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Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Errata
A Fundação Zerbini torna público “ERRATA” ao processo abaixo, para a Unidade
do Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 1743/17-PP 23/17
para aquisição de Fibrobroncoscópios que será realizado em 22/11/2017 às
09:30 hrs. Onde se lê: “Equipamento de Broncoscopia eletrônico flexível;” Leia-
se: “Equipamento de broncoscopia flexível “. Este aviso poderá ser obtido na
íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 10 de Novembro de 2017.

Marcel Nascimento
p/ Equipe de Apoio

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, torna
público que realizará Consulta Pública buscando identificar possíveis alternativas
para a Contratação de Serviço de Plataforma da Computação Cognitiva.

A documentação completa encontra-se à disposição dos interessados na página
da empresa no endereço www.dataprev.gov.br.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2017
André Leandro Magalhães

Presidente

CONSULTA PÚBLICA

EMPRESA DE
TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA - DATAPREV

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 004/2017, realizado para a Contratação de Empresa para Prestação de
Serviços Médicos na Especialidade de Clínica Médica no Pronto Socorro e
Enfermaria de Clínica Médica. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

ASPDM – UNIDADE RECOMEÇO HELVÉTIA, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE-57/2017 para
Prestação de Serviços de Vigilância, os Editais estarão à disposição

dos interessados somente no dia 16/11/2017 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) 3170.6111.

SECRETARIA DA SAÚDE

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 443/2017-SMS.G, processo 6018.2017/0013102-2,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS
DIVERSOS XI, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico
de Compras - GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço.
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do
dia 27 de novembro de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da
2ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 444/2017-SMS.G, processo 6018.2017/0011772-0,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS XVIII, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo
Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço.
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do
dia 28 de novembro de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da
2ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico;ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua
General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010,
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital,
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO
Acha-se aberta a Chamada Pública em epígrafe:
CHAMADA PÚBLICA Nº 010/SME/CODAE/2017 - 6016.2016/0014102-5 para
aquisição de 139.000 (cento e trinta e nove mil) kg de CARNE SUÍNA CONGELADA
EM CUBOS CORTE PERNIL diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).
O envelope nº 01 (documentação de habilitação) e o envelope nº 02 (projetos de
venda e documentos técnicos) deverão ser entregues até o dia 01 de Dezembro de
2017, das 08h às 16h, na CODAE, situada na Rua Líbero Badaró, nº 425 - 9º andar
- Centro - São Paulo - SP.
O procedimento de abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública no dia 04 de
Dezembro de 2017, no endereço da CODAE indicado no cabeçalho do Edital.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a entrega
dos envelopes, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou mediante a
apresentação de CD gravável no Setor de SME/CODAE-Contratos e/ou por meio da
Internet, no sítio http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, acessando o item
CHAMADA PÚBLICA dentro do painel de licitações, bem como, as cópias do Edital
estarão expostas no balcão do setor.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 004/2017 (ID-490),

realizado para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos - Grupo D (comuns
não recicláveis). Para informações e condições de participação favor
acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

Oobjeto da presente licitação é a contratação de serviços demanutenção preventiva
e corretiva/suporte na modalidade on-site, com o fornecimento de peças e materiais
necessários para a manutenção dos ativos de rede da Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário — SEAD. Os Equipamentos a
serem manutenidos são compostos por Switches Core Central, Switch para topo
de rack, Switch de interconexão, transceivers 100 e 400, Switches de acesso,
Controlador Wireless, Access Point, ferramenta de gerenciamento de rede, entre
outros ativos de rede pertencentes à SEAD., conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data de Abertura: 24/11/2017 às 10h (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Edital: Disponível, a partir de 13/11/2017, no sitio www.comprasnet.gov.br, no
Protocolo do MDA no 2º andar, do Ed. Palácio do Desenvolvimento, SBN, Qd. 01,
Bl. “D”, Brasília – DF, ou ainda no sitio www.mda.gov.br/sitemda/editais

Brasília/DF, 10 de novembro de 2017
ROSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA
Coordenador de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 14/2017

CASACIVIL
SECRETARIA ESPECIAL
DEAGRICULTURA FAMILIAR
E DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO
Acha-se aberta a Chamada Pública em epígrafe:
CHAMADA PÚBLICA Nº 014/SME/CODAE/2017 - 6016.2016/0009582-1 para
aquisição de hortaliças e verduras: acelga = 21.424kg, alface crespa = 11.800kg,
alface americana = 4.000kg, Cebolinha = 6.250kg , Couve = 8.420kg , Escarola
=13.870kg,Repolho liso = 23.200kg e Salsa = 6.100kg - diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
O envelope nº 01 (documentação de habilitação) e o envelope nº 02 (projetos de
venda e documentos técnicos) deverão ser entregues até o dia 06 de Dezembro de
2017, das 08h às 16h, na CODAE, situada na Rua Líbero Badaró, nº 425 - 9º andar
- Centro - São Paulo - SP.
O procedimento de abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública no dia
08 de Dezembro de 2017 às 10hs, no endereço da CODAE indicado no cabeçalho
do Edital.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a entrega
dos envelopes, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou mediante a
apresentação de CD gravável no Setor de SME/CODAE-Contratos e/ou por meio da
Internet, no sítio http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, acessando o item
CHAMADA PÚBLICA dentro do painel de licitações, bem como, as cópias do Edital
estarão expostas no balcão do setor.

ATENÇÃO
Agências de publicidade e anunciantes.

Devido ao feriado de 15 de Novembro
“Proclamação da República”

Os fechamentos publicitários serão antecipados nas edições:

Quinta 16/11

Sexta 17/11

Domingo 19/11

Folha de S. Paulo Entrega de Ap Material

Poder/ Mundo/ Mercado 18h00 3ªF 19h00 3ªF
Cotidiano/ Esporte 18h00 3ªF 19h00 3ªF
Classificados 18h00 3ªF 19h00 3ªF

Agora-sp Entrega de Ap Material

1º Caderno/Vencer/Class 18h00 3ªF 19h00 3ªF

Ilustrada/ Acontece 18h00 3ªF 19h00 3ªF
Guia da Folha 18h00 3ªF 19h00 3ªF

Folha de S. Paulo Entrega de Ap Material

Agora-sp Entrega de Ap Material

Agora Shows 18h00 3ªF 19h00 3ªF

Folha de S. Paulo Entrega de Ap Material

Ilustrada 18h00 3ªF 19h00 5ªF
Ilustríssima 18h00 3ªF 18h00 5ªF

anna virginia balloussier
de sãopaulo

Paraogovernadorpaulista
GeraldoAlckmin,omomento
erade“uniãoeunidade”.Mas,
comgritos de “fora, Aécio”, a
convençãoestadualdoPSDB-
SP,realizadanodomingo(12),
na Assembleia Legislativa
paulista,mostrouqueoracha
no tucanato não cicatrizou.
Omestredecerimôniasbem

que tentou: “Quero que você
abrace a pessoa ao seu lado e
fale: ‘EuamooPSDB’”.Maso
climapazeamordissipavará-
pidoquandoonomedosena-
dormineiro era evocado.
“Ele deveria colocar o pija-

ma e voltar para a casa”, dis-
sePedroTobias, reconduzido
no dia à presidência do dire-
tóriopaulista,sobreAécioNe-
ves. “Quieto ele ajudamais.”
Entreasúltimasbicadasin-

ternas,destacam-seaperma-
nência do PSDB no governo
MichelTemereamanobrade
Aécio para reassumir a presi-
dência nacional da legenda,
destituir o senador Tasso Je-
reissati (CE)da interinidadee
indicar o ex-governador Al-
berto Goldman para o cargo.
No sábado (11), na conven-

çãodoPSDB-MG,Aéciodisse,
semespecificarqualcargodis-
putaria,queseunomenoplei-

to de 2018 é garantido.
OespaçoqueAécio, envol-

vido na Lava Jato, reconquis-
tou no partido é danoso, se-
gundo Tobias. “Compra cai-
xão, se sobrar caixão por aí.”
OvereadorMarioCovasNe-

to disse ter cogitado abando-
naroPSDB,massuspendeua
decisãopor ora. “O ideal será
esperaraconvençãonacional
[em dezembro]” para ver que
rumootucanato tomará,afir-
mou. “Se saio agora, o grupo
fisiológicoganhamais força.”
Na semanapassada, Tasso

acusou Aécio de “fisiologis-
mo”, e o senador rebateu di-
zendoquerechaçaa“pecha”.
Alckminpediupara“aguar-

dar”odesfechodaconvenção
nacionalquandoquestionado
seassumiria apresidênciado
PSDBparapacificarasigla.Se-
ria, disse, uma “decisão cole-
tivadoBrasil”,numpleitoque
já conta com“dois pré-candi-
datos”: Tasso e o governador
deGoiás,Marconi Perillo.
Jáadisputainternaentreele

eJoãoDoria,paraverquemse-
ráopresidenciável tucanoem
2018,pareciapáginaviradana
convenção.“Estamosjuntos”,
disse o prefeito quando a du-
pla desembarcoudeumavan
quetrouxetambémGoldman,
José Serra e JoséAníbal.
Estiveram, mas não por

muito tempo: Doria saiu no
meio do evento direto para o
GrandePrêmio de Fórmula 1.
Antes, disse que aquela era a
“convenção da pacificação”.
Na plateia, uma militante

tucana cotovelou a amiga:
“Primeiramente, foraAécio”.

Diretório paulista do
partido reconduziu à
presidência Pedro
Tobias, emdia que
exaltougeraldoalckmin

Críticas ao senadormineiro deramo tomdoque oprefeito JoãoDoria disse ser ‘convençãodapacificação’ da sigla

Eventopara ‘unir’ PSDBtem ‘fora,Aécio’

de BRasÍlIa

Depois de posar em fotos
ao lado de LucianoHuck du-
rante a campanha presiden-
cial de 2014, o senadorAécio
Neves (PSDB-MG) disse nes-
te fim de semana que uma
eventual candidatura do
apresentador à presidência
seria a “falênciadapolítica”.
A declaração foi dada no

sábado (11), quando o tuca-

no participou da convenção
estadual tucana emMinas.
“Acho que é um pouco da

falência da política, é um
pouco do momento de des-
gaste generalizadopelo qual
passa a política. O Luciano é
umsujeitomuito capaz, inte-
ligente, mas agora é preciso
conhecer o que ele pensa so-
breasmaisvariadasquestões
que demandamaposição de
umhomempúblico.O tempo

é que vai dizer se ele está ou
nãopreparadoparaestamis-
são”, disse ao ser questiona-
dosobre comoviaacandida-
tura do apresentador de TV.
Aécio já vinha fazendo

queixasnosbastidores sobre
uma eventual disputa pelo
PaláciodoPlanaltoporHuck.
Emboraosdoistenhamum

histórico de amizade, inco-
modou o tucano o fato de o
apresentador ter apagadode

suas contasdas redes sociais
fotos emqueosdois apareci-
am juntos.Eledisseaaliados
que ficou chateado com a
postura de Huck.
Reservadamente, ele fez

avaliações de que apesar da
popularidade, o apresenta-
dor teria dificuldade por não
conhecer bem o funciona-
mento da política. As fotos
comAécio foramapagadas a
delação da JBS, emmaio.

Hucknaeleição seria falênciadapolítica, dizmineiro

Bruno Rocha /Fotoarena/Folhapress

os tucanos geraldo alckmin, João Doria, José serra e alberto goldman na convenção do PsDb-sP, neste domingo (12)


