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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Av. Prof ° Joaquim Barreto, 1000 Atalaia – Cotia/SP, que será
realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 22.531/2017. PP nº 81/2017 às 09:30 horas do dia 26/02/2018.
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais
Permanentes, destinados à área da saúde. O edital está disponível para
a retirada dos interessados, através do endereço eletrônico rosana.
compras@cotia.sp.gov.br.
a) Dr. Magno Sauter – Secretário Municipal da Saúde

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT.

AVISO DE ERRATA N.01
Processo n. 5292/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL n.01/2018. Objeto:
Contratação de CONCESSÃO para a prestação dos serviços públicos de conservação,
recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos
de rodovias estaduais, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a seguir discriminados: LOTE
1: ALTO ARAGUAIA – Trechos da Rodovia MT 100 – Extensão: 111,9 km; LOTE 2:
ALTA FLORESTA – Trechos das Rodovias MT 320 e MT 208 – Extensão: 188,20 Km;
LOTE 3: TANGARÁ DA SERRA – Trechos das Rodovias MT 246, MT 343. MT 358 e
MT 480 – Extensão: 233,20 Km. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-
SINFRA, através da Comissão Especial de Licitação torna público que foram realizadas
a 1ª ERRATA e 2ª ERRATA, referentes ao edital em epígrafe, as quais se encontram
disponíveis no portal da SINFRA http://www.sinfra.mt.gov.br. Informações gerais: telefone
n. (65) 3613-6614 e-mail: unial@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá 22 de janeiro de 2018.

MARCIANE PREVEDELLO CURVO
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso.

SAMARA BRANT FERREIRA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADE RECOMEÇO HELVETIA convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 001/2018, rea-

lizado para a Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. Para informações e con-
dições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ME-
DICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE BU-
TANTÃ, convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 002/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada em forneci-
mento de nutrição e alimentação destinadas aos pacientes e acompanhantes do Pron-
to Socorro Municipal Dr. Caetano Virgílio Netto da RASTS Butantã. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, que
falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários da localidade de Tatuí - SP
no dia 30/01/2018, a partir das 19h57. A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a
regularização do serviço, normalizando-o integralmente às 23h22.

Capitale Energia Comercializadora LTDA.
CNPJ/MF nº 11.599.292/0001-47 - NIRE 35.300.435.354

A Capitale Energia promove Chamada Pública 01/2018 para compra de energia convencional
A Capitale Energia Comercializadora LTDA., comercializadora de energia elétrica, com sede na
Av. Juscelino Kubitschek, nº 360, Conjunto 161, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-000,
inscrita no CNPJ sob o nº 11.599.292/0001-47, doravante denominada Capitale Energia, de forma a
assegurar transparência e igualdade de acesso aos interessados, realiza Chamada Pública 01/2018
para compra de energia elétrica convencional, por meio de leilão que ocorrerá em 01/02/2018.
Para informações adicionais, acesse o site - www.capitaleenergia.com.br e consulte o Edital 01/2018.

DANIELLE BRANT
DE SÃOPAULO

Os 12 recordes batidos pe-
la Bolsa brasileira em janei-
ro levaramoIbovespaaome-
lhor desempenho mensal
desde outubro de 2016, em
umcontextodeotimismonos
mercados internacionais e
alívio com a confirmação da
condenação do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva.
Oíndicedasaçõesmaisne-

gociadas subiu 11,1% em ja-
neiro e terminou o mês aos
84.912 pontos. Odólar termi-
nou cotado a R$ 3,18 e acu-
mulou queda de 4% nomês.
Com isso, os fundos de

ações indexados ao Iboves-
pa, que são a alternativa pa-
raquemquer investir emBol-
sa e acompanhar a variação
do indicador, lideraram o
rankingde investimentosela-
borado pela Folha, com alta
de 9,8%, após desconto de
Imposto de Renda.
Parte da valorização da

Bolsa deve ser creditada ao
bomhumornosmercados in-
ternacionais, que levou os
principais índices america-

nos a atingirem níveis mais
elevados em janeiro. As Bol-
sas de Londres e Frankfurt
também bateram recordes.
“O bom humor no merca-

do global favoreceu os emer-
gentes, principalmente os li-
gados a commodities. Mas o
julgamentodoLulaserviuco-
mo catalisador para o exces-
so de liquidez global. Havia
um investimento represado
e,apóso julgamento, essedi-
nheiro chegou commais ím-
peto”, afirmaRaphaelFigue-

redo, sócio-analista da Ele-
ven Financial.
Para os investidores, a de-

cisãounânimedoTRF-4 (Tri-
bunalRegionalFederalda4ª
Região) diminui as chances
de opetista conseguir dispu-
tar as eleições deste ano.
Oreceiodomercadoéque,

em uma eventual vitória do
ex-presidente, sejam reverti-
das algumas dasmedidas de
ajuste do presidente Michel
Temer para tentar devolver o
equilíbrio fiscal ao país.

migração

Figueredo avalia que a
perspectiva é de valorização
daBolsa, aindaque comme-
nor intensidade. “A alta vem
por uma expectativa de mé-
dio prazo. Ainda temum flu-
xo de investidores que esta-
vamnarenda fixaeque, com
a queda dos juros, migrarão
para ativos mais arriscados
em busca de retornomaior.”
No ranking, as aplicações

de renda fixa tiveramretorno
tímido. O melhor rendimen-

to foi registrado pelo Tesou-
ro IPCA 2024, com alta de
3,42%nomês—apósdescon-
to de Imposto de Renda.
A perspectiva é que esse

ganho baixo continue. “Há
umaexpectativadenovocor-
te de juros na reunião do Co-
pom [comitê de política mo-
netária do Banco Central] da
próxima semana, oque leva-
ria o juro a 6,75%.Mas é bom
lembrarqueoanodeveserde
volatilidade nos mercados
mais arriscados”, afirma Vi-

níciusMaeda,diretorde rela-
çõescominvestidoresdapla-
taformaMagnetis.
Para Joelson Sampaio, da

FGV (Fundação Getulio Var-
gas), a renda fixa é uma boa
oportunidadeparaquempre-
cisadodinheironocurtopra-
zo.“Oinvestidornãopodeco-
locar dinheiro emBolsa ago-
ra e querer tirar no ano que
vem, porque o risco eleitoral
é grande. Tem que diversifi-
car, e a renda fixa dá alguma
proteção”, avalia.

Aplicações de renda
fixa tiveram retorno
baixo, e expectativa é
que isso continue por
causa da queda da Selic

Após registrar 12 recordes ao longo de 30 dias,mercado acionário brasileiro temomelhor resultadomensal desde outubro de 2016

Bolsa encerra janeiro comganhosde 11%
RANKING DE INVESTIMENTOS Bolsa temmelhor mês desde outubro de 2016 com exterior e Lula

Aplicação
Fundos de ações indexados*
Tesouro IPCA 2024
Fundosmultimercados livres*
Ouro
Tesouro Selic 2021
Poupança (até 3.mai.12)
LCI 80%CDI
CDB 90%do CDI
Fundos de renda fixa*
Poupança (a partir de 4.mai.12)
Fundos cambiais*
Bitcoin

Referências
Bolsa
Dólar
Inflação

No mês, em%**
9,80

3,42
1,58
0,52
0,50
0,50
0,47
0,45
0,44
0,40
-4,45
-30,4

No mês, em%
11,14

-3,83
0,44***

Fontes: Bloomberg, Anbima, Banco Central e IBGE *Até 26.jan **Rentabilidade após desconto de IR ***Em dezembro
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DEBRASÍLIA -União,Estadose
municípios tiveram um rom-
bodeR$110,5bilhõesnoano
passado, resultado R$ 52,6
bilhões abaixo da meta, de
R$ 163,1 bilhões.
Superavit oudeficit primá-

rio é o quanto de despesa ou
receita o governo gera, após
a quitação de seus gastos,
sem considerar os pagamen-
tos com os juros da dívida.
O resultadodascontaspú-

blicas, que vem sendo influ-
enciadopelo rombocrescen-
te da Previdência, é divulga-
do de duasmaneiras.
A primeira divulgação, in-

formadapeloTesouroNacio-
nal nesta terça-feira (30), le-
va em conta a economia ou
despesaapenasdaUnião,en-
quanto a segunda, divulga-
da pelo Banco Central nesta
quarta (31), leva em conside-
ração o saldo de todo o setor
público (União,Estados,mu-
nicípios e estatais).
Os dados informados pelo

BC mostram que o resultado
do Tesouro, Banco Central e
Previdência foi negativo em
R$ 118,4 bilhões, enquanto
os Estados tiveram um supe-
ravit de R$ 6,8 bilhões.
Municípios e empresas

estatais tiveram resultados
positivos de, respectivamen-
te, R$ 601 milhões e R$ 362
milhões.

DEfIcIT pRImáRIo

Rombodo setor
público ficaR$53bi
abaixodameta

mARINA DIAS
DE brASíLiA

Pesquisa encomendada
peloPaláciodoPlanaltomos-
tra que 14% da população é
favorável à reformadaPrevi-
dência, enquanto 44% não
queremasmudanças nas re-
gras de aposentadoria e 39%
aindanãotêmopiniãoforma-
da sobre o assunto.
O levantamento feito pelo

Ibope, ao qual a Folha teve
acesso, foi realizado às vés-
peras da possível votação da
medida na Câmara, em um
momentodelicadoparaogo-
verno—que ainda tenta che-
gar aos 308 votos necessári-
os para fazer com que o tex-
to avance no Congresso.
Apesardeo índicede favo-

ráveis à reforma ter ficado
abaixo dos 15%, integrantes
do governo de Michel Temer
comemoraramaquedanare-
sistência àmedida.
Segundoauxiliaresdopre-

sidente, as pesquisas têm si-
do feitas periodicamente a
pedidodoPlanaltoeonúme-
rodaquelesqueeramcontrá-
rios à proposta já havia che-
gadoa68%.Pela lei, ogover-
no precisa divulgar os levan-
tamentos até quatro meses
depois que eles foram feitos.
Nesta quarta-feira (31), as

últimas contas da equipe de
Temer chegavam a 287 votos

a favor da reforma, segundo
deputados aliados. Os parla-
mentares, porém, dizemque
não virammelhora no clima
daCâmaraparaaprovarame-
dida, mesmo diante dos da-
dos ecoados pelo Planalto.
Entre as dezenas de per-

guntas feitas sobre a nova
Previdência,o institutoques-
tionava o acesso que os en-
trevistados tiveram ao tema
nos últimos meses e se isso
os fezmudar de ideia sobre o
assunto: 87% dizem não ter
mudado de opinião.
A pesquisa mostrou que

mesmo na questão da idade
mínima ainda há resistênci-
as: 23% concordam com a
proposta de 62 anos para as
mulheres, com tempo de
transição em 20 anos, en-
quanto 74% discordam des-
sa medida. Nomesmo racio-
cínio para os homens, 29%
concordam com a idade mí-
nima de 65 anos (daqui a 20
anos) e 68% discordam.
Oinstitutoouviu2.002pes-

soas entre os dias 25 e 29 de
janeiro, em 140 municípios,
e a margem de erro é de dois
pontospercentuaisparamais
ou paramenos.
O governo já desidratou

bastanteaproposta inicialda
reformacomoobjetivodeal-
cançarvotosparaa suaapro-
vação e não descarta novas
flexibilizações.

Só 15%aprovam reforma, aponta pesquisa doPlanalto
87%disseramnão termudado de opinião ao tomar conhecimento sobre o tema, diz levantamento do Ibope

Ueslei Marcelino/reuters

o presidente michel Temer durante evento sobre o pré-sal no palácio do planalto

GUSTAVo URIBE
DE brASíLiA

OpresidenteMichelTemer
afirmou nesta quarta-feira
(31) que a reformapreviden-
ciárianãoé“nenhumbicho-
papão”e reconheceuqueela
enfrenta certa resistênciana
sociedade brasileira.
Emcerimôniadeassinatu-

radecontratosdopré-sal,ele
disseque,casoapropostase-
ja aprovada, a população irá
sentir os efeitos positivos da
mudança nas aposentadori-

aseaplaudi-la.“Todavezque
emvocê falaemreforma, ini-
cialmente, há uma certa re-
sistência,mas logodepois as
pessoas veem que não é ne-
nhumbicho-papão, que deu
para melhorar o país e, logo
depois, é aplaudida.”
Emdiscurso, o presidente

afirmouaindaquetemsegui-
do a recomendação de um
publicitário e falado sobre a
reforma previdenciária em
todas as oportunidades, in-
clusive quando perguntam
seu timede futebol e seusar-

tistas favoritos.
“Seperguntaremqual seu

timede futebol, vocêdiz que
é o São Paulo, mas lembra
que, na questão previdenci-
ária,oSãoPaulo temtidotais
e tais providências. Se per-
guntarem os artistas favori-
tos, citar dois ou três e dizer
do aspecto previdenciário.”
Presentenoevento,o líder

do governo no Senado, Ro-
mero Jucá (MDB-RR), disse
ter a expectativa de que a
proposta seja aprovada em
fevereiro.

NovaPrevidêncianãoébicho-papão, dizTemer
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