
dareuters - Acompradame-
ricana Monsanto pela alemã
Bayer foi aprovada pelo Ca-
de (ConselhoAdministrativo
de Defesa Econômica) nesta
quarta-feira (7), mas o órgão
antitruste brasileiro estabe-
leceucondiçõesparaonegó-
cio, que deve resultar numa
combinação das operações
das duas empresas.
Quatro dos seis conselhei-

ros do Cade votaram a favor
datransaçãomediantecondi-
ções propostas pelas compa-
nhias,que incluemajáanun-
ciadavendadeumpacotede
ativos na área de sementes e
herbicidas da Bayer para a
Basf.Doisconselheiros foram
contra a fusão.
ComaaprovaçãonoBrasil,

umapotêncianaproduçãode
grãos e outras commodities
agrícolas, Bayer e Monsanto
superamumobstáculocruci-
alparaaefetivaçãodaopera-
ção, que as empresas inicial-
menteesperavamveraprova-
da até o final de 2017.
O negócio, avaliado em

US$66bilhõesquandoanun-
ciado, em setembro de 2016,
devecriaramaiorcompanhia
de sementes e pesticidas do
mundo.
As empresas ainda aguar-

dam aprovações para a tran-
sação em jurisdições que in-
cluem a União Europeia e os
EUA,ondedecisões finais so-
bre o caso ainda estão pen-
dentes.
O Cade também aprovou

a aliança entre as produto-
ras de aços longos Votoran-
tim Siderurgia e ArcelorMit-
tal Brasil, mediante condi-
ções —entre as quais a ven-
da de ativos da ArcelorMittal
na produção de aços longos,
incluindo a unidade de Cari-
acica (ES).

abA18 mercado ★ ★ ★ QuintA-FeirA, 8 De Fevereiro De 2018

Dr. Antonio Luiz Mazzilli
ADvogADo - oAB/sp nº 25681

FALÊnCIAs E RECUpERAÇÕEs
JUDICIAIs E EXTRA JUDICIAIs

F(11) 3085-4648
www.advogadodefalencias.com.br

Sport Club Corinthians Paulista
CNPJ n° 61.902.722/0001-26

Edital de Convocação
São Paulo, 06 de fevereiro de 2018.

Ilmo(a). Sr(a). Conselheiro(a)
Em atendimento ao disposto nos artigos 80 e 82, letra D, ambos do Estatuto do Sport Club Corinthians Paulista,

venho pela presente convocar Vossa Senhoria para a reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, a realizar-se no pró-
ximo dia 27 de fevereiro de 2018, às 18:00 horas em primeira chamada, e às 19:00 horas em segunda chamada nas
dependências de nossa sede social, no miniginásio de esportes, sito, à rua São Jorge, nº 777, Capital, a fim de delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: a) Homologação da ata da reunião anterior; b) Eleição do Presidente,
Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário do Conselho Deliberativo; c)Eleição dos membros efetivos e
suplentes do Conselho Fiscal, do Conselho de Orientação - CORI e da Comissão de Ética; d) Várias. Finalmente,
o registro das chapas e concorrentes ao pleito deverá ocorrer no período de 09 a 23 de fevereiro de 2018, na Secretária
do Conselho Deliberativo, observando-se os requisitos exigidos pelo Estatuto Social do Clube. Cordialmente, Guilherme
Gonçalves Strenger - Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista. (08, 09 e 10/02/2018)

SECRETARIA DO GOVERNO

COMUNICADO DE ABERTURA DE CONCORRÊNCIA
A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Governo
Municipal - SGM e do Secretário Especial de Comunicação, torna público para
conhecimento de quantos possam se interessar que em obediência ao que
preceituam a Lei Federal 8.666/1993, Lei Orgânica do Município de São Paulo,
Lei Municipal 13.278/2002, e demais normas complementares, realizará licitação
na modalidade CONCORRÊNCIA nº 001/PREF/SECOM/2018, a ser processada
pela Comissão Especial de Licitação e para fins de análise técnica será constituída
Subcomissão Técnica. Este certame terá como critério de julgamento TÉCNICA E
PREÇO, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos termos da Lei.
SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DOS
ENVELOPES nºs 1, 2 e 3.
A Sessão Pública de Credenciamento e Recebimento dos Envelopes nºs 01, 02,
03, fica desde já agendada para o dia 26/03/2018, a ser realizada na Sala de
Coletiva da PREF/SECOM, localizada no Viaduto do Chá, nº 15 - 6° andar, no
horário das 13h30min às 15h00min. Os Envelopes nºs 01, 02, 03 deverão conter:
Envelope 01 - Proposta Técnica
Envelope 02 - Proposta Comercial (Preços)
Envelope 03 - Documentos de Habilitação
As datas da Sessão de Abertura e Classificação das Propostas Comerciais e a Sessão
de Abertura da Documentação de Habilitação serão divulgadas posteriormente.
Os pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser formulados por escrito,
endereçados e protocolados junto ao Setor de Compras, Licitações e Contratos da
SGM, situado no Viaduto do Chá, nº 15, 9° andar - Bairro Centro/SP, no horário das
09h00 às 18h00 ou enviados para o e-mail: accpeletronico@prefeitura.sp.gov.br.
O Caderno de Licitações na modalidade Concorrência, composto de Edital e
seus Anexos, poderá ser acessado por meio de consulta ao site
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, ainda, obtido no Viaduto do
Chá, 15 - 9º andar - das 09h00 às 16h00 - até o último dia útil que anteceder a
abertura do certame, mediante o recolhimento da importância de R$ 0,21 por folha,
através de Guia de Recolhimento que será fornecida pela Supervisão de Compras
Licitações e Contratos.

Para obter autorização para a utilização de textos, fotos, infográficos e vídeos da
Folha, consulte a Folhapress, a agência de notícias do Grupo Folha.

Tel: (11) 3224-3123 | pesquisa@folhapress.com.br

ATENÇÃO
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E ANUNCIANTES.

Terça-feira 13/02

Folha de S. Paulo Entrega de AP Material
Poder/Mundo/Mercado 18h00 6ª F 19h00 6ª F
Classificados 18h00 6ª F 19h00 6ª F
Ilustrada/acontece 18h00 6ª F 19h00 6ª F

Agora-SP Entrega de AP Material
1º Caderno/Vencer/Clas 18h00 6ª F 19h00 6ª F
Agora Show 18h00 6ª F 19h00 6ª F

Quarta-feira 14/02

Folha de S. Paulo Entrega de AP Material
Poder/Mundo/Mercado 19h00 6ª F 19h30 6ª F
Classificados 19h00 6ª F 19h30 6ª F
Ilustrada/Acontece 19h00 6ª F 19h30 6ª F

Agora-SP Entrega de AP Material
Agora Shows 19h00 6ª F 19h30 6ª F

Quinta-feira 15/02

Folha de S. Paulo Entrega de AP Material
lustrada/Acontece 20h00 6ª F 20h00 6ª F
Turismo 15h00 6ª F 21h00 6ª F

Agora-SP Entrega de AP Material
1º Caderno/Vencer/Clas 20h00 6ª F 20h00 6ª F

Sexta-feira 16/02

Folha de S. Paulo Entrega de AP Material
Guia da Folha 16h00 6ª F 13h00 4ª F
Capas, Shows, Cinema

Domingo 18/02

Folha de S. Paulo Entrega de AP Material
Revista da Hora 18h00 6ª F 18h00 6ª F

Devido ao Carnaval de 13 de fevereiro os fechamentos
publicitários serão antecipados nas seguintes edições:

BRASIL VENTOS ENERGIA S.A.
CNPJ nº 24.042.246/0001-94

JULGAMENTOPROPOSTAECLASSIFICAÇÃOFINAL
CONCORRÊNCIA Nº CO.BVE.003.2017

BRASIL VENTOS ENERGIA S.A. – BVE, subsidiária in-
tegral de Furnas Centrais Elétricas S.A, torna público o
Resultado da Fase de Julgamento da Proposta Comer-
cial e Classificação Final, conforme a seguir informado:
1º Leite, Tosto e Barros Advogados – NC = 100; 2º
Freitas, Ferraz, Capuruço, Brichi, Riccio Sociedade de
Advogados – NC 92,70; 3º Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques Sociedade de Advogados – NC =
82,65; 4º Amaro, Antunes e Mourão Advogados Associa-
dos – NC = 76,21; 5º Trench, Rossi e Watanabe Advoga-
dos – NC = 74,43 A licitante VERÍSSIMO, MOREIRA &
SIMAS ADVOGADOS restou DESCLASSIFICADA, por
descumprimento do item na forma do disposto no item
11.5.6., “a”, do Edital.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2018.
MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO

Diretor Técnico
CLÉCIO JOSÉ RAMALHO

Diretor Administrativo Financeiro

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA / Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº SE

011/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de Implantação, Integração, Treinamento, Suporte, Manutenção e
Software para Gerenciamento de Atendimento. Para informações e condições
de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado/

taís hirata
de sãopaulo

A Prefeitura de São Paulo
desclassificou, nestaquarta-
feira (7), o consórcio Walks
da concorrência pela PPP de
iluminação pública da cida-
de—umcontratodeR$7,2bi-
lhões em 20 anos.
O grupo havia oferecido a

melhorpropostadepreçopa-
ra a parceria. No entanto, há
umquestionamentosobreum
de seus integrantes, a Quaa-
troParticipações,quecontro-
la a Alumini —empresa que
foi declarada inidônea para

firmar contratos públicos em
2017, apósdenúnciasdaLava
Jato, e que está em recupera-
ção judicial.
Com a desclassificação, o

grupo concorrente, liderado
pelaFMRodrigues,poderá le-
var o contrato —antes disso,
sua documentação precisa
ser analisada, o que poderá
demorar semanas.
Tudo indica, porém, que a

batalha jurídica em torno da
licitação —que já dura dois
anos— não terá fim.
O consórcio Walks já afir-

mouquepretendeentrarcom
representação no Ministério
Público para que o órgão in-
vestigue a licitação, afirmou
o advogado Bruno Aurélio,
sócio do escritório Tauil &
Chequer Advogados, que re-
presenta o grupo.
Além disso, há ao menos

três ações judiciais apresen-

tadas pelo Walks em curso
que poderiam afetar a deci-
são. Caso nenhuma delas te-
nhaefeito,novasações serão
apresentadas, disse ele.
“[A briga] nunca vai parar.

Essalicitaçãonãovaiseraber-
ta, e ninguémvai ganhar.”
Para a defesa da FMRodri-

gues, há uma perspectiva de
que a disputa se encerre, em
uma perspectiva otimista,
dentro de até 30 dias, mas é
difícilpreverumprazo,segun-
doAntonioAraldoDalPozzo,
sócio-fundador do Dal Pozzo
Advogados e responsável pe-
la defesa da FMRodrigues.
“Provavelmente, o perde-

dor, independentemente de
quemfor,nósoueles,nãovai
seconformartãofacilmente.”

briga
Asessão,quedurouquase

três horas, teve confusão e

bate-bocaentreospresentes.
Ao fim da reunião, advoga-
dos dos concorrentes discu-
tiam em voz alta até sobre
quantas vezes cada grupo se
manifestaria na ata.
Os ânimos acirrados são

fruto de uma disputa que já
duramaisdedoisanosporum
dos maiores contratos do gê-
nero já planejados no país.
Aexpectativadaprefeitura

éreduzir suacontade luz,ho-
je em cerca de R$ 13milhões,
emaomenos 30%comapar-
ceria —que prevê a troca das
lâmpadas por modelos de
LED, alémdaexpansãoema-
nutenção da rede.
O edital foi publicado em

2015 e, desde então, interfe-
rências do Tribunal de Con-
tas do Município e ações in-
terpostaspelos concorrentes
arrastaram o processo, sem
uma solução, até hoje.

Aprópriaaberturadaspro-
postas, em que o Walks saiu
vencedor, na semana passa-
da,sóocorreupordetermina-
ção judicial, enquanto a FM
Rodrigues e a própria prefei-
tura tentavambarrar a parti-
cipação do consórcio.
Alémdoprincipalquestio-

namento—que é aparticipa-
ção da Quaatro, controlado-
ra da Alumini—, a FMRodri-
gues criticaopreçooferecido
peloWalks, que seria irreal.
“Aproposta feitapelonos-

so consórcio é séria, correta,
sem uma previsão de altera-
ção de preço [futura]. Não
adianta você estabelecer um
preço irrealparaganharede-
pois tentar rever lá na frente.
Issoéummalmuitocomum”,
afirmou Dal Pozzo.
OWalksdissequeomelhor

preço é fruto de maior efici-
ência do grupo.

Concorrente pode ser
declarado vencedor,
mas disputa, que barra
reduçãona conta de
luz, tende a continuar

ConsórcioWalks, que ofereceu omelhor preço, foi inabilitado pela prefeitura para concorrer

Comgrupo desclassificado, PPPde
luz emSP terá nova batalha judicial

da ReuTeRs

Embraer e a Bombardier
estãodeolhonomercadochi-
nês comuma oferta limitada
deaeronavesdepequenopor-
teparaascompanhiasaéreas
regionais,queestãoautoriza-
dasapenasaoperar jatoscom
cem assentos ou menos, de
acordocomosexecutivosdas
fabricantes de aeronaves.
Umapolíticagovernamen-

taldestinadaa impulsionara
ofertadevoosdomésticosnos
mercados secundários da
Chinaexigequecompanhias
aéreasoperempelomenos25
jatos com100 lugares oume-
nosantesdesecredenciarem
para aeronavesmaiores, dis-
seram os executivos.
A política da Administra-

ção da Aviação Civil da Chi-
na (Caac,na sigla em inglês),
emitida em 2016, mas nunca
publicadana sua totalidade,
exclui o mais novo jato da

Embraer E190-E2 e os jatos C
Series da Bombardier.
Procuradanestaquarta (7),

a Caac não se pronunciou.
O presidente da unidade

de aviação comercial da Em-
braer, JohnSlattery,disseque
a política foi projetada para
estimular a atividade econô-
mica além da costa leste da
China, fortemente povoada.
“Ao olhar para os termos

detalhadosdodocumentode
política, o E175 é um avião
idealparasercompatívelcom
apolíticaeatenderaesses re-
quisitos”, disse à Reuters no
Singapore Airshow. O E175
tem cerca de 80 assentos.
OchefedevendasdaBom-

bardierCommercialAircraft,
ColinBole,dissequevêas re-
gionais chinesas “se capaci-
tandoparaos jatosCSeries”,
mas o limite de cem lugares
pode atrasar a proliferação
do avião no país.
“Vamos chegar ao ponto

em que o C Series terá uma
presençasignificativanaChi-
na”,disseBole. “Mas,devido
aessapolarizaçãonesta fase,
haverá um atraso antes que
isso realmente aconteça.”

parte preJUDiCaDa
SlatteryafirmouqueaEm-

braer foi a “parte prejudica-
da”nadisputa comercial en-
tre Boeing e Bombardier.
A comissão de Comércio

dos EUA concedeu no mês
passado uma inesperada vi-
tória para a Bombardier so-
bre a Boeing, em uma deci-
são que permite à empresa
canadense vender jatos para
as empresas aéreas nos EUA
sem pesados encargos.
A Embraer, concorrente

maisdiretadaBombardierno
mercadode jatosmenoresde
passageiros, apoiaumaquei-
xa separada do governo bra-
sileiro contra o Canadá na
OMC, disse Slattery.

Embraer e Bombardier veem
entraves nomercado chinês
Política restringe entrada no país, dizembrasileira e canadense

edgar su - 4.fev.18/Reuters

embraer e-190 e2 em exposição do salão de Cingapura

CURTO-CIRCUITO
disputa pelo contrato
dura ao menos 2 anos

abril.2015
Após 2 anos de estudos
e consultas, o edital
é lançado. A licitação
ocorreria em junho de 2015

junho.2015
O TCM suspende o edital
para análises técnicas

fevereiro.2016
A PPP recebe 3 propostas:
dos consórcios Walks, FM
Rodrigues e Ecobraslux
—este último foi inabilitado

março.2016
A FM Rodrigues aciona
o TCM questionando as
garantias doWalks

outubro.2016
Justiça barra a realização
da concorrência. Nos
meses seguintes, os
concorrentes começam a
entrar com ações na Justiça

janeiro.2017
Justiça pede abertura das
ofertas eWalks sai vencedor
—até sua desclassificação,
ummês depois.

ConCorrênCia

Cade aprova compra
daMonsanto
pela alemãBayer

O presidente do Conselho
Regional de Odontologia de São
Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com os
Artigos 19 e § Único, 20 e Item 1
e 21 e § Único, da Lei 4.324, de
14 de abril de 1964 e § 1, Artigo
18, do Decreto 68.704, de 03
de junho de 1971, convoca os
cirurgiões-dentistas a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária,
em primeira convocação às 19h30
de 26 de fevereiro de 2018, na
casa da Odontologia, situada na
Av. Pacaembu, 732 com a maioria
absoluta de seus membros a fim
de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Aprovação do
Processo de Prestação de Contas
de 2017 do Relatório da Diretoria.
Em não havendo número legal
para a realização da Assembleia,
ficarão convocados os cirurgiões-
dentistas registrados para a
segunda convocação, no mesmo
local e dia, às 20h00, quando
a mesma será realizada com
qualquer número de presentes.
De acordo com a legislação
em vigor, não poderão votar os
cirurgiões-dentistas que estiverem
quites com as anuidades.

Claudio Yukio Miyake -
Presidente do CROSP

SãoPaulo 05 de fevereiro de 2018

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO


