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EPITÁCIO PESSOA/ESTADÃO-18/1/2011

Anatel poderá
regulamentar uso
da internet no País
Agência deve se antecipar à Câmara e definir regras sobre a
neutralidade da rede, o ponto mais polêmico do Projeto de Lei

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120713 
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, visando 
atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme 
especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 26.DEZ.2012 às 10h (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, 06 de Dezembro de 2012. 
MARIA ALENIR BEZERRA DE FRANÇA - PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120812 
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar 
(curativos), conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 26/12/2012 às 
10h (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, 06 de Dezembro 
de 2012. ROBINSON DE BORBA E VELOSO - Pregoeiro 

Débora Álvares / BRASÍLIA

Enquanto a Câmara dos Depu-
tados não chega a um consen-
so sobre o Marco Civil da In-
ternet, que fixa princípios, ga-
rantias, direitos e deveres pa-
ra o uso da rede no Brasil, a
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) pode
sair na frente e regulamentar
a neutralidade da rede, o pon-
to mais polêmico do Projeto
de Lei. Enviada ao Congresso
pelo Executivo em 2011, a vota-
ção da matéria já foi cancelada
pelo menos três vezes e deve
continuar na gaveta até 2013.

A controversa neutralidade
obriga provedores de conexão a
tratar de forma isonômica os
usuários, sem diferenciar a velo-
cidade pelo conteúdo acessado.
Significa, basicamente, que to-
das as informações que trafe-
gam na internet devem ser trata-
das da mesma forma, sem favore-
cimento por qualquer motivo.

Esse item é abordado no novo
regulamento do Serviço de Co-
municação Multimídia da Ana-
tel, que deve ser votado pelo ór-
gão regulador até meados de
2013. “O regulamento não pode
ficar esperando a tramitação no

Congresso, até porque não vejo
divergência de visão da nossa
neutralidade e da que foi propos-
ta pelo governo. Outras tantas
questões que não coincidem
com o marco precisam ser regu-
ladas”, diz o conselheiro Marce-
lo Bechara, relator da matéria.

Embora elogie a iniciativa bra-
sileira de criar uma legislação pa-
ra a internet, Bechara ressalta
ressentimentos da Anatel com a
forma como o texto foi escrito.
“A Anatel participa da concep-
ção do conceito da neutralidade
e acaba sendo colocada em se-
gundo plano no processo.”

O sentimento é derivado da re-
dação do primeiro parágrafo do
artigo 9º do texto do deputado
Alessandro Molon (PT-RJ), que
dá à Presidência o poder de regu-
lamentar as exceções da neutrali-

dade. “Parece que quer se regu-
lar a função do órgão regulador.
Detalhamentos técnicos devem
ser tratados pelo órgão regula-
dor. Qualquer coisa que limite
isso pode promover o engessa-
mento de algo dinâmico como a
internet”, critica. “O legislador
cria a lei, o marco nesse caso. O
governo, a partir dela, cria a dire-
triz de encaminhamento e a Ana-
tel regula e fiscaliza”, diz.

“Parece que está havendo
uma confusão entre regulamen-
tação de leis e regulamentação
de atividades”, pondera Molon,
relator da proposta do Marco Ci-
vil. Ele citou o artigo 84 da Cons-
tituição, que dá à presidente o
poder de regulamentar leis. “O
que se percebe é que estão que-
rendo avançar sobre uma compe-
tência que é privativa da Presi-
dência da República. Não é um
bom caminho. Justamente para
evitar este atropelo foi que expli-
citamos no texto que a regula-
mentação das exceções da neu-
tralidade será feita por decreto.”

Dificuldades. Dois pontos ex-
plicam, em boa medida, a dificul-
dade de fazer andar o Marco Ci-
vil da internet na Câmara: a neu-
tralidade da rede e o armazena-

mento de dados dos usuários.
Os provedores de conexão con-
testam o texto e pressionam de-
putados para que não deixem a
proposta passar como está.

As empresas de telecomunica-
ções, que fornecem o serviço, ar-
gumentam que a neutralidade
engessaria o crescimento da re-
de e prejudicaria os clientes que
queiram utilizar serviços sim-
ples como acesso a e-mails.

Contrário à neutralidade, o de-
putado Ricardo Izar (PSD-SP)

diz que a internet é uma via con-
gestionada de dados e as empre-
sas devem ser autorizadas a prio-
rizar a velocidade do cliente que
comprou um produto mais caro.
“Para desafogar o tráfego, as Te-
lecoms teriam de investir em tor-
no de R$ 250 bilhões até 2020, e
quem vai pagar a conta é o consu-
midor que paga menos.”

As pressões recaem também
sobre o impedimento das empre-
sas de guardar dados sobre a na-
vegação. O deputado Eli Correa

Filho (DEM-SP) apresentou
emenda que dá aos provedores
direito de armazenar os dados. A
sugestão foi rejeitada. “O maior
problema que inviabilizou a vota-
ção é relacionado ao papel dos
provedores de conexão. O proje-
to proíbe que quebrem a neutrali-
dade, violando a liberdade de es-
colha do usuário, e proíbe que
guardem dados da nossa navega-
ção, o que é fundamental para
proteger a privacidade do inter-
nauta”, diz Molon.

Conexão. Projeto da Anatel quer abordar tratamento aos usuários por provedores de internet

A Cobra Tecnologia S.A. torna público o Pregão Eletrônico nº 75-2012-12-03. 
Objeto: Prestação de serviços para a execução de atividades de apoio ao 
atendimento ativo, receptivo e em canais multimeios, bem como para a execução 
de atividades de apoio à monitoria de qualidade, destinado aos centros de 
atendimento (call center/ contact center) da COBRA TECNOLOGIA. Realização 
do certame: 20/12/2012 às 10:30h. Edital disponível a partir 10/12/2012 nos sites 
www.licitacoes-e.com.br; www.cobra.com.br ou pelo e-mail dcoa@cobra.com.br.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2012
André Luiz Cruz

Autoridade Competente

AVISO DE LICITAÇÃO

● Atropelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Convocamos 
todos os trabalhadores da categoria de nossa base territorial, sócios e quites com as mensalidades, a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 14/12/12, às 11:00 horas em 1ª convocação, ou às 13:00 horas, 
em 2ª convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, na Subsede do Sindicato em Osasco, Rua 
Gasparino Lunardi, 314 - Km 18, para o fim de discutir e votar a seguinte ordem do dia: 1) Previsão Orçamentária 
para o exercício de 2013. São Paulo, 10 de Dezembro de 2012. José Floriano da Rocha - Presidente.

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
CNPJ nº 58.229.246/0001-10

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2012, às 08:00 horas, 
na sede social situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3064 - 6° andar - 
Itaim Bibi, nesta Capital, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:

 
1. Ratificação da Ouvidoria, nos termos da Resolução 3849 de 25 de março de 
2010 do Banco Central do Brasil.

São Paulo (SP), 10 de dezembro de 2012.
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

DIRETORIA

Informamos que o prazo para contribuições referente à Tomada de Subsídio 
nº 03/2012 sobre os Levantamentos preliminares para Estruturação da 3ª Etapa – 
Fase III do Programa de Concessões de Rodovias Federais, constituída pelos 
lotes: BR-101/BA, BR-262/ES/MG, BR-153/TO/GO, BR-050/GO/MG, 
BR-163/MT, BR-163/262/267/MS e BR-060/DF/GO, BR-153/GO/MG e BR-262/MG 
foi prorrogado até as 18:00 horas do dia 14 de dezembro de 2012.

VIVIANE ESSE
Superintendente de Exploração de Infraestrutura Rodoviária

COMUNICADO RELEVANTE Nº 02, 
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2012

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEJUS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120040 
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição com instalação de equipamento 
de segurança (detector de metal de alta sensibilidade, do tipo pórtico e do tipo raquete), 
conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do nº 802/2012 até o dia 
21/12/2012 às 10:30h (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, 06 de Dezembro de 2012. MARIA ALENIR BEZERRA DE FRANÇA - PREGOEIRA 

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 20120711 

A SECRETARIA DA SAÚDE - SESA, por intermédio do Pregoeiro e de membros da equipe 
de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduais nº 29.171/2008, nº 
29.266/2008, nº 29.330/2008 nº 29.641/2009 e nº 29.985/2009, torna público para 
conhecimento dos interessados a REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto 
é: Registro de Preço para futuros e eventuais Serviços de Laboratório para realização de 
exames laboratoriais. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 26/12/2012 às 9:30h 
(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, 06 de Dezembro de 
2012. MARCOS ANTÔNIO FROTA RIBEIRO - Pregoeiro 

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
CNPJ 48.066.047/0001-84

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nos termos do art. 
131, da Lei nº 6.404/76, às 10h30, do dia 19 de dezembro de 2012, na sua sede social, 
Rua da Mooca, 1921, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Proposta da Diretoria sobre a Remuneração do Capital Próprio e Antecipação de Divi-
dendos;

b) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

ALESSANDRO MOLON
RELATOR DA PROPOSTA
“O que se percebe é que estão
querendo avançar sobre uma
competência que é privativa da
Presidência da República. Não é
um bom caminho”.

SECRETARIA DA FAZENDA 
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos que se acha aberta, nesta 
Secretaria da Fazenda, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico NCC nº 95/2012, do tipo 
Menor Preço, para a Prestação de Serviços 
de Preparação de Documentos, Incluindo 
Organização,   Digitação,   Separação, 
Fragmentação, Conferência e Pesquisa de 
Dados em Sistema de Protocolo e Gestão 
de Documentos - GDOC ser realizada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações 
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do 
Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura 
está marcada para o dia 26/12/2012 às 10:00 
horas. Os interessados em participar do certame 
deverão  acessar  a  partir  de  11/12/2012,  o  
site: www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de 
senha de acesso ao sistema e credenciamento 
de seus representantes. O Edital da presente 
licitação  encontra-se  disponível  no  site  
www.e-negociospublicos.com.br.

SECRETARIA DA FAZENDA 
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos que se acha aberta, nesta 
Secretaria da Fazenda, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico NCC/RP nº 14/2012 do tipo 
Menor Preço, para a Composição de Ata  
de Registro de Preços para Aquisição Futura 
e Eventual de Painéis Divisórios e Colunas 
para as Unidades Fazendárias Instaladas na 
Capital, Grande São Paulo e Outras Unidades 
Regionais, a ser realizada por intermédio do 
sistema eletrônico de contratações denominado 
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 
Estado de São Paulo”, cuja abertura está 
marcada para o dia 21/12/2012 às 10:00 horas. 
Os interessados em participar do certame 
deverão acessar a partir de 11/12/2012, o site: 
www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de 
senha de acesso ao sistema e credenciamento 
de  seus  representantes.  O  Edital  da  
presente licitação encontra-se disponível no site   
www.e-negociospublicos.com.br.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




