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Finanças

O fe r t a s Apenas neste ano, 13 companhias estrearam na bolsa, em ofertas que movimentaram R$ 19,2 bi

Nova safra de IPOs traz diversificação
Ana Paula Ragazzi
De São Paulo

A fila de empresas que quer in-
gressar na bolsa na janela entre o
fim de março e meados de maio é
extensa. Estão na lista dos bancos
pelo menos 37 operações, que so-
mam mais de R$ 50 bilhões. Todas
elas, se entregarem o balanço de
2020 até 5 de março, estarão aptas
para um IPOs nos próximos meses.

Não é possível avaliar quantas
terão êxito nesta janela ou neste
ano. Vai depender tanto da atrati-
vidade caso a caso quanto do hu-
mor do mercado. Até o momento,
em 2021, a bolsa já recebeu 13 no-
vas companhias, em ofertas que
movimentaram R$ 19,2 bilhões.

Pedro Leite, diretor de renda va-
riável no banco de investimentos

do S a n t a n d e r, lembra que houve
uma janela com mais de 60 opera-
ções em análise no segundo semes-
tre de 2020, e apenas um terço con-
cretizou as ofertas. “Faz parte do jo-
go algumas serem adiadas ou can-
celadas”, diz. Ano passado, 24 em-
presas desistiram de operações.

A realização das operações vai
depender da análise da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), do
momento de mercado, que inter-
fere na precificação das operações;
e também das teses dos negócios.
Um grande número de candidatas
também acaba concorrendo pela
atenção do investidor.

“O que impacta um pouco o rit-
mo das ofertas é a capacidade de
absorção pelo investidor, de ele ter
mão de obra suficiente para poder
olhar todas essas operações”, diz

Marcelo Millen, responsável de
mercado de capitais e renda variá-
vel do Citi. “Não consigo olhar nem
20% do que está em andamento”,
afirma um gestor de recursos.

Leite, do Santander, diz que es-
ses profissionais acabam fazen-
do apostas. “Eles vão por setores,
por tamanho de operação ou por
uma tese de que gostam”, afirma.
O executivo destaca que no gru-
po de empresas que já estão na
CVM há muita diversidade e no-
vos setores para a bolsa. Na lista,
destacam-se em quantidade em-
presas dos setores de saúde, agro,
varejo e financeiro.

Conforme informações de mer-
cado, a maior operação prevista é
do Banco BV, que busca R$ 3,5 bi-
lhões. Mais duas companhias de-
vem fazer oferta nesse patamar: a

FS Agrisolutions, de etanol; e o
Grupo Big (ex-Walmart Brasil).

Na casa dos R$ 2 bilhões, há sete
operações: da distribuidora de pro-
dutos médicos Viveo; da  Blau Far-
macêutica; do hospital Mater Dei; do
GPS, de soluções de segurança patri-
monial; da plataforma de e-com-
merce Privalia; da 3Tentos Agroin-
dustrial, além da Rodobens Negó-
cios e Soluções, que abriga conces-
sionárias de veículos e unidades de
soluções financeiras do grupo.

A maior parte das empresas —17
— espera fazer operações na casa
do R$ 1 bilhão. A Oliveira Trust, de
administração fiduciária, prepara
uma oferta nesse patamar, confor-
me antecipado pelo “P i p e l i n e”, no-
vo site de negócios do Va l o r .

Com operações deste tamanho,
há nomes mais conhecidos, como

Casa & Vídeo, Nadir Figueiredo,
OBA Hortifruti, To k & S t o k , São Sal-
v a d o r, dona da Super Frango, e La-
boratório Teuto. E também negó-
cios bastante específicos, como
Açu Petróleo; Oceana Offshore;
Pa s c h o a l o t t o, empresa de recupe-
ração de crédito; G2D, que investe
em empresas que desenvolvem
tecnologias disruptivas; Oleoplan,
de biodiesel; WDC Networks, for-
necedora de serviços de fibra ótica;
MPR , de produtos de limpeza do-
méstica à base de álcool; Iguá Sa-
neamento; e  Guararapes, fabrican-
te de painéis de MDF.

Não devem chegar ao bilhão as
operações da butique de investi-
mentos BR Partners (R$ 700 mi-
lhões), da loteadora Nova Harmo-
nia (R$ 850 milhões); da fornece-
dora de softwares LG - Lugar de

Gente (R$ 600 milhões); do Hospi-
tal Care (R$ 500 milhões); da em-
presa de programas de fidelidade
Dotz (R$ 900 milhões) e da fabri-
cante de baterias e iluminação LED
Unicoba (R$ 850 milhões).

Entraram recentemente em
análise operações ainda sem tama-
nho definido: Livetech da Bahia,
que opera com tecnologia wireless
e de segurança predial eletrônica;
Banco Modal e Hospital Care Cale-
dônia. Segundo fontes, há possibi-
lidade de Kalunga e Usaflex tenta-
rem essa janela para operações.

A Caixa Econômica Federal
ainda estuda o melhor momento
para a operação de seu braço de
seguridade. Há expectativa no
mercado de que mais dez opera-
ções possam entrar em análise na
CVM nos próximos dias.

Visão negativa do Brasil lá fora ‘é até pior do que a realidade’
Toni Sciarretta, Adriana Cotias,
Sérgio Tauhata e Fernanda Bompan
De São Paulo

A troca de comando na Petro -
bras teve repercussão negativa
nos mercados, mas o governo
está com a “faca e o queijo na
m ã o” para sair desse episódio
melhor do que entrou se apro-
var a PEC emergencial e colocar
o país em uma situação fiscal
mais sustentável. A avaliação foi
feita ontem pelo presidente da
AZ Quest, Walter Maciel, duran-
te a “Live do Va l o r ”.

Para Maciel, o cenário político
hoje é “d i a m e t r a l m e n t e” oposto ao
de março do ano passado, quando
o governo estava sem apoio no
Congresso e paralisado em relação
à pandemia. “O governo conseguiu
criar um diálogo com o Congresso,
formar uma maioria e [ter apoio
da] liderança dos presidente da Câ-
mara e do Senado. O Congresso es-
tá discutindo se vai fazer ou não
mais reformas porque a da Previ-
dência nós já fizemos”, disse.

Se a proposta ganhar o sinal ver-
de do Congresso, será “uma Lei de
Responsabilidade Fiscal 2”, disse
Maciel. “Se aprovar, o país entra em
uma trajetória fiscal totalmente
sustentável. É ‘game changer’. Se
precisou de toda essa confusão pa-
ra acelerar a aprovação dessa PEC,
esse episódio foi até bem-vindo.”

Com boa parte da população na
informalidade, o gestor disse que

não dá para ser contra o auxílio
emergencial e deixar os mais po-
bres à deriva, e disparou que clas-
ses mais privilegiadas poderiam
dar maior contribuição. Sugeriu
alíquotas mais progressivas de im-
posto, o aumento da taxação nas
transferências de patrimônio ou
por heranças e até a inclusão do
come-cotas, imposto semestral
que hoje incide nos fundos gerais,
para as carteiras restritas usadas
por alguns grupos familiares.

“Tem fundo que fica postergan-
do imposto para sempre, é justo?
Podemos, sempre com a diminui-
ção do imposto corporativo, taxar
dividendo? Porque tem gente que
não tem dividendo porque tem ga-
nho no corporativo, é para não pa-
gar imposto nunca. Por que o cara
que tem um avião, um jato privado
não paga o IPVA do avião?”, listou.
“Acho que os ricos no Brasil pode-
riam contribuir um pouco mais
sem você aumentar a tributação
do setor corporativo, que já é mui-
to alta, é bagunçada e em cascata.”

Para o gestor, a visão negativa do
Brasil no exterior “é até pior do que
a realidade”, e a maneira com que o
governo conduz alguns temas não
ajuda. Após as declarações do pre-
sidente Jair Bolsonaro de que indi-
caria um novo nome para a Petro-
bras, houve uma reação que vazou
para outras estatais e até papéis do
setor privado, como os dos bancos.
“Quando começa a abrir a caixa de
Pandora se cria do lado dos investi-

dores uma imensa insegurança”,
disse. “O estrangeiro só vai voltar
grande para o Brasil quando perce-
ber que executamos as reformas.”

A aversão antecede Bolsonaro
e ele citou que foi a conduta do
governo entre os anos de 2011 e
2016 que fez o estrangeiro redu-
zir a posição no país. “Se o Brasil
apertar o botão do populismo,
câmbio pode ir para R$ 6”, disse.

Para o gestor, se o governo for
responsável, mesmo sem reformas
significativas, o câmbio vai conver-
gir para baixo. A desvalorização
atual é resultado da desorganiza-
ção que o Brasil vive, fiscal e políti-
ca, e calcula o câmbio de equilíbrio
na casa do R$ 4,50 por dólar.

Na avaliação de Maciel, a per-
cepção de valor das estatais depen-

de do grau de governança do pró-
prio governo. “A Petrobras está
muito barata, mas se o governo
continuar a sinalizar que vai inter-
ferir aí estará cara”, disse. “Ela aca-
bou de sofrer uma imensa ação
por parte de acionistas minoritá-
rios, que queriam ser ressarcidos
pela interferência do governo. Isso
trouxe um imenso prejuízo não só
para a empresa como para a per-
cepção de governança no Brasil.”

Para o gestor, ainda que o Ibo-
vespa recupere os 120 mil pontos
que tinha antes do episódio Pe-
trobras, não há que se falar em
bolha. De maneira geral, entre as
grandes empresas listadas na bol-
sa, há um desconto, já que as
grandes corporações consegui-
ram sair mais fortes da pandemia. Maciel, da AZ Quest: valor das estatais depende da governança do governo

CLAUDIO BELLI/VALOR

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20210012

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20210012 de interesse da 
Polícia Militar do Ceará – PMCE, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e eventuais 
aquisições de suplementos e vitaminas para cães e equinos pertencentes à Polícia Militar do 
Ceará, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 1242021, até o 
dia 16/03/2021, às 9h (Horário de Brasília–DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço 
eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 
23 de Fevereiro de 2021. NELSON ANTÔNIO GRANGEIRO GONÇALVES - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20200233

A Secretaria da Casa Civil torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico no 
20200233, de interesse da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, cujo OBJETO 
é: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de diversos para laboratório. 
MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço 
www.comprasnet.gov.br, através do No 17192020, até o dia 16/03/2021, às 9h (Horário de 
Brasília–DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site 
www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 22 de Fevereiro de 2021. 
RAIMUNDO VIEIRA COUTINHO - PREGOEIRO

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 76.535.764/0001-43 - NIRE 33.30029520-8

COMPANHIA ABERTA
ATA DA 275ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE
FEVEREIRO DE 2021. I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: No dia 16 de fevereiro de
2021, às 18:00h, realizada por circuito deliberativo nos termos do parágrafo 1º do artigo 29
do Estatuto Social da Companhia. II. CONVOCAÇÃO: realizada por mensagens individuais
enviadas aos Conselheiros. III. QUORUM E PRESENÇAS: Presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração ao final assinados.Também participaram da reunião
os Srs. Rodrigo Modesto de Abreu, Camille Loyo Faria, Paulo Seidel e Arthur Jose Lavatori
Correa, todos representantes da Companhia. Presente também o Sr. Jose Augusto da Gama
Figueira, na qualidade de consultor. IV. MESA: Presidente da Mesa: Sr. Eleazar de Carvalho
Filho; Secretária: Sra. Luciene Sherique Antaki. V. ORDEM DO DIA: (1) Captação de
recursos pela Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A. (“BTCM”), sociedade controlada
indiretamente pela Companhia, mediante a emissão de Debêntures Conversíveis em Ações
da BTCM; (2) Obtenção da aprovação dos titulares dos Bonds de emissão da Companhia,
nos termos de um Solicitation of Consents, para a celebração do aditamento à Indenture
de emissão dos Bonds, datada de 27 de julho de 2018, celebrada entre a Companhia, as
sociedades garantidoras e o The Bank of New York Mellon (“Indenture”); e (3) Celebração
do aditamento à Indenture, nos termos do Solicitation of Consents. VI. DELIBERAÇÕES:
Instalada a Reunião pelo Presidente da Mesa, com relação ao item (1) da Ordem do Dia, os
conselheiros, em observância ao disposto nos itens xv e xviii do Art. 31 do Estatuto Social da
Companhia, aprovaram, por unanimidade, após analisarem material detalhado apresentado
pela Companhia, a captação de recursos pela BTCM, mediante a realização da 1ª (Primeira)
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da BTCM, da Espécie com Garantia Real,
em Série Única, para colocação privada (“Emissão”), bem como a prestação de garantias pela
BTCM no âmbito da Emissão e nos termos da Escritura (conforme definida abaixo).A Emissão
será realizada de acordo com os termos e condições previstos no “Instrumento Particular de
Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil Telecom Comunicação
Multimídia S.A.”, a ser celebrado entre, de um lado, a BTCM, e, do outro lado, a Lublin
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e a Jupiter Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, com a interveniência e anuência da Companhia e de
suas controladas Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, indiretamente controlada pela
Companhia, e Telemar Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial, diretamente controlada
pela Companhia. A administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos e a
firmar todos os documentos necessários à implementação e formalização da deliberação ora
tomada, de acordo com o material apresentado. Com relação ao item (2), da Ordem do Dia,
os conselheiros foram informados de que será iniciado processo de obtenção da aprovação
dos titulares das “10.000%/12.000% Senior PIK Toggle Notes due 2025 (CUSIP nº P7354P
AA2; ISIN nº USP7354PAA23)” emitidas pela Companhia (“Bonds”), para a celebração do
aditamento à Indenture,de acordo com o “Solicitation of Consents for Proposed Amendments
to the Indenture Related to the U.S.$1,653,557,000 10.000/12.000% Senior PIK Toggle Notes
due 2025 (CUSIP nº P7354P AA2; ISIN nº USP7354PAA23)” (“Solicitation of Consents”),
cujos principais termos e condições foram apresentados na reunião. Por fim, com relação
ao item (3) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração foram informados
de que será celebrado aditamento à Indenture para fins de alinhamento de suas cláusulas
e condições aos termos e condições do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da
Companhia homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado
do Rio de Janeiro em 05 de outubro de 2020 e para refletir os termos do Solicitation of
Consents. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada
pela totalidade dos membros presentes do Conselho de Administração e pela Secretária.
(a.a) Srs. Eleazar de Carvalho Filho (Presidente da Mesa), Marcos Grodetzky, Roger Solé
Rafols, Henrique José Fernandes Luz, Marcos Bastos Rocha, Paulino do Rego Barros Jr.,
Claudia Quintella Woods, Luís Maria Viana Palha da Silva, Armando Lins Netto, Mateus
Affonso Bandeira e Maria Helena dos Santos F. Santana.A presente ata é cópia fiel do original
lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2021. Luciene Sherique Antaki -
Secretária. Jucerja nº 4020219 em 23/02/2021.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
FABIO ANTUNES LOPES, brasileiro, nascido em 21 de fevereiro de 1976, casado, economista, portador da cédula de identidade
RG nº 10.143.407-4, expedido por IFP/RJ e inscrito CPF/ME sob o nº 023.995.417-31, residente e domiciliado no Município do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Torre Pão de Açúcar,
CEP 22250-404; MARCOS JOSÉ RODRIGUES TORRES, brasileiro, nascido em 21 de outubro de 1964, casado, economista, portador
da cédula de identidade RG nº 2.061.856, expedida pela SSP/PA e inscrito no CPF/ME sob o nº 168.206.222-87, residente
e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Thomás Carvalhal, nº 496, Apto. 94, bairro Paraíso,
CEP 04006-001; DINIZ FERREIRA BAPTISTA, brasileiro, nascido em 25 de novembro de 1937, casado sob o regime da separação
total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.638.705, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no
CPF sob o nº 024.077.287-34, residente e domiciliado na Av. Atlântica, nº 270, apto. 1.102, bloco 02, Leme, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 22010-000; e JOÃO BATISTA DA SILVEIRA, brasileiro, nascido em 07 de novembro de 1962, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº 135662023, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob
o nº 074.510.778-88, residente e domiciliado na Rua Maestro Otto Wey, nº 18, Jardim Itatinga, São Paulo, SP, CEP 02636-100.
DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de
exercer cargos de administração no(a) Banco Modal S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62. ESCLARECEM
que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem,
na forma da legislação em vigor, ter direito à vistas do processo respectivo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento de
Organização do Sistema Financeiro - DEORF - Gerência Técnica no Rio de Janeiro - GTRJA. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021.

TRANSPETRO COMUNICA QUE ALIENARÁ O N/T NILZA (17.754
DWT), NAS CONDIÇÕES ATUAIS. A EMBARCAÇÃO ENCONTRA-SE EM
OPERAÇÃO NA COSTA BRASILEIRA E PODERÁ SER VISITADO, SUJEITO A
PRÉVIAAUTORIZAÇÃO, ATÉ DIA 22 DE MARÇO DE 2021.
AS PROPOSTAS DEVERÃO SER APRESENTADAS, ATRAVÉS DO SITE
DA PETRONECT, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2021 – POR EMPRESAS
PREVIAMENTE CADASTRADAS.

AS INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E SOBRE O PROCESSO DE
ALIENAÇÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA PETRONECT, PARA
AS EMPRESAS PREVIAMENTE CADASTRADAS.

AS EMPRESAS PODERÃO SE CADASTRAR ATÉ O DIA 19 DE MARÇO
DE 2021. PARACADASTRAMENTO E MAIORES INFORMAÇÕES CONTATAR:
- E-MAIL: SANDP@TRANSPETRO.COM.BR
- REFERÊNCIA: ALIENAÇÃO NT NILZA

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

ALIENAÇÃO DE NAVIO

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

Aviso de Leilão nº 001/2020 – CPRM
(Cobre de Bom Jardim de Goiás/GO)

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, comunica o 
adiamento da data de realização da licitação, na modalidade de leilão, edital 
Leilão nº 001/2020 – CPRM, Processo SEI nº 48035.002584/2020-39 publicado 
no D.O.U. n° 228, Seção 03, página 129 no dia 30 de novembro de 2020.
OBJETO: Celebração de contrato de promessa de cessão, e, se atendidas as 
condições  do edital e da legislação aplicável, a posterior cessão definitiva dos 
direitos minerários, descritos na Tabela 1 do edital (“Direitos Minerários”), com 
fundamento legal no art. 28, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (“Lei das 
Estatais”), no art. 104, do Regulamento de Licitações e Contratos da CPRM 
(“RLC-CPRM”), nas boas práticas nacionais e internacionais, e de acordo com 
as exigências e demais condições e especificações expressas no edital e em 
seus anexos.
ACESSO AO EDITAL: O edital e seus anexos, bem como todas as informações 
referentes ao andamento do certame, estão disponibilizados no endereço 
eletrônico da CPRM: http://www.cprm.gov.br/publique/Acesso-a-Informacao/
Leilao-Cobre-de-Bom-Jardim-de-Goias-%28GO%29-6248.html
SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO: A Sessão Pública do Leilão fica adiada para às 
10:00 horas do dia 10 de junho de 2021, no Salão Nobre do Escritório do Rio de 
Janeiro, localizado na Avenida Pasteur, 404 – Urca, 2º andar, Rio de Janeiro/RJ.

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor Presidente

AVISO DE ADIAMENTO

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Governo do Estado de Mato Grosso
          SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL nº 004/2020
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo n. 317367/2019
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e nos termos dos itens 23.2 
e 23.3.1 do instrumento convocatório, consubstanciado na análise da equipe técnica da Houer Consultoria e 
Concessões, e em conformidade com a ata da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 
n. 056/2020/CGAB/SINFRA de 17 de abril de 2020, APROVA e HOMOLOGA o plano de negócio 
apresentado pelo Consórcio, da Concorrência Pública n.º 004/2020, cujo objeto é a concessão dos serviços 
públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária de trechos 
de rodovias no Estado de Mato Grosso, a seguir informado: LOTE 2 - TANGARÁ DA SERRA, licitante: 
CONSÓRCIO VIA BRASIL MT 246, formado pelas empresas: 1-CONASA INFRAESTRUTURA S.A, CNPJ 
n.08.837.556/0001-49, empresa líder; 2- CLD- CONSTRUTORA, LAÇOS DETENTORES E ELETRÔNICA 
LTDA, CNPJ n.55.966.915/0001-01; 3- ENGEMAT- ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ n. 
41.157.967/0001-69; 4- FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A, CNPJ n.66.806.555/0001-
33; 5- M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n. 24.252.064/0001-48 e CONSTRUTORA 
IBÉRICA LTDA, tendo como tarifa básica de pedágio o valor de R$: 7,90 (sete reais e noventa centavos). LOTE 
3 – PRIMAVERA DO LESTE, licitante: CONSÓRCIO PRIMAVERA MT 130, formado pelas empresas: 
1- VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n. 50.344.902/0001-13, empresa 
líder; 2- CONSTRUTORA KAMILOS LTDA, CNPJ n. 50.557.404/0001-59; 3- ENCALSO CONSTRUÇÕES 
LTDA, CNPJ n. 55.333.769/0001-13; 4- TERRACON CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n. 
31.911.540/0001-50; 5-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI, CNPJ n. 05.497.348/0001-50, tendo como tarifa 
básica de pedágio o valor de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) e OUTORGA de R$ 1.000.000,00 (Um 
milhão de reais). Dessa forma, HOMOLOGO a licitação relativa aos Lotes 1 e 2 e ADJUDICO o objeto aos 
consórcios vencedores dos respectivos lotes, tendo como data-base da proposta dezembro de 2019, pelo prazo 
de concessão de 30 (trinta) anos. Informações gerais: telefone (65) 3313-0806; e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br. 

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021. 
Marcelo de Oliveira e Silva - Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.


