de Pedreira, convida as empresas interessadas em participar da
Concorrência nº SE-37/2017 para a Contratação de Empresa Especializada em
Prestação de Serviço de Remoção de Pacientes Através de Ambulância Fixa

Suporte Básico por 24 horas e Atendimento Esporádico 24 horas para Suporte Básico,
Uti, Uti Neonatal e Pediátrica. O Edital estará à disposição dos interessados somente no
dia 05/07/2017 das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”,
na Av. Brigadeiro Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6337.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631

Companhia Aberta
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão Privada
de Debêntures da Contax Participações S.A.. Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª
(segunda) emissão privada de debêntures simples, em duas séries, sendo a primeira com garantia
flutuante e a segunda com garantia fidejussória, conjugadas com bônus de subscrição, da Contax
Participações S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) a
reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do item 1 e seguintes da Cláusula
VIII do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão Privada de Debêntures Simples,
em Duas Séries, sendo a Primeira com Garantia Flutuante e a Segunda com Garantia Fidejussória,
Conjugadas com Bônus de Subscrição, da Contax Participações S.A.”, celebrado em 15 de agosto de
2012, conforme alterado de tempos em tempos (“Escritura”), a ser realizada, em primeira convocação,
no dia 08 de agosto de 2017, às 15h00min, na sede da Companhia, localizada naAvenida Paulista, 407,
8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“AGD”), a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias: (i) declaração ou não de vencimento antecipado das Debêntures; (ii) alteração das datas
de pagamento e da periodicidade de pagamento da remuneração das Debêntures previstas nos itens
3.2 da Cláusula IV e 3.1, alínea (d), da Cláusula V da Escritura, nos termos previstos na proposta
da administração divulgada pela Companhia nesta data, a qual poderá vir a ser complementada
previamente à AGD (“Proposta da Administração”); (iii) alteração do número de séries das Debêntures
no âmbito da Emissão, bem como da quantidade de Debêntures distribuídas entre cada série, conforme
previsto no item 3 da Cláusula III da Escritura, nos termos descritos na Proposta da Administração;
(iv)alteraçãodadata de vencimento dasDebêntures edosprazosdepagamento deamortizaçãodo valor
nominal unitário das Debêntures previstos, respectivamente, no item 9.1 da Cláusula III e no item 4 das
Cláusulas IV e V da Escritura, nos termos descritos na Proposta da Administração; (v) repactuação dos
termos e condições das Debêntures, incluindo as condições de pagamento, sobretaxa e remuneração
das Debêntures previstas no item 3 e subitens aplicáveis das Cláusulas IV e V da Escritura, nos termos
previstos na Proposta da Administração; (vi) inclusão de previsão, na Escritura, de amortizações
extraordinárias antecipadas parciais proporcionais do valor nominal unitário das Debêntures a serem
realizadas semestralmente pela Companhia (mecanismo de Cash Sweep), condicionadas à verificação
de excedente de caixa pela Companhia, em contrapartida à aprovação das demais matérias a serem
deliberadas naAGD, de acordo com os termos e condições descritos na Proposta daAdministração; (vii)
exclusãodoMecanismodeStepUp, conformedefinido no item27daCláusula III daEscritura, nos termos
descritos na Proposta daAdministração; (viii) dispensa de manutenção, pela Companhia, e/ou alteração
dos índices financeiros previstos na alínea “o” do item 22.1 da Cláusula III da Escritura, nos termos da
Proposta daAdministração; (ix) alteração do valor nominal unitário das Debêntures previsto no item 2 da
Cláusula III da Escritura; e (x) autorização para que o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), na
qualidade de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia, adote e pratique todos
e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações aprovadas
no âmbito da AGD convocada por meio deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de
celebração e formalização de aditamento à Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações
decorrentes das deliberações adotadas pelos Debenturistas no âmbito da AGD. Os demais termos e
condições das matérias descritas acima não contidos neste edital, incluindo aqueles relacionados às
condições de eficácia da aprovação das matérias descritas acima pelos Debenturistas na AGD, estão
devidamente detalhados na Proposta da Administração divulgada pela Companhia nesta data, podendo
ser complementados anteriormente à data da AGD. Todos os demais termos e condições relativos às
Debêntures que não forem objeto de deliberação no âmbito da AGD restarão preservados, conforme
a Escritura. Instruções gerais aos Debenturistas: (1) a documentação relativa à matéria constante da
Ordem do Dia prevista acima está à disposição dos Senhores Debenturistas na sede da Companhia
e pode ser visualizada na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br),
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (http://ri.contax.com.br/); e (2) visando
conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos Debenturistas presentes na AGD para fins
de deliberação, solicitamos ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que deposite,
antecipadamente, o respectivo mandato, com poderes especiais, devidamente acompanhado de cópia
dos atos societários e/ou documentos que se façam necessários à comprovação da representação de tal
Debenturista, quando pessoa jurídica, na sede da Companhia, conforme indicada acima, aos cuidados
de sua Diretoria Jurídica, e, também, na sede e endereço eletrônico (edital@pentagonotrustee.com.
br) da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante
dos Debenturistas no âmbito da Emissão (“Agente Fiduciário”). São Paulo, 24 de junho de 2017.
Cristiane Barretto Sales - Diretora de Relações com Investidores.

1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna pública a alteração da data para
entrega da Documentação de Habilitação e das Propostas relativas à licitação
CO.CRC.A.0001.2017 para o dia 03/07/2017 às 10h00. 2. Ficam mantidas as
demais condições doAviso de Licitação publicado no D.O.U. do dia 23/05/2017. 3.
A licitação será na modalidade Concorrência, tipo “Maior Oferta”, para venda de 1
(um) terreno de propriedade de FURNAS, no estado de ocupação e conservação
em que se encontra, medindo 805.616,00m², localizado à Rodovia Presidente
Dutra (Rodovia BR-116) s/nº, altura do km 187, sentido São Paulo-Rio de Janeiro,
em Austin, no Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.

Roberto Campos de Oliveira
Gerência de Centro de Relacionamento e Controle – CRC.A

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

AVISO DE ALTERAÇÃO

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

Republicado na Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento
Rural Sustentável – Microbacias II – UGL/PDRS, a abertura do PREGÃO
ELETRÔNICO – UGL/PDRS nº 012/2017, Processo SMA nº 3.114/2017,
destinado à aquisição de servidor, gavetas de expansão, discos e memórias
para servidores existentes na Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
A abertura da sessão pública será no dia 11/07/2017 às 09:00 horas, no
sitio eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
Para obter o edital na íntegra os interessados deverão acessar os
endereços eletrônicos: www.ambiente.sp.gov.br ou www.imesp.com.br,
opção “e-negociospublicos.

SECRETARIA DE ESTADO
DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS

UNIDADE DE GESTÃO LOCAL DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – MICROBACIAS II

SECRETARIA DE CULTURA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03-SMC-G-2017
Processo nº: 6025.2016/0007206-5
O.C. nº 801003801002017OC00009
APREFEITURADOMUNICÍPIODESÃOPAULO,pelaSECRETARIAMUNICIPALDE
CULTURA, situada na Avenida São João, 473, São Paulo, Capital, CEP 01035-000,
torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento de
MENOR PREÇOTOTAL ANUAL POR LOTE, objetivando a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Prevenção e Combate a incêndio, pânico
e atendimento de emergência, para serem executados por Bombeiro Profissional
Civil na Secretaria Municipal de Cultura, conforme especificações constantes do
Anexo II deste Edital.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo
acesso ao site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, nas condições
descritas no Edital.
A sessão será realizada no dia 19 de julho de 2017 às 11:00hs.
Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes
também constarão do site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico (SRP) nº 07/2017.
Processo nº 63432.002577/2017-42. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços especializados
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para a frota de embarcações do IEAPM.
DATA E LOCAL: No dia 11 de julho de 2017 às 10:00 horas (horário de Brasília/DF), no site
www.comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL: As firmas interessadas poderão obter o Edital da Licitação e seus anexos, diariamente de 10:00 às 15:00
horas (dias úteis), no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, no endereço supracitado e no site
www.comprasgovernamentais.gov.br .

MÁRCIO RIBEIRO DA SILVA
Capitão de Mar e Guerra - Ordenador de Despesas

MARINHA DO BRASIL
INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA – IEAPM
CNPJ: 10.573.118/0001-62

Ministério
da Defesa

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15° REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que SIRLEI VIVINA DOM PEDRO CORREA, RG n°
13.492.800-3-SSP/SP, CPF/MF n° 047.080.868-30, pelo presente edital fica intimada, para que no prazo de 15 dias, a fluir
após 3 dias de publicação deste edital, compareça a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, n°
29, 4° andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento
com a EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, referente as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se
vencerem até o efetivo pagamento, objeto da matricula n° 62.694, além das despesas de cobrança e intimação, sob pena
de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da propriedade
do imóvel em favor da fiduciária EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°
da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2017. O Oficial Substituto, (26, 27 e 28)

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP

CNPJ 62.577.929/0001-35

PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE ADESÃO AO E-CNHsp E E-CRVsp

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp
comunica aos clientes do e-CNHsp e do e-CRVsp que os contratos de adesão para
uso dos respectivos sistemas estão automaticamente prorrogados até 30 de
novembro de 2017 nas mesmas condições inicialmente pactuadas pelas partes.

SECRETARIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES - SPM
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO 004/2017
SECRETARIA DE POLÍTICA PARAAS MULHERES – SPM

Abertura: 10/07/2017 às 14h30min (horário de Brasília) - Objeto: Aquisição de
03 (três) máquinas secadoras, com instalação e orientação para o manuseio.
Nº BB: 677181 - Famílias(s): 35.10 - site: www.licitacoes-e.com.br.

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos
no endereço acima mencionado de segunda a sexta-feira, das 08h30min
às 18h00min, ou pelo endereço eletrônico: www.comprasnet.ba.gov.br e/ou
www.licitacoes-e.com.br. Maiores esclarecimentos através do telefone: (71)
3116-5706.

Salvador - BA, 26/06/2017
Dinaildes Neri Lima Oliveira - Pregoeira(o) Oficial.

AOSS-SPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – Hospital Geral de Pedreira, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 29/2017 realizada

para a contratação de empresa prestadora de serviços de Locação de
Equipamentos Médico-Hospitalares. Os interessados devem retirar Edital no
dia 04/07/2017 das 09h às 16h, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.651, 2º
andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/17 – SUSPENSÃO
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se suspensa a TOMADADE PREÇOS Nº 02/17 - Objeto do processo
TC-A- 2.594/026/17, visando à contratação de empresa especializada para
a realização de reforma na Unidade Regional de São José dos Campos
(UR-07) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A data de reabertura
do certame será comunicada oportunamente. Informações pelo telefone (11)
3292-3635 ou pelo e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS DA
EMPRESA GONZALEZ ADMINISTRAÇÃO & PARTICIPAÇÕES LTDA

Ficam os senhores sócios da Gonzalez Administração & Participações Ltda. CNPJ: 20.020.188/0001-47 convocados a
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 10 de julho de 2017, às 14:00 horas,
em primeira convocação e às 14:30 horas em segunda convocação, na sede da empresa Gonzalez Administração &
Participações Ltda., na Estrada Vicinal Ricieri Cola, Km 1, conjunto A, Pirangi, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre
os seguintes assuntos:
1. Aprovação da Manutenção nos postos de trabalho de empregados das empresas referidos no item 7 de Acordo de Sócios.
2. Solicitação dos sócios TGG Participações Ltda., MJBG Participações Ltda. e Gonçales e Silva Participações Ltda., em

notificação extrajudicial de 07/06/2017.
3. Possível instalação, composição e nomeação de membros e respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da empresa

GonzalezAdministração e Participações Ltda.,bem como definir a respectiva remuneração,se por al já não estiver resolvido.
4. Contratação de empresa de auditoria independente para auditar os balanços da empresa Gonzalez Administração e

Participações Ltda. e de suas controladas Abatedouro de Aves Califórnia Ltda. e Gonzalez Criação de Aves & Suínos Ltda.
Pirangi, 27 de Junho de 2017.

GONZALEZ ADMINISTRAÇÃO & PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 20.020.188/0001-47

Vicente Gonzalez Neto e Alice Aparecida Martins Gonzalez
Administradores

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15° REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que ROBERTO BISKER, RG n° 16.150.008-0-SSP/SP, CPF/
MF n° 170.102.248-62, pelo presente edital fica intimado, para que no prazo de 15 dias, a fluir após 3 dias de publicação
deste edital, compareça a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, n° 29, 4° andar, das 9h às
16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento, firmado com a credora
fiduciária BNI AMETISTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO TDA, registrado sob n° 06, na matrícula n° 234.581,
deste Registro, relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das
despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo
7° da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 28 de junho de 2017. O Oficial Substituto, (28, 29 e 30)

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitações
A Fundação Zerbini torna público os processos abaixo, para a Unidade do Instituto do Coração
– InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 2038, 2043, 2044 e 2049/16-PP 29/16 para aquisição de
Equipamentos de Ventilação não-invasiva binível (BIPAP) que será realizado em 17/07/2017
às 09:30 hrs. Proc. 1160/16-PP 05/16 para aquisição de Equipamentos de Ventilação não-
invasiva binível (BIPAP) que será realizado em 17/07/2017 às 11:00 hrs. Os editais poderão
ser obtidos na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 27 de Junho de 2017.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

COMUNICADO PUBLICADO

A Vivo, operadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas Regiões I, II e III do Plano Geral
de Autorizações do SMP (PGA-SMP), que abrange todo o território nacional, em atenção
aos regulamentos dos respectivos serviços, comunica a seus clientes e ao público em geral
que a Promoção Diária Vivo Travel América terá aumento, passando do custo de R$ 29,99
para R$39,99 a partir de 27/07/2017.

Mais informações podem ser obtidas no endereço www.vivo.com.br ou pela Central
de Relacionamento, no telefone 1058 de qualquer telefone ou *8486 pelo celular da
operadora. Portadores de necessidades de fala/audição ligue 142.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO TSE Nº 51/2017
PREGÃO ELETRÔNICO

Prestação serviços de carregamento de material e de
assistência na gestão logística e patrimonial, assim
como de supervisão dos serviços, mediante alocação
de postos de trabalho, pelo período de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei,
de acordo com as especificações, quantidades e
prazos constantes do edital e seus anexos. Abertura:
11/07/2017 às 10horas. Informações: 3030-8173.
Edital no site www.comprasnet.gov.br.

Brasília, 27 de junho de 2017.
Maria Angélica Borges da Silva

Pregoeira

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Extrato de Contrato
Convênio Projeto S.E.S. 1294- Processo 736/17 – PP 200/17. Adquirente: Fundação
Zerbini. Fornecedor: NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ: 52.541.273/0001-47 Objeto:
Reagentes e Insumos para Testes de Coagulação. Valor Total estimado R$ 189.120,00.
Data de assinatura do Contrato: 07/06/2017-Vigência: até 31 de Dezembro de 2017 a
contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. São Paulo, 27 de Junho de 2017.

Valmir Oliveira e Edina Almeida.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitações
A Fundação Zerbini torna público os processos abaixo, para a Unidade do Instituto
do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Procs. 1699-1700-1701-1849-1853-1854-
2036-2040/2016-PP 25/16 para aquisição de Centrais de Monitorização e Monitores
Multiparamétricos que será realizado em 27/07/2017 às 09:30 hrs. Os editais poderão
ser obtidos na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 27 de Junho de 2017.

Rafael Miranda
p/ Equipe de Apoio

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – Hospital Geral de Pirajussara, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 41/2017 realizada para

a contratação de empresa prestadora de serviços de Manutenção Preventiva e
Corretiva com peças em Equipamentos de Raio-X Fixo – Mamógrafo e Tomógrafo. Os
interessados devem retirar Edital no dia 04/07/2017 das 09h às 16h, na Av. Brigadeiro
Luís Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – Hospital Geral de Pirajussara, convida as empresas
interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE 60/2017 realizada

para a contratação de empresa especializada em serviços de Reforma eAdequações
na Área da Cozinha e Refeitório da Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN. Os
interessados devem retirar Edital no dia 04/07/2017 das 09h às 16h, naAv. Brigadeiro
Luís Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

COMUNICADO PÚBLICO

A Telefônica Brasil S.A., denominada Vivo comunica aos seus clientes e usuários em
geral, a alteração dos valores dos serviços e planos de TV por a partir de 01/07/2017.

PRODUTO DE PARA
SUPER HD FUTEBOL (DTH E FIBRA) R$ 164,90 R$ 169,90
ULTRA HD FUTEBOL TV (DTH E FIBRA) R$ 189,90 R$ 194,90
ULTIMATE HD FUTEBOL (DTH E FIBRA) R$ 224,90 R$ 229,90
FULL HD FUTEBOL (DTH E FIBRA) R$ 279,90 R$ 284,90
FOX PREMIUM* R$ 32,00 R$ 24,90
PHILOS R$ 14,90 R$ 17,90
SEXY HOT R$ 43,90 R$ 50,90
COMBATE R$ 62,90 R$ 74,90
*Fox Premium: alteração válida para novos clientes e clientes da base. Para os demais
somente novas aquisições.

Mais informações podem ser obtidas através do nosso site www.vivo.com.br ou da nossa
Central de Relacionamento com o cliente 106 15, que funciona 24 horas, nos sete dias
da semana. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber
qual a loja mais perto de você acesse do nosso site www.vivo.com.br.

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – Hospital Geral de Pedreira, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 28/2017 realizada para

a contratação de empresa prestadora de serviços de Locação de Equipamentos de
Videolaparoscopia, incluindo Instrumental e Instrumentador. Os interessados devem
retirar Edital no dia 04/07/2017 das 09h às 16h, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº
2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

RENATA AGOSTINI
DE SÃOPAULO

O governo declarou situa-
ção de emergência nos tre-
chos rodoviários operados
pelaConcepa, entre elesoda
estradaconhecidacomoFre-
eway, no Rio Grande do Sul.
A concessão, que se inici-

ou há 20 anos, está a poucos
dias de terminar sem que o
governo federal tenha colo-
cadona ruanova licitaçãoou
fechado acordo para prorro-
gar o contrato atual.
Ao decretar emergência, o

governopodecontratarsema
necessidadede licitaçãouma
empresa para operar o iça-
mento da ponte do Guaíba,
umdos serviçosqueserão in-
terrompidos pela Concepa,
subsidiária da Triunfo, caso
não haja aditivo ao contrato
até a semana que vem.
A portaria que declara si-

tuaçãode emergência foi pu-
blicada pelo Dnit (Departa-
mentoNacionaldeInfraestru-
tura de Transportes), órgão
que terádeassumira rodovia
com o fim da concessão.
Acontrataçãodanovaem-

presa,que terádeser feitaaté
o fimdestasemana,serában-
cada com recursos do órgão,
responsável pela manuten-
ção de estradas federais.
AANTT(AgênciaNacional

de Transportes Terrestres)
afirma que se trata de uma
medida apenas preventiva e
que negocia a extensão do

contrato com a Concepa.
Aconcessãoseestendepor

121 quilômetros e inclui o tre-
choconhecidocomoFreeway,
que ligao litoral gaúchoàca-
pital Porto Alegre, e um tre-
chodamovimentadaBR-116.
Essa é a primeira conces-

são rodoviária a vencer des-
de que o governo Michel Te-
mer editou umamedida pro-
visória, emnovembrodoano
passado,prevendoregraspa-
raaextensãodecontratosde
concessão após seu término
ou de forma antecipada.

NOVELA
Odebate sobre a nova lici-

tação do trecho administra-
do pela Concepa arrasta-se
hámeses.
O plano do governo é vita-

minar a concessão, licitando
a Freeway juntamente com
trechos de outras rodovias,
como a BR-101. O trecho so-
maria 467,7 km, com passa-
gemporSantaCatarina eRio
Grande do Sul.
Asaudiênciaspúblicas so-

bre a concessão começaram
em janeiro. Um mês depois,
oMinistério dos Transportes
recomendou a prorrogação
do contrato da Concepa.
AANTT entendeu, porém,

quenãohavia respaldo legal,
já que a medida provisória
editada pelo governo para
permitir a extensão das con-
cessões aindanãohavia sido
convertida em lei. Isso ocor-
reu só no início de junho.

Governo declara
emergência em
rodovia noRS
Contrato de concessão que inclui trecho
chamado de Freeway está prestes a vencer


