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LICITAÇÕES

__________________________________________________________________________________

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 01/2017                PROCESSO N.º 3737-01.00/16-5

OBJETO: Contratação de agência especializada para prestação de serviços de publicidade, realizados 

integradamente, com abrangência estadual, para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 

conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS informa o 

resultado do julgamento dos documentos de habilitação da Concorrência em epígrafe:

- HABILITADAS: Pública Comunicação Ltda. (Moove); GlobalComm Comunicação e Marketing Ltda.; e 

Escala Comunicação e Marketing.

- Restaram desclassificadas, por não apresentarem a documentação de habilitação, as seguintes 

concorrentes: Intal Comunicação Ltda. (Integrada); JSMAX Publicidade e Propaganda Ltda.; SLM 

Comunicação e Marketing Ltda.; Rauppur Comunicação Ltda. (Rage); e Alvo Global – Publicidade e 

Propaganda Ltda.

Abaixo, o resultado final da Concorrência n.º 01/2017:

Classificação Final Concorrente

1º lugar Pública Comunicação Ltda. (Moove)

2º lugar GlobalComm Comunicação e Marketing Ltda.

3º lugar Escala Comunicação e Marketing

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso, conforme o disposto no 

subitem 12.18 do Edital. A ata n.º 06 (abertura e julgamento dos documentos de habilitação) está disponível 

no portal da AL-RS na internet, no seguinte endereço eletrônico: http://www.al.rs.gov.br/compras.

Ricieri Dalla Valentina Junior,

Superintendente Administrativo e Financeiro.

__________________________________________________________________________________
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  MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ  

  TOMADA DE PREÇOS N° 338-2017  
O Município de Xangri-Lá torna público para conhecimento dos interessados que no dia 30 de agosto 
de 2017,às 13 horas, ocorrerá Tomada de Preços para  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AM-
PLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PRESTES  ,
conforme n° de Edital 178-2017. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Executivo através 
do sítio www.xangrila.rs.gov.br.Xangri-Lá, 08 de agosto de 2017. 

    - Cilon Rodrigues da Silveira  
    - Prefeito Municipal     

 Codigo: 1798183 

      

 Ministério Público 
  Ministério Público 

 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: FABIANO DALLAZEN 
 End: Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 

 Porto Alegre/RS - 90010-210 

  LICITAÇÕES 
  

  AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  

  (01) - Pregão Eletrônico n.º 69/2017 (Processo SGA nº 583.000.005/2017)  Tipo: Menor Preço. Obje-
to: Contratação de serviço de transporte e carga de processos para a Promotoria de Justiça de Passo 
Fundo através de veículo automotor, conforme especifi cações constantes do Edital e seus anexos. 
Data e horário de abertura das propostas  : 23/08/2017, às 09 horas .   Data e horário de início da 
disputa de preços  : 23/08/2017, às 11 horas.   

  (0  2) -   Pregão Eletrônico n.º 70/2017  (Processo SGA nº 1389.000.001/2017)  Tipo: Menor Preço por 
Item. Objeto: Aquisição de equipamentos para o Núcleo de Audiovisual (projetor multimídia, fi lmado-
ras, bolsas de transporte, cartões de memória, HD externo, baterias para fi lmadora, iluminador de LED, 
tripés para fi lmadora e dispositivos de captura de vídeo), conforme especifi cações constantes do Edital 
e seus Anexos.  Data e horário de abertura das propostas  : 24/08/2017, às 09 horas .   Data e horário 
de início da disputa de preços  : 24/08/2017, às 14 horas.  

  (03) - Pregão Eletrônico n.º 71/2017  (Processo SGA nº 677.000.193/2017)  Tipo: Menor Preço. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, 
para a plataforma elevatória instalada na Promotoria de Justiça de Tapes, conforme especifi cações 
constantes do Edital e seus anexos. Data e horário de abertura das propostas  : 25/08/2017, às 10 
horas .   Data e horário de início da disputa de preços  : 25/08/2017, às 14 horas.   
  Local  :   www.pregaobanrisul.com.br . Editais disponíveis   na página:   http://www.mprs.mp.br/licitacao/
pregao_eletronico  . Informações gerais : e-mail   licitacoes@mprs.mp.br  . Base legal : Lei Estadual nº 
13.191/09, Lei n.° 10.520/02, LC n.º 123/06 e Lei n.º 8.666/93. 

 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Porto Alegre, 08 de agosto de 2017.  
Luciano Fernandes Teixeira,  Pregoeiro. 

  

 Codigo: 1798117 

     

 Assembleia Legislativa do Estado 
  Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 

 Presidente : EDEGAR PRETTO 
 End: Praça Marechal Deodoro, 101 

 Porto Alegre/RS - 90010-300 

  LICITAÇÕES 

  JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO  

  CONCORRÊNCIA N.º 01/2017     PROCESSO N.º 3737-01.00/16-5  
  OBJETO: Contratação de agência especializada para prestação de serviços de publicidade, realizados 
integradamente, com abrangência estadual, para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul, conforme especifi cações técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS informa o resul-
tado do julgamento dos documentos de habilitação da Concorrência em epígrafe: 
- HABILITADAS: Pública Comunicação Ltda. (Moove); GlobalComm Comunicação e Marketing Ltda.; 
e Escala Comunicação e Marketing. 
- Restaram desclassifi cadas, por não apresentarem a documentação de habilitação, as seguintes con-
correntes: Intal Comunicação Ltda. (Integrada); JSMAX Publicidade e Propaganda Ltda.; SLM Comu-
nicação e Marketing Ltda.; Rauppur Comunicação Ltda. (Rage); e Alvo Global - Publicidade e Propa-
ganda Ltda. 

  Abaixo, o resultado fi nal da Concorrência n.º 01/2017:  

  Classifi cação Final Concorrente  

  1º lugar Pública Comunicação Ltda. (Moove)  

  2º lugar GlobalComm Comunicação e Marketing Ltda.  

  3º lugar Escala Comunicação e Marketing  

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso, conforme o disposto 
no subitem 12.18 do Edital. A ata n.º 06 (abertura e julgamento dos documentos de habilitação) está 
disponível no portal da AL-RS na internet, no seguinte endereço eletrônico:  http://www.al.rs.gov.br/
compras  .  

  
  Ricieri Dalla Valentina Júnior,  

  Superintendente Administrativo e Financeiro.    

 Codigo: 1798206 

      

 Tribunal de Contas 
  Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE 

 CONSELHEIRO-PRESIDENTE: MARCO PEIXOTO 
 End: Rua Sete de Setembro, 388 

 Porto Alegre/RS - 90010-190 

  SEÇÃO II 

  BOLETIM Nº 1177/2017 - SEÇÃO II  
  

  O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais,  assinou os seguintes atos: 
TORNANDO sem efeito a Portaria nº 954, publicada no DET e no DOE de 03?08?2017, que nomeou 
DANIELE DAGORT para exercer o cargo de Ofi cial de Controle Externo, Nível II, Classe A, na função 
de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão de sua desistência em assumir o 
aludido cargo. 

  
TORNANDO sem efeito a Portaria nº 953, publicada no DET e no DOE de 03?08?2017, que nomeou 
JEAN DURBAL RIGHI COELHO para exercer o cargo de Ofi cial de Controle Externo, Nível II, Classe 
A, na função de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão de sua desistência em 
assumir o aludido cargo. 

  
 NOMEANDO  FABIANO BRUM para exercer o cargo de Ofi cial de Controle Externo, Nível II, Classe 
A, na função de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão de sua classifi cação 
em 121º lugar no Concurso Público nº 02/2013, homologado em Sessão Plenária de 18?12?2013, 
considerando a retifi cação contida no Edital nº 10 -TCE/RS, conforme Boletim nº 622/2015, publicado 
no DOE de 27-05-2015. 

  
 NOMEANDO  RAFAEL FOLADOR para exercer o cargo de Ofi cial de Controle Externo, Nível II, Classe 
A, na função de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão de sua classifi cação 
em 122º lugar no Concurso Público nº 02/2013, homologado em Sessão Plenária de 18?12?2013, 
considerando a retifi cação contida no Edital nº 10 -TCE/RS, conforme Boletim nº 622/2015, publicado 
no DOE de 27-05-2015. 

  
 NOMEANDO  ORLANDO CORREA ARAUJO para exercer o cargo de Ofi cial de Controle Externo, 
Nível II, Classe A, na função de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão de 
sua classifi cação em 125º lugar no Concurso Público nº 02/2013, homologado em Sessão Plenária 
de 18?12?2013, considerando a retifi cação contida no Edital nº 10 -TCE/RS, conforme Boletim nº 
622/2015, publicado no DOE de 27-05-2015. 

  
 NOMEANDO  LUCIANA ALVAREZ ESCANEO RIBEIRO para exercer o cargo de Oficial de Controle 
Externo, Nível II, Classe A, na função de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão 
de sua classifi cação em 126º lugar no Concurso Público nº 02/2013, homologado em Sessão Plenária 
de 18?12?2013, considerando a retifi cação contida no Edital nº 10 -TCE/RS, conforme Boletim nº 
622/2015, publicado no DOE de 27-05-2015. 

  
 NOMEANDO  MARCIA COIMBRA PINTO para exercer o cargo de Ofi cial de Controle Externo, Nível II, 
Classe A, na função de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão de sua classifi ca-
ção em 128º lugar no Concurso Público nº 02/2013, homologado em Sessão Plenária de 18?12?2013, 
considerando a retifi cação contida no Edital nº 10 -TCE/RS, conforme Boletim nº 622/2015, publicado 
no DOE de 27-05-2015. 

  
 NOMEANDO  FERNANDA CARDOSO COUTO para exercer o cargo de Ofi cial de Controle Externo, 
Nível II, Classe A, na função de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão de 
sua classifi cação em 129º lugar no Concurso Público nº 02/2013, homologado em Sessão Plenária 
de 18?12?2013, considerando a retifi cação contida no Edital nº 10 -TCE/RS, conforme Boletim nº 
622/2015, publicado no DOE de 27-05-2015. 

  
NOMEANDO JULIANO SILVA DE ANDRADE para exercer o cargo de Ofi cial de Controle Externo, Ní-
vel II, Classe A, na função de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão de sua clas-
sifi cação em 24º lugar, tendo?se em conta a reserva de vagas prevista na Lei Estadual nº 14.147/2012, 
no Concurso Público nº 02/2013, homologado em Sessão Plenária de 18-12-2013. 

  
designar a Ofi cial de Controle Externo  BRUNA SOUZA DE MELO, como pregoeira, a Auditora Pública 
Externa MÁRCIA MARIA PAZ AMORIM, como suplente de pregoeiro, bem como os Ofi ciais de Contro-
le Externo EDUARDO CAUDURO DE ABRÃO e ROSELAINE DE FÁTIMA DE VARGAS ANTUNES , 
como integrantes titulares da equipe de apoio, e o Ofi cial de Controle Externo  LUIZ FERNANDO DA 
SILVA RODRIGUES, como suplente, para comporem a Comissão do Pregão nº 20/2017, de que trata 
o Processo nº 12268?02.00/17-4. 

  
 Porto Alegre, 07 de agosto de 2017. 

  
 Registre-se e publique-se: 

  
  ANA LUCIA PEREIRA , 
Diretora Administrativa. 

  
  CARINA MARTINS DE LUCENA FRANCESCHINI , 
 Supervisora de Gestão de Pessoas. 

 Codigo: 1797644 
    

  BOLETIM Nº 1181/2017 - SEÇÃO II  
  

  O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais,  assinou o seguinte ato: 
 NOMEANDO  RODRIGO DA SILVA BARROS para exercer o cargo de Ofi cial de Controle Externo, 
Nível II, Classe A, na função de Ofi cial Instrutivo, deste Tribunal, em caráter efetivo, em razão de 
sua classifi cação em 124º lugar no Concurso Público nº 02/2013, homologado em Sessão Plená-
ria de 18?12?2013, considerando a retifi cação contida no Edital nº 10 -TCE/RS, conforme Boletim 
nº 622/2015, publicado no DOE de 27-05-2015. 

  
 Porto Alegre, 07 de agosto de 2017. 

  
 Registre-se e publique-se: 

  
  ANA LUCIA PEREIRA , 
Diretora Administrativa. 

  
  CARINA MARTINS DE LUCENA FRANCESCHINI , 
 Supervisora de Gestão de Pessoas. 

 Codigo: 1798107 
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JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 PROCESSO N.º 3737-01.00/16-5
OBJETO: Contratação de agência especializada para prestação de serviços
de publicidade, realizados integradamente, com abrangência estadual, para
a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme
especificações técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RS informa o resultado do julgamento dos documentos de habilitação da
Concorrência em epígrafe:

- HABILITADAS: Pública Comunicação Ltda. (Moove); GlobalComm
Comunicação e Marketing Ltda.; e Escala Comunicação e Marketing.

- Restaram desclassificadas, por não apresentarem a documentação de
habilitação, as seguintes concorrentes: Intal Comunicação Ltda. (Integrada);
JSMAX Publicidade e Propaganda Ltda.; SLM Comunicação e Marketing
Ltda.; Rauppur Comunicação Ltda. (Rage); e Alvo Global – Publicidade e
Propaganda Ltda.

Abaixo, o resultado final da Concorrência n.º 01/2017:

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso,
conformeodispostonosubitem12.18doEdital.Aatan.º06 (aberturae julgamento
dos documentos de habilitação) está disponível no portal da AL-RS na internet,
no seguinte endereço eletrônico: http://www.al.rs.gov.br/compras.

Ricieri Dalla Valentina Junior,
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Classificação Final Concorrente

1º lugar Pública Comunicação Ltda. (Moove)

2º lugar GlobalComm Comunicação e Marketing Ltda.

3º lugar Escala Comunicação e Marketing

PublicaçõesLegais
anuncie: anuncios@correiodopovo.com.br | (51) 3216.1620

O
Detran-RS divulgou on-
tem, marcado interna-
cionalmente como o
Dia do Pedestre, levan-

tamento apontando que os ido-
sos com idade acima de 65 anos
são as principais vítimas do
trânsito no Rio Grande do Sul,
uma vez que representam 30%
do total de mortos em atropela-
mentos. Os dados ainda apon-
tam que 4.226 pedestres foram
vitimados, de janeiro a junho.

Nesse período, morreram 679
pedestres entre 65 e 74 anos e
601 com mais de 75. As crianças
de até 10 anos também deman-
dam atenção — 200 morreram
entre 2007 e 2017. As mulheres,
que são cerca de 20% das víti-
mas no trânsito, nesse intervalo
representam 33% das mortes.

Mais da metade dos atropela-
mentos (2.314) aconteceram em
vias municipais. Distribuídos pro-
porcionalmente entre os dias da
semana, há uma incidência pou-
co maior nas sextas-feiras, sába-
dos e domingos. O turno da noi-
te, a partir das 18h30min, con-
centra a maioria das ocorrências
(cerca de 45%). Os veículos que
se envolvem mais em acidentes
com pedestres são automóveis

(39%), seguidos de motos e moto-
netas (17%) e caminhões (13%).

A análise dos acidentes no in-
tervalo de 2010 a 2016 mostra
que a localidade com maior nú-
mero de atropelamentos fatais
foi a RS 040, em Viamão, com 75
mortes. O segundo ponto é a BR
290, em Porto Alegre, com 41
atropelamentos. Na sequência es-
tá a BR 392, em Rio Grande, com
29 mortes, seguida da avenida
Dorival Cândido Luz de Oliveira,
em Gravataí, e da avenida Assis
Brasil, na Capital, ambas com 24
atropelamentos com morte.

A Escola Pública de Trânsito
do Detran-RS promove uma sé-
rie de ações de educação, espe-
cialmente para a qualificação de
professores de Ensino Funda-
mental e à formação de multipli-
cadores em educação no trânsi-
to para o pedestre idoso. O Cur-
so de Educação para Pedestre
está na 14ª edição e qualificou
265 professores.

Para o diretor-geral do De-
tran-RS, Ildo Mário Szinvelski,
os benefícios do chamado deslo-
camento ativo estendem-se para
além da saúde física. Passam pe-
la saúde mental, qualidade de vi-
da, sociabilidade e uma relação
mais próxima com a própria ci-
dade. “Por isso, é importante —
além de educar pedestres e mo-
toristas — cuidar da infraestrutu-
ra. Calçadas melhores, tempos
adequados em semáforos, faixas
de pedestre em bom estado são
chamarizes para os pedestres
ocuparem as ruas”, explicou.

EPTC / DIVULGAÇÃO / CP

ATROPELAMENTOS

Idosos representam 30% das vítimas
Detran-RSdivulgou
pesquisaque registra
4.226pedestres
mortosno trânsito
de janeiro a junho

GERAL

No primeiro semestre deste
ano, 21 pessoas morreram devido
a atropelamentos em Porto Ale-
gre. Por isso, durante o Dia do Pe-
destre, celebrado ontem, a Empre-
sa Pública de Transporte e Circu-
lação (EPTC), através da Coorde-
nação de Educação para Mobilida-
de, realizou uma ação educativa
junto aos cidadãos que estavam
no Terminal de Ônibus Uruguai,
no Centro Histórico da Capital.

A atividade foi marcada por
abordagens dos agentes à popu-
lação e distribuição de material
informativo para uma circulação
mais segura, direcionadas aos
usuários do transporte coletivo.
“O trânsito é ambiente coletivo
e o os veículos de maior porte

são responsáveis pela seguran-
ça dos menores, os motorizados
pelos não motorizados e, juntos,
pela incolumidade dos pedes-
tres”, disse o coordenador de
Educação para Mobilidade da
EPTC, Juranês Castro.

Nesta semana, a EPTC tem
programação com outras ativida-
des. Hoje, às 14h, ocorre ação na
Escola de Educação Infantil São
Judas Tadeu, no bairro Cristo Re-
dentor. Também às 14h, será rea-
lizada palestra no CFC Touring.
Na quinta-feira, às 8h, acontece
uma oficina educativa na Escola
Estadual de Ensino Fundamental
Souza Lobo, no bairro São Geral-
do, e às 13h30min, na Escola La
Salle Dores, no Centro.

CAMINHONEIROS

INFRAERO

Julho teve 46%
menosmortes

Protestosem rodovias federais

Ministronegaplanosdeprivatização

Uma boa notícia na circula-
ção da cidade. O mês de julho fi-
nalizou com menos 46% nas mor-
tes no trânsito da Capital na com-
paração com o mesmo período
do ano passado. Foram registra-
das sete mortes contra 13 em ju-
lho de 2016. Os números apon-
tam menos 14% em acidentes (re-
dução de 1.182 para 1.012); me-
nos 3% em feridos (498 para
480); menos 80% em mortes de
motociclistas (5 para 1). O total
de mortes por atropelamentos
permaneceu o mesmo (5). Os da-
dos são da Coordenação de Infor-
mações de Trânsito da EPTC.

Na comparação entre os sete
primeiros meses deste ano e o
mesmo período de 2016, houve re-
dução de 13% em acidentes
(8.072 para 6.993); menos 15%
em feridos (3.591 para 3.050). O
número de mortes ainda prosse-
gue mais elevado (7%) em rela-
ção ao ano passado (51 para 55).
No conjunto de 55 casos fatais,
20 envolveram motociclistas e,
em 29, pedestres estiveram rela-
cionados a atropelamentos.

O diretor-presidente da EPTC,
Marcelo Soletti, afirma que as
ações preventivas prosseguem
em fiscalização e educação, além
das medidas em engenharia de
tráfego. “Nossa meta é reduzir a
violência, com apoio de toda a so-
ciedade, e comemorar a preserva-
ção da vida no final do ano.”

Agentes distribuiram material informativo para uma circulação mais segura

EPTCrealizaaçãoeducativa

Os caminhoneiros gaúchos
realizaram ontem pela manhã
protestos em dois trechos de ro-
dovias federais do Rio Grande do
Sul. As manifestações acontece-
ram em Dom Pedrito, na BR 293,
no quilômetro 247, e na BR 116,
no trevo de acesso ao município
de Tapes. A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) informou que não
ocorreram bloqueios de rodovias
nestes dois pontos das estradas.

Em Tapes, os produtores ru-
rais ficaram posicionados em

um posto de combustível próxi-
mo do trevo de acesso ao municí-
pio na BR 116. Uma faixa pedia
“Ordem e Progresso e não ao au-
mento de combustível”. Um gru-
po de 200 manifestantes colocou
as máquinas agrícolas e os cami-
nhões ao longo da rodovia. A de-
cisão de apoiar os caminhonei-
ros foi tomada em uma assem-
bleia realizada na segunda-feira
no Sindicato Rural de Tapes e
Sentinela do Sul. O ato contou
com a presença de produtores

rurais de Barra do Ribeiro e
Sentinela do Sul.

O caminhoneiro autônomo
Sandro Antunes, de Camaquã,
disse que a categoria busca ago-
ra o apoio dos produtores rurais
de Camaquã e Cristal. “A eleva-
ção do preço do diesel não afeta
apenas o motorista do transpor-
te de cargas, mas toda a socie-
dade. Precisamos lutar juntos
para evitar o aumento de impos-
tos através de um canetaço de
Brasília”, destacou.

O ministro dos Transportes,
Maurício Quintella, negou ontem
que o governo federal tenha pla-
nos de privatizar a Empresa
Brasileira de Infraestrutura Ae-
roportuária (Infraero), mas ad-
mitiu a possibilidade de que se-
ja aberto parte do capital da em-
presa. De acordo com o minis-
tro, o governo nunca anunciou a
privatização total da Infraero: o
plano é justamente recuperar a
estatal. “A ideia é dar à Infraero

condições para ser sustentável”,
salientou Quintella, em audiên-
cia pública na Comissão de In-
fraestrutura do Senado.

Ele não descartou a hipótese
de se vender mais de 50% da em-
presa. Nesse caso, a Infraero ga-
nharia mais flexibilidade admi-
nistrativa, pois suas compras
não ficariam atreladas às re-
gras da lei 8.666, que trata das
licitações no setor público, con-
forme o ministro. A expectativa

é que, com a abertura de capi-
tal, a gestão da Infraero melho-
re e a empresa se modernize tec-
nologicamente.

Após registrar um prejuízo
de cerca de R$ 3 bilhões entre
2013 e 2015, além de R$ 750 mi-
lhões no ano passado, a Infrae-
ro deve lucrar em 2017 R$ 400
milhões. O resultado deve-se a
um perdão de dívida de R$ 1,8
bilhão que a estatal tinha com o
Tesouro Nacional.


