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Varejo
� Empresários da indústria
e agricultura conversaram 2ª
feira sobre o insucesso de um
grupo varejista local, que foi
à garra premido pela crise.
“A crise ajudou, mas foi a
incompetência da gestão a
causa do fracasso”, disseram.
Uma boa saída são os EUA.

Chuvas
� José Maria Pimenta, que
presidiu a Ematerce por 5
anos, segue acompanhando
as estatísticas. Diante das
últimas chuvas, ele manda
dizer: “Está provado - pela
série histórica - que, em 120
anos, nunca houve 5 anos de
seca no Ceará”. Para ele, é
falha a previsão da Funceme.

SIDERÚRGICA
DeveaCSPpromovervisita
guiadadealgunssetoresda
sociedadecearenseàsua
usinasiderúrgica (foto).
Elesconheceriamoprojeto
esua importância social e
econômicaparaoCeará.

Faec
� Neste ano, a Federação da
Agricultura do Ceará(Faec),
por meio do Senar-Ceará,
ampliará sua assistência
técnica ao produtor rural. O
presidente da Faec, Flávio
Sabóya (foto), sabe que os
pequenos produtores rurais -
os da agricultura familiar no
meio - precisam, e muito,
dessa assistência técnica.
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�Ainda neste trimestre, o
Governo do Ceará tornará
pública a sua política de
concessões - na mesma
linha do que está a fazer o
Governo de S. Paulo. Tanto
lá quanto cá surgiu uma
pedra no meio do caminho
- o endividamento das
potenciais empresas que
poderiam interessar-se

pelos projetos a serem
concedidos à iniciativa
privada (no caso cearense,
até o metrô de Fortaleza
poderia entrar no pacote,
além do Centro de Eventos
e do Aquário). Um grande
empreiteiro local, cuja
empresa está adimplente,
disse: “Neste momento,
não temos interesse”.

�Esta coluna retorna ao
Projeto São Francisco de
Integração de Bacias por
um motivo grave: a Chesf
quer reduzir de 800 m³/s
atuais para 500 m³/s a
vazão de Sobradinho,
para o que tenta
convencer a Agência
Nacional de Águas (ANA),
com o argumento de que é
para evitar o uso do
chamado volume morto
da barragem. Este é um
lado da notícia. Há outro:
Sobradinho - que chegou

aos seus níveis mínimos
por causa da pluviometria
ridícula de 2014 e 2015,
tem recebido, nas últimas
semanas, só 25% da água
que recebia nos tempos
de boas chuvas na sua
grande bacia
hidrográfica. À Chesf só
interessa a geração de
energia. Aos cearenses
interessa que Sobradinho
tenha água para encher o
Canal Norte do Projeto S.
Francisco, sem o que não
operará no fim deste ano.
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MOVIMENTO
Comércio tempior
resultadodesde2010
� O Movimento do Comércio
caiu 3,1% em 2015, de acordo
com os dados do varejo
apurados pela Boa Vista SCPC
(Serviço Central de Proteção ao
Crédito). Em dezembro, houve
retração de 1,3% na
comparação contra novembro e
de 7,0% no confronto com igual
mês do ano anterior. O
resultado de 2015 foi o pior já
registrado na série histórica do
indicador, iniciada em 2010.

Sobradinho,ChesfeCeará

Lançadoemnovembro
de2015,oeditalpara
contrataçãodeserviços
estariacomitensilegais,
dizemempresas

NA GASPETRO
Petrobras: Justiça
suspendevenda
� A Justiça Federal da Bahia
suspendeu a venda da
participação da Petrobras na
Gaspetro para a empresa
Mitsui Gás e Energia do Brasil.
A decisão foi assinada na
última segunda-feira (25) em
resposta a uma ação popular
movida pelo membro da
Comissão Executiva do
diretório estadual do
Democratas na Bahia, José
Gama Neves.

egidioserpa@diariodonordeste.com.br

ROTA DAS EMOÇÕES
Governosestaduais
assinamacordo
� Foi assinado ontem, em São
Luiz (MA), o acordo para a
retomada da Agência de
Desenvolvimento Regional
Sustentável (ADRS) da Rota
das Emoções, que tornará
possível investimentos
conjuntos do Ceará, Piauí e
Maranhão para promover a
iniciativa turística.

INDICADOR
Inadimplênciacresce
de1,4%para1,9%
� O indicador da
inadimplência, que considera
atrasos acima de 90 dias,
passou de 1,4% em 2014 para
1,9% no ano passado. Segundo
a Associação Brasileira das
Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança
(Abecip), o avanço foi puxado
por juros altos e desemprego.

Lançado em novembro do ano
passado, o Edital de Concorrên-
cia Pública número 20150004,
da Secretaria de Infraestrutura
do Estado do Ceará (Seinfra-
CE), está sendo contestado por
algumas empresas, que pedem a
impugnação de itens presentes
no documento. Segundo fontes,
a licitação não estaria oferecen-
do oportunidades iguais para os
interessados em participar do
certame,queobjetivaacontrata-
ção de serviços técnicos especia-
lizados para o gerenciamento,
supervisão e apoio técnico das
obras para implantação da Li-
nhaLestedoMetrôde Fortaleza.

A principal reclamação por
parte das empresas é o fato de
que a licitação prevê, em um de
seus itens, que o Capital Circu-
lante Líquido ou Capital de Giro
(AtivoCirculante–PassivoCircu-
lante) de cada um dos interessa-
dos deve ser de, no mínimo,
16,66% do valor estimado da
contratação, que é de R$ 90 mi-
lhões.Valesalientarqueessaexi-
gência se daria a cada um dos
componentes de um consórcio,
por exemplo, não podendo o va-
lor ser atingido coletivamente.

Levando em conta o valor da
contratação, a referida exigên-
cia do edital faria com que uma
empresa interessada em partici-
par da licitação tivesse que com-
provar um valor de quase R$ 15
milhões em seu Capital Circular
Líquido ou Capital de Giro. Des-
saforma,ocertameestariarestri-
to praticamente às empresas de
maior capacidade financeira.

A reportagem entrou em con-
tatocomaSeinfra-CE,queelabo-
rou o Edital de Concorrência Pú-
blica, e com a Procuradoria Ge-

ral do Estado (PGE), responsá-
vel pela execução da licitação.
Em conjunto, elas afirmaram
que “o governo do Estado, neste
momento, está trabalhando pa-
raresponder todos osquestiona-
mentos das empresas referentes
ao processo licitatório”.

Correçãoeprazoinalterados
Ainda de acordo com as fontes
ouvidas pela reportagem, a co-
missão de licitações da PGE
(CCC) chegou a publicar uma
ratificação sobre o edital no últi-

mo dia 22 de janeiro, quando
informou que o valor mínimo do
CapitalCircularLíquidoouCapi-
tal de Giro exigido na licitação
poderia ser atingido coletiva-
mente, na proporção de partici-
pação de cada empresa, em caso
de consórcio. O problema é que
os prazos não foram alterados,
impedindo assim que as interes-
sadas em participar do certame
se preparassem em tempo hábil.
Apontandoessaseoutrasirregu-
laridades, as empresas estão co-
brando uma posição do Estado.

REUNIÃO

Acompanhe os comentários em http://svmar.es/egidio-serpa

Segueemqueda livreopreçodo
petróleo-abaixodosUS$30por
barril.Por causadissoaRússia,
cujaeconomiadependemuitodo
petróleo,enfrentagravecrise.
NoBrasil, sofreaPetrobras.
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Camilo recebepresidentedaVale

COgovernadordoCeará,CamiloSantana, reuniu-secomo
presidentedaVale,MuriloFerreira, na tardedeontem, no

PaláciodaAbolição.OandamentodasobrasdaCompanhiaSiderúrgica
doPecém (CSP) foi umdosassuntosempauta.OCEOdo
empreendimento,SérgioLeitee secretáriosdogovernoestadual
tambémparticiparamdoencontro. FOTO:CARLOSGIBAJA

Petróleo

Negócios

Licitação para Linha
Leste é contestada

TécnicosdaAgênciaReguladora
dosServiçosPúblicosDelegados
doEstadodoCeará -Arce-viram
e inspecionaramtermelétricas
cearenses.Aguarda-se, agora,o
relatóriodessas inspeções.

Ocertameobjetivaacontrataçãodeserviçostécnicosespecializadosparaogerenciamento,supervisãoeapoiotécnicodas
obrasparaimplantaçãodaLinhaLestedoMetrôdeFortaleza.ValorestimadoédeR$90milhõesFOTO: NATINHORODRIGUES
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� TEM novos associados o
Sindicato da Indústria Quími-
ca do Ceará: Hectoplast, Cla-
rilux, Indústria do Povo e Per-
fumaria Talismã. A propósi-
to: 28 empresas do setor
comprometeram-se a insta-
lar-se no Polo Industrial Quí-
mico de Guaiúba, um proje-

to que ainda não saiu do ter-
reno das boas ideias.� INI-
CIADA 2ª feira, 25, prosse-
guirá até domingo, 31,a Fei-
ra Massa que tem patrocínio
e apoio do Instituto do Cân-
cer do Ceará. Neste ano, o
evento realiza-se na comuni-
dade da Praia do Futuro.


