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GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças
Programa Integrado de Desenvolvimento

Sustentável do Rio Grande do Norte

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA

REPUBLICAÇÃO
Data: 27/01/2016
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 19 de fevereiro de 2016, 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
Fax: 3232.1911, ou ainda através do e-mail: cmel.rnsustentavel@gmail.com.
SMI RN SUSTENTÁVEL Nº 33/2015 - Contratação de Consultoria Especializada -
Pessoa Jurídica - CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES E MATRIZES CURRICULARES
DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

José Maria de Mendonça
Presidente da Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
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SMI RN SUSTENTÁVEL Nº 32/2015 - Contratação de Consultoria Especializada
- Pessoa Jurídica - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS
BÁSICAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS
PÚBLICAS DA REDE DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE.

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

Projeto RN Sustentável

PRORROGAÇÃO DE DATAS
VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE FRANCA-SP

CONCORRÊNCIA SABESP CSS 12.912/15
Alienação de imóvel-Terreno com área de 292,50 m², situado à Rua Deolinda Maria
da Silva esquina com Rua Dr. Fco. Maniglia-Jardim Dr. Antonio Petraglia-Franca/SP.
Edital disponível p/ download a partir de 07/01/16-www.sabesp.com.br/licitacoes -
mediante obtenção de senha no acesso “Cadastre sua empresa”. Problemas c/
obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações: via site,
e-mail claudiabega@sabesp.com.br ou no CSS, Av. do Estado, 561-Unid. I-Pte. Peq.-
SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30 às 16h30. Receb. Proposta e Doc. Habilitação:
29/03/16, às 09h00, no Centro de Treinamento da RG, sede da Unidade de Negócio
Pardo e Grande, sito a Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951-Jardim Redentor-Franca/
São Paulo. S.P. 07/01/16-(CPI). A DIRETORIA.

A Comissão Especial Mista de Licitação, vinculada à Secretaria
Municipal da Fazenda, instituída pelo Decreto nº 26.203, de
03/07/2015, alterado pelo Decreto nº 26.606, de 21/10/2015, com
base na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 4.484/1992, no
que couber, torna público, para conhecimento dos interessados, a
aberturada licitação:CONCORRÊNCIA:SEFAZ/PMATnº001/2016;
TIPO: Técnica e Preço; PROCESSO: SEFAZ nº 70.698/2015;
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas para
internet e outros serviços; DATA: 14/03/2016; HORA: 10h (horário
local); SESSÃO PÚBLICA: Auditório da Secretaria Municipal da
Fazenda, 7º andar, situado à Rua das Vassouras, nº 01 - Ajuda,
Centro, Salvador-BA - CEP 40020-020; FONTE DE RECURSOS:
BNDES e Tesouro; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Edital será
disponibilizado a partir de 28/01/2016 nos endereços abaixo:
www.sefaz.salvador.ba.gov.br, www.compras.salvador.ba.gov.br ou
em gravação digital, para retirada na sala do Núcleo Especial de
Modernização da Gestão Municipal - NEMAG, situado na Rua das
Vassouras, nº 01 - Ajuda, Centro, Salvador-BA, 5º andar, CEP
40020-020, no horário das 14h às 17h, Tel.: 71 3202-8225/8419.
Salvador, 26 de janeiro de 2016. George Melo Barreto – Presidente
da Comissão Especial Mista de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças
Programa Integrado de Desenvolvimento

Sustentável do Rio Grande do Norte

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2015

Projeto RN Sustentável - 8276-BR
A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN, torna público
às empresas interessadas que o Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, destinado a aquisição de Equipamentos de TI para Melhoria do
Parque Tecnológico da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESAP, ficará
suspenso por prazo indeterminado, qualquer esclarecimento procurar a sala da
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação deste órgão, através do site
www.licitacoes-e.com.br. Outros esclarecimentos necessários estarão disponíveis nos
sites www.rnsustentavel.rn.gov.br e www.seplan.rn.gov, como também na Comissão
Especial Mista de Aquisição e Licitação 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 3232.1964 e Fax: 84 3232.8724, ou ainda através dos e-mails:
cmel.rnsustentavel@gmail.com / pernsustentavel@gmail.com.

Natal, 27 de Janeiro de 2016.
Sônia Maria Holanda Melo

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2016

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º
003/2016, cujo objeto é o Registro de Preços visando à eventual aquisição de materiais e
equipamentos de prevenção e combate a incêndio. A Licitação será realizada em sessão pú-
blica, por meio da INTERNET, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das
propostas: às 15:00 (Horário de Brasília-DF) do dia 16/02/2016. O edital, contendo todas as
informações, encontra-se disponível, para reprodução gráfica, no endereço acima, bem como
no site: www.tre-ba.jus.br. Outras informações pelo telefone: (71) 3373-7136.

Salvador, 28 de janeiro de 2016.
Ricardo Nascimento Costa

Pregoeiro

COOPERCUC – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA FAMILIAR
DE CANUDOS, UAUÁ E CURAÇÁ

EXTRATO DE CONTRATO – CN 01/ 2015

CT Nº 01/2016. Contratantes: COOPERCUC – Cooperativa Agropecuária Familiar de Canu-
dos, Uauá e Curaçá / Empresa Z BARBOSA DO BRASIL LTDA-ME. Objeto: Complementação
da Construção da Unidade Polivalente de Beneficiamento de Polpa de Frutas, pelo valor de
R$ 512.008,59 (quinhentos e doze mil oito reais e cinquenta e nove centavos). Prazo: 120
(cento e vinte) dias contados da emissão da Ordem de Serviço (OS).Assinatura do Contrato:
27/01/2016. Adilson Ribeiro dos Santos - Presidente da Cooperativa.

Extravio
A Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agro Pecuária Ltda, CNPJ 62.182.092/0010-
16, estabelecida na Rodovia Presidente Castelo Branco Km 30,5 - Setor 3B, nº 11100 – Bairro
dos Altos, Barueri/SP, comunica que foi extraviado os Danfe’s nºs 28713 / 28714 / 28722
Caso sejam encontrados considerá-los sem efeito.
Barueri, 26 de janeiro de 2016.

A SPDM - REDE ASSIST SUPERV TECN DA SAUDE VL MARIA /
VL GUILHERME, convida as empresas interessadas em participar
da Concorrência nº SE-06/2016 para Prestação de Serviços de

Segurança Eletrônica, o Edital estará à disposição dos interessados
somente no dia 03/02/2016 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.

das agências de notícias

A Apple citou o Brasil co-
mo um dos desafios para a
empresa no trimestre passa-
do (quando as vendas do
iPhone tiveram a menor alta
desde2007)eclassificouoce-
nário para a economia brasi-
leira como “bastante som-
brio”—omesmo comentário
foi feito para a Rússia.
Para a empresa, a alta de

0,4% nas vendas de iPhone
no quarto trimestre foi “im-
pressionante”, dado que
grandesmercadoscomoBra-
sil, Rússia, Japão, Canadá,
Turquia e a zona do euro so-
freramcombaixocrescimen-
to, queda no preço de com-
modities e moedas fracas.
Dois terços da receita da Ap-
ple vem de fora dos EUA.
Nocasobrasileiro, aApple

diz que a economia está sig-
nificativamente mais fraca
que há um ano, mas o presi-
dente da maior companhia
global em valor demercado,
Tim Cook, afirma acreditar
que a situação vai melhorar.
“Nósqueremos servir nos-

sos clientes e não vamos re-
cuar”, afirmou o executivo.

fiat
A Apple não foi a única

grandemultinacional a ligar
o alerta em relação aoBrasil.
A Fiat Chrysler elevoumetas
financeiras de seu plano de
recuperação, seguindo uma
performancemelhorqueaes-
perada na América do Norte
e na Europa.
No entanto, a montadora

reduziu sua estimativa de
margensdelucroparaaAmé-
rica Latina devido às difíceis
condições de mercado no
Brasil eàsperspectivas incer-
tas de recuperação no país.

Para Fiat, perspectiva
da economia é incerta

Cenário
para oBrasil
é sombrio,
afirmaApple

da reuters

A fabricante de aço brasi-
leira Gerdau vai se associar
às japonesas Sumitomo Cor-
poration e a Japan Steel
Works para fornecer compo-
nentesparageraçãoeólica—
umdospoucossegmentosda
indústria com demanda ain-
da aquecida por aço.
A parceria, a primeira da

Gerdau com as duas empre-
sas japonesas, foi aprovada
peloConselhodeAdministra-
ção da Gerdau nesta quarta.
A nova empresa será for-

madadentrodausinadaGer-
dau em Pindamonhangaba
(SP), que passou por ajustes
de produção em 2015, com
180 suspensões de contrato
de trabalho de funcionários.
O novo empreendimento

vai fornecer, a partir de 2017,
aços especiais para para tor-
res de geraçãode energia eó-
lica, segmento que tem sido
alvode investimentosdegru-
pos siderúrgicos do país.
Em 2013, a ArcelorMittal

anunciou a produção de tor-
res eólicas que usamconcre-
toarmado,esperandodobrar
as vendas de aços longos pa-
ra parques eólicos.
Em dezembro passado, o

presidentedaThyssenKrupp
paraAméricadoSul,Michael
Höllermann, afirmou que a
demandada indústria eólica
por aço seguia elevada.

Nova empresa será
dentro de usina que, em
2015, sofreu cortes por
causa da crise que afeta
empresas do setor

Segmento de energia tem crescido no país e sido alvo de investimentos de grupos siderúrgicos

Gerdauseassocia a japoneses e
vai fornecer açoparausinaeólica

A associação da Gerdau
comasjaponesastambémvai
produzir cilindros para a in-
dústriadoaçoedoalumínio,
comcapacidadetotalpara in-
dústria eólica e cilindros de
50mil toneladas por ano.
A Gerdau afirmou que in-

vestirá R$ 280 milhões na
aquisição de novos equipa-
mentos de produção e entra-
rá com ativos para produção
dos cilindros, sem previsão
de desembolso de caixa.
Segundo o grupo brasilei-

ro, a escolha da unidade de
Pindamonhangaba deve ge-
rar sinergias, uma vez que a
fábrica já produzia cilindros
eestápróximadoscentrosde
produção de aços especiais
do grupo em São Paulo.
A participação da Gerdau

na sociedade deverá ser su-

perior a 50% e a dos outros
sóciosserádefinidanofecha-
mento da operação.
A iniciativaseenquadrano

chamado projeto “Gerdau
2022”,quebuscaaumentode
competitividadedogrupo si-
derúrgico no longo prazo.
A associação ainda preci-

sa de aprovação das autori-
dadesconcorrenciais.Segun-
doaGerdau,aSumitomoCor-
porationnãotemrelaçãocom
a Sumitomo Metal, que se
uniu à Nippon Steel, um dos
controladores da Usiminas.

GERDAU /2014
RECEITA LÍQUIDA R$ 42,5 bi
EbITDA R$ 5,1 bi
númERo DE fUnCIonáRIos 45mil
pRInCIpAIs ConCoRREnTEs Thys-
senkrup CSA; Asperam; CSN; Arce-
lorMittal; Usiminas

de BrasíLia

Ogovernoampliouarela-
çãodeprodutossiderúrgicos
chineses cuja importação é
sujeita a uma taxação adi-
cional em resposta a práti-
casdesleaisdecomérciopor
parte do país exportador.
A medida, publicada

no “Diário Oficial” des-
ta quarta-feira (27), é toma-
daemummomentoemque
o governo sofre pressão
daindústrianacionaldoaço
para elevar as tarifas de

importação do setor como
forma de proteger a produ-
ção doméstica da concor-
rência externa.
A Camex (Câmara de Co-

mércio Exterior), que reúne
seteministros, decidiuado-
taracobrançadedireitoan-
tidumping por um período
deatéseismesesparaas im-
portações de tubos de aço
carbono não ligado, usado
nas indústriasautomotivae
sucroalcooleira.
O produto sofrerá sobre-

taxa provisória, de até US$
1.151,76, porque foram de-
tectados indíciosdaprática
dedumping—venderopro-
duto por valor abaixo do
preçonormalnopaísdeori-
gem. (IsAbEL VERsIAnI)

Governo impõe
sobretaxa a
açodaChina

Paulo Fridman - 5.set.2007/Bloomberg

Fábrica da Gerdau no Vale do Paraíba (SP); grupo brasileiro se associa a japoneses para fornecer para geradores eólicos
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