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Repetição de Certame: PE123/17 PA31743/17 tipo menor preço global do lote, com reserva de lote

exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando

o Registro de Preços para aquisição de chassi, gabinete, controladores e flat cable. Abertura das

Propostas: 25/01/18 - 8h30. Disputa: 26/01/18 9h. O edital e informação poderá ser obtido no Site:

www.guarulhos.sp.gov.br no link: Departamento de Licitações e Contratos - Licitações Agendadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/AME IDOSO OESTE, convida as empresas inte-
ressadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 001/2018,

realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de Moto frete Fixo. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 002/2018 (ID-

535), realizado para a contratação de empresa para prestação de serviços
de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas Unidades
Afiliadas da SPDM. Para informações e condições de participação favor
acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO DAME-
DICINA/REDE ASSITENCIAL DE SAÚDE DA SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 001/2018, realizado para a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Moto frete Fixo. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

ERRATA ao edital da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA SETOP N° 008/2017, que
tem por objeto a contratação de Pessoa
Jurídica especializada para a contratação
de empresa ou consórcio de empresas de
consultoria de engenharia para prestação
de serviços técnicos especializados como
Verificador Independente no monitoramento
permanente dos Indicadores Operacionais,
Ambientais, Sociais e Financeiros do
processo de aferição do desempenho da
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A e
de apoio às atividades sob responsabilidade
da Superintendência de Infraestrutura de
Transportes – SIT, relativas ao Contrato de
Concessão Patrocinada SETOP nº 007/07.
Onde se lê: o valor de R$ 2.622.461,38
(dois milhões, seiscentos e vinte e dois
mil, quatrocentos e sessenta e um
reais e trinta e oito centavos), leia-se:
R$ 3.089.557,56 (três milhões, oitenta e
novemil, quinhentos e cinquenta e sete reais
e cinquenta e seis centavos). A licitação será
realizada às 10 horas do dia 6/3/2018, na
Cidade Administrativa do Estado de Minas
Gerais Presidente Tancredo Neves, Edifício
Minas, 7º andar (sala 06), na Rodovia
Papa João Paulo II, 4.143, Bairro Serra
Verde, Belo Horizonte/MG. O protocolo
das propostas será realizado no dia
5/3/2018. Para outras informações, envie
e-mail para cpl@transportes.mg.gov.br
ou ligue para (31) 3915-8257 e
(31) 3915-8264. Belo Horizonte, 11/1/2018.
Murilo de Campos Valadares, Secretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas.

ERRATA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 008/2017

ASPDM -Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
- Hospital Geral de Pedreira, convida as empresas interessadas em
participar do Pregão Eletrônico nº SE-003/2017, a ser realizado para

a contratação de empresa para prestação de serviço de Manutenção Pre-
ventiva e Reconstrutiva de Instrumentais Cirúrgicos. Para informações e
condições de participação acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

Licitação Reprogramada: PP183/17 PA44514/17 torna público que realizará Pregão
Presencial do tipo menor preço global do lote, visando o Registro de Preços para
fornecimento de uniformes escolares. Abertura: 26/01/18 - 8h30. O edital e informação
poderá ser obtido no Site: www.guarulhos.sp.gov.br no link: Departamento de Licitações
e Contratos-Licitações Agendadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 001/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada EM
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA
DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

» lavagem do bonfim Prefeito de Salvador, aCm neto
(dem) —centro da 1ª foto, e governador Rui Costa (PT)
vão à festividade que dá largada a corrida eleitoral na ba

Raul Spinassé/Agência A Tarde

RubenS valenTe
Reynaldo TuRollo jR.
de bRASíliA

O ministro da Integração
Nacional, Helder Barbalho
(MDB-PA), afirmouemdepo-
imento à Polícia Federal que
se reuniu com um executivo
daOdebrechtemumhotelem
São Paulo durante a eleição
de 2014 para pedir “doação
eleitoral oficial”àcampanha
dele ao governo do Pará.
O ministro disse que rece-

beu R$ 2,2 milhões declara-
dosàJustiçaEleitoralenegou
ter recebidovalores emcaixa
dois, o que contraria o depo-
imento de dois delatores da
Odebrecht, segundoosquais
forampagosemespécie, não
declarados,R$1,5milhãoem
hotéis de São Paulo.
O depoimento de Barba-

lho, prestado em 14 de de-
zembro,confirmatrechosdos
depoimentos de Fernando
ReiseMárioAmarodeOlivei-
ra, executivos da Odebrecht
que fecharam acordo de de-
laçãocomaPGR(Procurado-
ria-Geral da República).
Eles haviam relatado que

em 2014 Barbalho viajara de
Belém (PA) para o encontro
emSãoPauloao ladodemais
duaspessoas,o senadorPau-
lo Rocha (PT-PA), aliado po-
líticonacampanha,eoentão

delação da empreiteira
havia apontado repasse
deR$ 1,5milhão em
espécie para ele na
campanhade 2014

Helder Barbalho prestou depoimento em investigação sobre Odebrecht

Ministro foi ahotel pedir
doação,masnega caixa2

prefeitodeMarabá (PA), João
SalameNeto (MDB), atualdi-
retordeumdepartamentodo
Ministério da Saúde.
Segundo Amaro, a Ode-

brecht detinha, por meio da
empresaSaneatins, seis con-
cessões de serviços de sane-
amento no interior do Pará e
pretendia ampliar suas ativi-
dades. Por isso, procurou
Barbalho para “identificar
forças políticas no Estado
que estivessemcomprometi-
das comaampliaçãodapar-
ticipaçãoprivadano setor de
saneamento”.
Em setembro de 2014, foi

agendado o encontro no ho-

tel Tryp emSãoPaulo. Na re-
união, segundo Amaro, Bar-
balhodisseque, emseu futu-
ro governo, “priorizaria o sa-
neamento de água e esgoto”
e “contaria com aOdebrecht
Ambiental para estudaruma
melhor formadeparceriapú-
blico-privada”.
Segundo Amaro, o candi-

datomencionouqueprecisa-
va de R$ 30 milhões para a
campanha e indicou um no-
me“paraquerecebesseosva-
lores”, odoex-senadoreatu-
al secretárionacionaldePor-
tos, vinculado ao Ministério
dos Transportes, LuizOtávio
Oliveira Campos.

SegundoAmaro,PauloRo-
cha não pediu recursos para
sua campanha. Amaro disse
que dias depois foi a Brasília
para se encontrar com Cam-
posemsuacasa,noLagoSul,
e informou que a Odebrecht
iria pagar R$ 1,5 milhão em
caixa dois.
Os delatores entregaramà

PGR uma planilha com o re-
gistro de três pagamentos à
campanhadoministro, sobo
codinome “Cavanhaque”.
Barbalhonegou ter indica-

do o nome de Campos para
Amaro. Contudo o próprio
Campos, em depoimento à
PF, confirmou ter recebido
Amaroemsuacasaedisse ter
ouvido do executivo que a
empresa iria contribuir com
R$ 1,5 milhão para a campa-
nha em doação oficial.
Campos disse que apenas

pediuqueAmaroentrasseem
contato como então secretá-
rio-geraldoMDBnoPará,que
já morreu, e não mais teve
contato com ele.
Em nota à Folha, Helder

Barbalho afirmou que man-
tém seu depoimento à PF.
“Todas as doações para a

campanhaaogovernodoPa-
rá, em 2014, foram legais,
apresentadaseaprovadaspe-
la Justiça Eleitoral.”
Salame disse, pormeio da

assessoria do Ministério da
Saúde, que “confirma o rela-
to doministro Helder Barba-
lho e reforça quenãopartici-
pouda conversa”. ÀPF omi-
nistro não disse que Salame
ficou fora da reunião. A as-
sessoriadosenadorPauloRo-
chadissequenãoolocalizou.
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