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rubens valente
de brasília

Dois ex-conselheiros do
Carf (conselho vinculado à
Fazenda que julga recursos
de firmas contra multas da
Receita) se tornaramréusem
ação penal por irregularida-
desnoórgão.Éaprimeiravez
que issoocorredesdeo início
da Operação Zelotes.
A decisão é do juiz federal

Vallisney de Souza Oliveira,
da 10ª Vara Federal de Brasí-

lia. Ele acolheu denúncia da
Procuradoria no Distrito Fe-
deralpor tráficode influência
dos advogados, ambos ex-
conselheiros do Carf. A pena
varia de dois a cinco anos de
prisão emulta.
Segundo a denúncia —

subscrita pelosprocuradores
Frederico Paiva, José Alfredo
e Raquel Branquinho—, Edi-
soneMeigan“solicitaramdi-
nheiroapretextodeinfluirem
ato”doórgão.Elessustentam
que pai e filha participaram
de suposto esquema para in-
terferiremrecursomovidope-
la firma Laser TechComércio
e Importação de Eletrônicos.
O processo tramitava no

Carf desde 2011. O valor da
disputa não foi revelado.
Em 2013, a pedido da Re-

ceita, a Justiça decretou in-
disponibilidadedeR$282mi-
lhões em bens da empresa.
Umdosconselheirosdase-

çãoque julgariao recursoera
GuilhermePollastriGomesda
Silva que, dizem os procura-
dores, foi procuradopor Edi-
soneMeiganapedidodeou-
troadvogado,TharykJaccoud
Paixão, interessadoemobter
vista do processo em setem-
bro de 2014.

suborno
Peladenúncia, teriamsido

oferecidos de R$ 30 mil a R$
50 mil para que Pollastri pe-
disse a vista. Pouco antes do
julgamento, porém, Paixão
telefonouaEdisonparadizer
que a pessoa interessada na
vista, “Milton”, havia desis-

tido de pagar o suborno.
“Ele falou: ‘Tharyk, se fos-

se uns 20 [mil reais], beleza,
eu banco! Agora, se for para
sermaisdoque isso,eu fico...
Um pouco complicado. Fica
mais caro’. Aí ele pediu para
deixa rolar. A gente trabalha
esse processo lá em cima”,
disse Paixão a Edison, con-
forme interceptação da PF.
Logo depois, Meigan en-

vioumensagemaoconselhei-
rodoCarf: “Polastri, podees-
quecer.Apessoadesistiu.En-
tão nem perde tempo anali-
sando o processo”.
Comoovalornão foi pago,

osprocuradoresoptarampor
nãodenunciar Pollastri.Mas
a tentativa de suborno, di-
zem, configura crime em re-
lação a Edison eMeigan.

É a 1ª vez que isso
ocorre desde o início
daOperação Zelotes;
Procuradoria cita
tentativa de suborno

Pai e filha são acusados de tráfico de influência no órgão que julga recursos de empresasmultadas pela Receita

Dois ex-conselheiros do Carf viram réus

de brasília

Os advogados dos ex-con-
selheiros do Carf Edison e
Meigan Rodrigues, do escri-
tório Assis Toledo e Vilhena
Toledo Advogados Associa-
dos, não foram localizados.
Em agosto, à CPI do Carf,

noSenado, Edisonoptoupe-
lo direito ao silêncio.
Na mesma sessão, Meigan

negouternegociadodecisões
noCarf edissequeeraacusa-

da em razão de “uma única
gravação”, que teria gerado
“umainterpretaçãoequivoca-
da,erradaeforadocontexto”.
“Não há nenhum funda-

mento.Nuncapresenciei ne-
nhumtipodenegociação.Em
seis anos que percorro aque-
les corredores [do Carf], eu
nunca vi isso, ninguém rece-
bendo dinheiro para votar.
[...] Nós estamos falando de
umjulgamentoparitário, fei-
topor três conselheiros e três
fiscais. Quem conduz é um
fiscal, éopresidente,que tem
o voto deminerva”, disse.
Guilherme Pollastri, Tha-

rykPaixãoeaLaserTechnão
foram localizados. (RV)

OUTRO LADO

Advogada disse
que denúncia não
tem fundamento

DO rIO -� A UFRJ (Universidade
Federal do Rio de Janeiro) re-
vogou o título de honra do ge-
neral Emílio GarrastazuMédi-
ci, presidente do Brasil entre
1969 e 1974, período em que o
país vivia sobditaduramilitar.
A revogação foi proposta

pela Comissão de Memória e
Verdade da UFRJ e decidida
por aclamação durante uma
assembleia do Conselho Uni-
versitário daUFRJ nesta quin-
ta (10), Dia Internacional dos
Direitos Humanos.
O título de Doutor Honoris

Causa foi concedido a Médici
em1972peloentãoreitorDjacir
Menezes. O regimento da uni-
versidade indica que a home-
nagempode ser feita “aperso-

nalidades nacionais e estran-
geiras de alta expressão”.
Deacordocomorelatórioda

comissão, durante agestãode
Médici, 26pessoas vinculadas
à universidade, entre profes-
sores e alunos, foram vítimas
darepressãodoregime.Fazem
parte da lista Stuart Angel, es-
tudante da Faculdade de Eco-
nomia eAdministração e filho
da estilista e ativista Zuzu An-
gel, eoprofessorRaulFerreira,
da Faculdade de Engenharia.
“A revogaçãodo título refe-

rido não nos trará de volta os
que morreram, mas os repa-
rará moralmente assim como
seus familiares”, diz o relató-
rio da Comissão deMemória e
Verdade da UFRJ.

DIreItOs humanOs

UFRJ revoga título concedido ao
generalMédici durante ditadura

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

EDITAL 01/2015
O candidato que realizou o cadastro para inscrição no Concurso Público – Edital 01/2015
do TRE/SC, poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de dezembro
de 2015.

Acervo Folha. Amemória
de umdos jornaismais
importantes domundo, agora
namemória do seu computador.

www.folha.com.br/acervo

Sindicato dos Armazéns Gerais e das Empresas de Movimentação
de Mercadorias no Estado de São Paulo - SAGESP

CNPJ 58.258.807/0001-09
O Sindicato dos Armazéns Gerais e das Empresas de Movimentação de Mercadorias no Estado
de São Paulo, com endereço à Rua do Comércio, 55 - loja 15, Santos/SP, com base Estadual
- São Paulo, informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica dos Armazéns
Gerais, Movimentação de Mercadorias e de Logística na Prestação de Serviços no Comércio
Interno, que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2015, de acordo
com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelos
arts. 578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, será no dia 31 de janeiro de 2016.
Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através do telefone
(13) 2104-4200 ou fax (13) 2104-4227, e ainda pelo e-mail: sagespfinanceiro@litoral.com.br.

Santos, 10 de dezembro de 2015
Cícero Bueno Brandão Júnior - Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTACIONAMENTOS
E GARAGENS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ nº 67.354.274/0001-50

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

RENDA TRIBUTÁRIAS ...... R$ 6.230.900,00

RENDA SOCIAL ................ R$ 333.100,00

RENDA FINANCEIRA ....... R$ 210.350,00

TOTAL ............................... R$ 6.774.350,00

RECEITAS DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO GERAL .. R$ 4.894.080,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ..... R$ 1.366.120,00
ENCARGOS FINANCEIROS R$ 246.300,00
APLICAÇÕES EM CAPITAIS R$ 267.850,00

TOTAL ............................... R$ 6.774.350,00

PRESIDENTE - FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA TESOUREIRO - NILTON SANTOS DE JESUS
TÉCNICO CONTÁBIL - SONIA M. F. GODOI CRIVELARO - CRC 1SP117561/O-5

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 47/SME/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.226.661-4
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO AO
PREPAROEDISTRIBUIÇÃODEALIMENTAÇÃOBALANCEADAEEMCONDIÇÕES
HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM AOS PADRÕES
NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AOS ALUNOS
REGULARMENTE MATRICULADOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS DE
PROGRAMAS/PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM
UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE O
FORNECIMENTODETODOSOSGÊNEROSALIMENTÍCIOSEDEMAISINSUMOS
NECESSÁRIOS, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA,
SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TREINADA
PARAAPREPARAÇÃODOSALIMENTOS,DISTRIBUIÇÃO,CONTROLE,LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO DE COZINHAS, DESPENSAS E LACTÁRIOS DAS UNIDADES
EDUCACIONAIS, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO PRESENTE
EDITAL, AS NORMAS TÉCNICAS FIXADAS PELO DAE E DEMAIS ÓRGÃOS
SANITÁRIOS, DIVIDIDOS EM 9 (NOVE) LOTES.
Acha-se reaberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do dia
28.12.2015.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a
abertura,medianterecolhimentodeguiadearrecadação,ouatravésdaapresentação
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.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA No 014/2015 - PROCESSO Nº 049/2015/CPL
OBJETO/NATUREZA: SERVIÇO; DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE RESTAURAÇÃO
FLORESTAL DE 400 HA DE MATA ATLÂNTICA E MANUTENÇÃO DE 1.013 HA, LOCALIZADOS NO COMPLEXO
INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE, a ser processada de acordo com a legislação vigente e as condições
estabelecidas no instrumento convocatório.Valor máximo aceitável: R$ 21.320.342,16 (vinte e um milhões, trezentos
e vinte mil, trezentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos). ABERTURA: 14 de janeiro de 2015, às 09:30
horas. LOCAL: Km.10, Rodovia PE-60, Engenho Massangana - Ipojuca-PE. Fone: (081) 3527-5025. EDITAL à
disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, dias úteis,
devendo portar CD ou DVD virgem e carimbo ou cartão com o nº do CNPJ da empresa, para cópia dos arquivos.

Ipojuca (PE), 10 de dezembro de 2015.
FERNANDA MENEZES TEIXEIRA - Presidente da CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, através da Comissão Permanente de
Julgamento de Licitações, constituída através da Portaria N.º 328/2015, de 25
de fevereiro de 2015, torna público, para conhecimento de quantos possam
interessar, que a Tomada de Preços N.º 04/2015, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para ampliação do Centro Educacional
Ana Maria Santos Souza no Município de Cotia, teve republicado seu
instrumento convocatório, com as devidas correções, sendo que a reabertura
da licitação ocorrerá em sessão pública designada para o dia 06/01/2016, às
10:00hs no Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores, sito à
Avenida Professor Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro do Atalaia, Cotia – SP.

Cotia (SP), 10 de dezembro de 2015.
KATIUSCIA CRISTINA DOMINGUES DIAS

Presidente da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações

O Estado de Minas Gerais, por intermédio
do Centro de Serviços Compartilhados-CSC,
da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, realizará o PREGÃO ELETRÔNICO
para Registro de Preços nº. 196/2015 - Tipo:
menor preço - Objeto: Registro de Preços,
contratação, futura e eventual, de empresa
especializada para prestação de serviços de
impressão e reprografia, com assistência
técnica e manutenção corretiva, preventiva
e especializada, reposição de peças e
insumos, como também a contratação de
serviços gráficos e diagramação com vistas à
confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas,
cartazes, folders, banners e demais serviços
de acordo com as especificações e demais
detalhamentos consignados em anexos deste
Edital, para atender demanda da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão. A
sessão do pregão ocorrerá no dia 29/12/2015,
às 10h, no site www.compras.mg.gov.br.
Mais informações:
roney.costa@planejamento.mg.gov.br.
Pregoeiro: Roney de Aguiar Costa.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS - N.º 196/2015

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA - PR
Edital expedido nos autos da Recuperação Judicial de PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A - PROCESSO Nº 0001967-
67.2015.8.16.0185. A Doutora Mariana Gluszcynski Fowler Gusso, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, na forma da Lei, FAZ SABER pelo
presente edital que ficam convocados todos os credores de PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2016, no campus
Prado Velho da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), no Auditório Thomas Morus (2º andar do Bloco Amarelo), com
endereço na Rua Imaculada Conceição, nº 1155, CEP 80.215-901, em Curitiba/PR, às 13:30 horas, em primeira convocação,
ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe,
computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em
segunda convocação, a ser realizada no mesmo local, no dia 03 de fevereiro de 2016, às 13:30 horas, a qual será instalada com
a presença de qualquer número de credores. A Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre
a seguinte ordem do dia: a) instalação da assembleia, b) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação; c) decisão
pela instalação e posterior eleição dos membros do Comitê de Credores e de seus substitutos; e d) demais assuntos de interesse.
Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação a ser submetido à deliberação da assembleia pelo endereço de e-mail:
aj.peninsula@guimaraesebordinhao.adv.br e pelo site www.guimaraesebordinhao.adv.br. O credor poderá ser representado na
Assembleia por mandatário, desde que protocolado perante a Administradora Judicial, GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS
ASSOCIADOS (Av. Candido de Abreu, nº 526,TORRE B, 3º andar, sala 310, CEP 80.530-905, Curitiba/PR), em até 24 horas antes da
data da Assembleia, documento hábil que comprove poderes ou indicação do movimento dos autos em que aquele se encontre,
exceto se a representação de credores trabalhistas se fizer pelo sindicato, o que se regerá pelo descrito no artigo 37, parágrafo 5º,
com prazo de 10 dias antes da Assembleia para protocolo da relação de associados a serem representados. E, para que produza
seus efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Curitiba, 11 de dezembro de 2015.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ.: 44.608.776/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 010/2015 - PROTOCOLO N.º 2015/16/01619 - TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR OFERTA -
A CENTRAIS DE ABASTECImENTO DE CAmPINAS S/A - CEASA/CAmPINAS, torna público para conhecimento de interes-
sados que acha-se aberta a Licitação para o OBJETO: Permissão de uso,de 03 (três) salas/lojas/áreas,sendo uma com 15,80
m², localizada no mercado livre 02 - sala/loja 03; outra com 52,00 m², localizada no mercado livre central - setor expansão
- salaA - térreo do edifício da gerência do mercado; e outra com 106,96 m², localizada no prédio da administração - sala/loja -
área 03 (utilização a partir de 01/03/2016),na Ceasa/Campinas.Os envelopes “A” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) e “B”
(PROPOSTAS), deverão ser entregues no Departamento de Licitações e Compras da Ceasa/Campinas, sito a Rod. D. Pedro
I, Km. 140,5, Pista Norte, Campinas/SP, até às 09h00min. do dia 28/01/2016. Após a hora e data estabelecidas, não mais
serão aceitos quaisquer outros documentos.A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 28/01/2016 a partir das 09h10min.
O edital estará disponível aos interessados no site www.ceasacampinas.com.br a partir do dia 11/12/2015.

máRIO DINO GADIOLI – DIRETOR PRESIDENTE

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente vem informar o público interessado
que a Audiência Pública Devolutiva Geral prevista para o dia 11/12/2015 NÃO SERÁ REALIZADA em
razão de não ter sido debatido e votado em 1ª discussão, no Plenário, em 10/12/2015, o Projeto de Lei
272/2015 - Executivo - Disciplina o Parcelamento, o Uso e a Ocupação do Solo no Município de São
Paulo, de acordo com a lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014.

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE

TECNISAS.A.
CompanhiaAberta

CNPJ/MFnº08.065.557/0001-12 - NIRE35.300.331.613
Atada Reuniãodo ConselhodeAdministraçãoRealizadaem11 deNovembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2015, às 13:00 horas, na sede social
da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 5º andar, conjuntos 51, 52, 53 e 54,
parte, Bloco B, na capital do Estado de São Paulo. 2. Convocação: Convocação realizada nos
termos do Artigo 18, § 1º, do Estatuto Social da Companhia. 3. Presença: Presente a totalidade dos
senhores membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. Mesa: Presidente, o Sr. Ricardo
Barbosa Leonardos, e como Secretário, o Sr. Meyer Joseph Nigri. 5. Ordem do Dia: Apreciar as
Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de julho de 2015 a
30 de setembro de 2015. 6. Deliberação: Foi tomada a seguinte deliberação por unanimidade de votos:
6.1. Foram apreciadas as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período
de 1º de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada por
unanimidade, foi por todos assinada. Mesa: Presidente - Sr. Ricardo Barbosa Leonardos e Secretário -
Sr. Meyer Joseph Nigri. Conselheiros Presentes: Ricardo Barbosa Leonardos, Meyer Joseph Nigri,
Luis Felipe Teixeira do Amaral, Roberto Bernardes Monteiro e Luiz Antonio Nogueira De França.
Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 11 de novembro de 2015. Mesa:
Ricardo Barbosa Leonardos - Presidente; Meyer Joseph Nigri - Presidente Secretário.
JUCESP nº 531.196/15-0 em 02/12/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Rua Boa Vista, 170- 7º Andar- Bloco 5 - Tel: 3293 8200- Centro- São Paulo-SP - CEP:01014-000
www.daee.sp.gov.br

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DE
SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 09 de dezembro de 2015
Acordo de Empréstimo Nº 2500/OC-BR
Edital Nº: LPN 003/2015 - AUTOS 53.553 - DAEE
1. O Governo do Estado de São Paulo recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, em várias moedas, no
montante de U$ 115.000.000,00 para o financiamento do Programa Várzeas do Tietê e pretende aplicar parte dos recursos desse empréstimo
em pagamentos decorrentes do contrato para a execução de obras do Núcleo de Lazer, Cultura e Esporte Jardim Helena – Setor 1, localizado no
Município de São Paulo, parte integrante da 1ª Etapa do Programa Várzeas do Tietê.A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de
países elegíveis do Banco.
2. O Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, doravante denominado Contratante convida os interessados a se habilitarem e
apresentarem propostas para a execução de das obras do Núcleo de Lazer, Cultura e Esporte Jarim Helena – Setor 1, a ser implantado em
terreno com área aproximada de 22 ha, localizado na Rua Pedro de Sousa Portugal com Av. KumakiAoki – Distrito Jardim Helena, próximo
à Praça Craveiro do Campo e a 2Km da Estação Jardim Helena / Vila Mara, da Linha 12 - Safira da CPTM, no município de São Paulo. Os
serviços englobam: (a) execução de infraestrutura, edifícios e equipamentos, a saber: portaria; caixa d’água; departamento de manutenção;
administração; guarda civil municipal; lanchonete; vestiários; churrasqueiras; playground; academia da terceira idade; quadras poliesportivas;
campos de futebol; sala para educação ambiental, sala para atividades da terceira idade; oficinas culturais contendo telecentro, música popular,
música clássica, dança/capoeira, artes visuais, loja, livraria, restaurante, auditório, cinema, seminários, museu, biblioteca e espaço de exposições;
pavilhão multiuso contendo quadra poliesportiva e vestiários; palco de shows contendo estacionamento, camarins e sanitários; pista de skate;
entrada de energia elétrica/telefonia, ligações de água e de esgoto, caminhos, vias e estacionamentos; e, (b) auxiliar na obtenção das devidas
licenças e/ou autorizações ambientais, bem como alvarás no âmbito federal, estadual e municipal que se fizerem necessárias para execução de
obras em APA – RMSP e APP.
3. Prazo de Execução: 24 (vinte e quatro) meses.
4.Valor Estimado: R$ 34.569.818,04 (Trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e quatro centavos).
5. O Edital e cópias adicionais poderão ser obtidos pessoalmente na Rua Boa Vista, nº 170 – 7º andar – Bloco 5 – Centro - São Paulo - Capital,
por qualquer Concorrente elegível que deverá trazer um CD em substituição ao CD fornecido contendo o edital. Os interessados poderão obter
maiores informações no mesmo endereço.
6.As propostas deverão ser entregues na Rua Boa Vista, nº 175 – 1º andar – Bloco B – Centro - São Paulo – Capital, até às 14:00 horas do dia 15
de janeiro de 2016,acompanhadas de uma Garantia de Proposta no valor de R$ 691.000,00 (Seiscentos e noventa e um mil reais) e serão abertas
imediatamente após na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.
7. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de uma Associação e/ou Consórcio.

RICARDO DARUIZ BORSARI
Superintendente

De brasílIa -� O Tribunal de
ContasdaUnião,pordespacho
doministro Benjamin Zymler,
decidiu investigar usinas tér-
micas compradas pelo sena-
dor Delcídio do Amaral (PT-
MS) quando ele era diretor da
Petrobras, durante o governo
de FernandoHenrique Cardo-
so (1995-2002). Delcídio era fi-
liado ao PSDB.
AFolha revelouqueasqua-

tro termelétricas contratadas
pelo senador geraram prejuí-
zo maior do que a compra da
refinariadePasadena,nosEs-
tados Unidos.
Zymler foi relator do acór-

dão que aceitou as contas de
Delcídioeo isentoude respon-
sabilidade sobre os prejuízos.
Procurada, a defesa de Del-

cídio não semanifestou.

TCUexaminaráusinas
contratadasporsenador

DelcíDIO

» vIsIta real lula conversa com Filipe 6º, rei da
espanha, em audiência no Palácio da Zarzuela, em madri
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