
Sexta-Feira, 8 De Julho De 2016 H H H mercado a17ab

A todos que possam se interessar anunciamos que a empresa SINNEN
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.038.218/0001-78, na data de
04/07/2016, constatou ter sido vítima de fraude proveniente da utilização indevida de
seus dados cadastrais para efetivação de compra de mercadorias junto a terceiros.
Em razão disso, já estão sendo tomadas as medidas cabíveis, inclusive, mediante
a lavratura de boletim de ocorrência perante a 11º Delegacia de Polícia do Estado
de São Paulo, sob o número 7108/2016. Com isso, reforçamos o pedido a todos
os credores que identificarem eventual compra representada por nota fiscal com os
dados da empresa SINNEN ENGENHARIAAMBIENTAL LTDA, que primeiramente,
entre em contato com a mesma para averiguar possível fraude, bem como, que não
a leve a efeito, em especial para finalidade de cobrança, tendo em vista ser oriunda
de crime da qual nossa empresa é vítima, sob pena de configuração de cobrança
indevida. Telefones para contato (11) 4314-9250 e (11) 5181-3366.

COMUNICADO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - Aviso de Edital - Cotação
Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 003/2016 -Tomadora dos Serviços: Federação Na-
cional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES - CNPJ 05.232.628/0001-36. Objeto: O objeto da Cotação Pré-
via de Preços é a contratação de hotel, especializado na prestação de serviços de hospedagem, alimentação,
centro de convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado “Congresso Brasileiro de
Clubes - 2016”, no período a ser definido entre os meses de novembro e primeira quinzena de dezembro,
considerando de sexta-feira a domingo, conforme disponibilidade do hotel. Fundamento Legal: Regula-
mento de Contratações de bens e serviços da FENACLUBES. Tipo de Julgamento: Menor Preço. Data
Limite para Recebimento do Envelope: 28/07/2016. Local para Recebimento: Rua Açai, 566 - Bairro
das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP 13092-587. Qualquer duvida ou esclarecimento no momento da
elaboração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail: contratacoes@fenaclubes.com.br.
Campinas, 08 de julho de 2016. Arialdo Boscolo - Presidente da FENACLUBES.

SOLICITAÇÃO DE CONTATO
A Nieto e Oliveira Advogados, CNPJ n. 07.741.583/0001-50, solicita que eventuais representantes
e/ou sucessores de: JORGEALBERTO GOMES NOGUEIRA, CÉLIO BORGES SALES, MANOEL
RIBEIRO PINTO, JOSÉ CÍCERO SANTANA, OSVALDO BERNARDES JUNIOR e FRANCISCO
DE ASSIS FERREIRA, entrem em contato no prazo de 30 (trinta) dias, com a Nieto e Oliveira
Advogados, localizada na RuaAlegre, n. 470, cj. 506, Bairro Barcelona, São Caetano do Sul/SP, de
seg. a sexta das 09:00 as 17:00, telefone (11) 4229.2090, para tratar de assunto de vosso interesse.

A ALGAR TELECOM, autorizatária do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), comunica o início
da comercialização do Plano Alternativo de Serviço, na
modalidade Longa Distância Internacional de número
068/2016. Este plano destina-se a todos os assinantes do
STFC, residenciais e não residenciais, das localidades de
sua área de autorização pertencentes às Regiões I, II e III
do PGO. A comercialização do plano terá início no dia
11/07/2016.EstePlano temvigênciade12meses,contados
a partir da data de início de sua comercialização, renovada
automaticamente por igual período, caso não seja extinto.
Os valores a serem praticados estão disponíveis no site
www.algartelecom.com.br e são expressos em reais, com
os tributos incidentes.

Mais informações disponíveis em
www.algartelecom.com.br. SAC: 103 12.
Atendimento para clientes com
necessidades especiais (fala e audição): 142.

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

A AACD está com deficiência de doações. Ligue 0800 771 78 78 e saiba como ajudar.

A AACD – Associação de Assistência à
Criança Deficiente, instituição sem fins
lucrativos, comemora 65 anos de
existência, contribuindo significativamente
para a evolução da reabilitação física e
inclusão social em todo o país.
Acesse:www.aacd.org.br

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 44/2016 - REPUBLICAÇÃO
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA

Data: 07/07/2016
Projeto RN Sustentável - 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças- SEPLAN, torna público às empresas interessadas que estará recebendo, até às 17h do
dia 28 de julho de 2016, manifestações de interesse para prestação de serviços especializados
apresentadas abaixo, visando a implementação de ações de fortalecimento institucional e
desenvolvimento regional e melhoria de serviços públicos do Estado do Rio Grande do Norte, em
consonância com os procedimentos adotados pelo Banco Mundial e com os resultados pretendidos
pelo Governo do Estado, conforme as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores
Financiadas por Empréstimos do BIRD, Créditos e Doações da AID pelos mutuários do Banco
Mundial, versão publicada em janeiro de 2011.
O teor integral do Aviso de Manifestação de Interesse estará disponível nos sítios www.rnsustentavel.
rn.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Unidade de Gerenciamento do
Projeto RN Sustentável, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do
Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN- CEP:
59.064-901. Tel: 84 3232.1818 Fax: 3232.1911, ou ainda através do email: cmel.rnsustentavel@
gmail.com.
SMI RN SUSTENTÁVEL Nº 44/2016 - Contratação de Consultoria Especializada - Pessoa
Jurídica - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS NO
PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

José Maria de Mendonça
Presidente da Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto RN Sustentável

Comunicado
Comunica-se, para conhecimento do mercado em geral, que a empresa Smart Plan Treinamento e Con-
sultoria em Tecnologia, Sistemas, Projetos e Logística Eireli – EPP, CNPJ 07.005.857/0001-43, teve seu
quadro societário alterado em 31 de maio de 2016, passando a figurar única e exclusivamente como sócio
o Sr. Angelo Miguel Pocinho Borges (RNE.: V102110-O DPF/SP e CPF.: 172.509.938-10). Em decorrência
da alteração, a empresa passou a atuar no endereço: Rua Mercedes Salano Castineiras, 21, Cj. 71. ED.
Marselha – CEP 04256-177.

Fundação Zerbini
CNPJ n. 50.644.053/0001-13

EXTRATO DE CONTRATO - Convênio S.E.S. 662/2014–Projeto1090 (7º e 8º Andar) INCOR
Pregão Presencial 27/15 Processo 2073/15. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor: AAMED Co-
mércio de Equipamentos Eireli - EPP, CNPJ: 10.238.563/0001-76. Objeto: Ventilômetros. Valor Total
estimado R$ 40.000,00. Data de assinatura do Contrato: 16/06/2016 - Vigência: 12 (doze) meses, a
contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura.

São Paulo, 08 de Julho de 2016. Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da Saúde torna público que reali-
zará a abertura da licitação abaixo relacionada, cujo edital estará disponível no site www.portaldecompras.
sc.gov.br.
Licitação: Edital n.º 1706/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico - Registro de Preços
Processo: PSES nº 14991/2016
OBJETO: Aquisição de suplementação, dietas e gêneros alimentícios p/ as Unidades da SES.
Início da entrega de propostas: às 17h30min do dia 11/07/2016.
Fim da entrega de propostas: às 13h15min do dia 25/07/16.
Abertura da Sessão: às 13h15min do dia 25/07/16.

SES 00027214/2016
João Paulo Kleinubing
Secretário de Estado da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da Saúde, torna público que
realizará a abertura da licitação abaixo relacionada, cujo edital estará disponível no site www.portaldecompras.
sc.gov.br.
Licitação: Edital n.º 1685/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico - Registro de Preços
Processo: PSES nº 25651/2016
OBJETO: Aquisição de materiais de enfermaria e cirurgia a Gerência de Bens Regulares (GEBER).
Início da entrega de propostas: às 17h30min do dia 11/07/2016.
Fim da entrega de propostas: às 8h15min do dia 25/07/16.
Abertura da Sessão: às 8h15min do dia 25/07/16.

SES 00027196/2016
Fernando Cesar Lenzi
Superintendente de Compras e Logística

Secretaria de Estado da Saúde

SINDIBOMBEIROS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS DAS EMPRESAS E DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assembleia Geral Extraordinária - O Presidente do SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS DAS EM-
PRESAS E DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO ESTADO DE SÃO PAULO em exer-
cício, no uso de suas prerrogativas estatutárias, convoca todos os integrantes da categoria, compre-
endendo: TODOS OS TRABALHADORES E EMPREGADOS BOMBEIROS CIVIS DAS EMPRESAS E
DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, Brigadista Particular, Bombeiro Civil de Aeródro-
mo, Instrutor em Centro de Formação de Bombeiro Civil, nos termos da Lei n. 11.901/09, contratados
diretamente pelas Empresas, Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros (Terceirizadas), Empre-
sas Especializadas em Prestação de Serviços de Prevenção e Combate a Incêndio; Trabalhadores e
Empregados Socorrista Civil, Salva Vidas Civil, Resgatista Civil, Monitores Aquáticos, contratados
diretamente pelas Empresas, Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros (Terceirizadas) e Em-
presas Especializadas, com abrangência de todo o Estado de São Paulo, a participarem da Assem-
bleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 29/07/2016, às 13:00hs., em primeira convoca-
ção, na Rua Gabriel Prestes, nº 201 - Bairro Carandiru- SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Leitura e Aprovação da Ata de Assembléia anterior; b) Discussão e Aprovação da
Pauta de Reivindicações a ser encaminhada à Entidade Patronal, com vistas as Negociações Coleti-
vas do ano 2016/2017; c) Autorização para Fechamento de Acordo ou Instauração de Dissídio Cole-
tivo, caso malogrem as negociações; d) Fixar Contribuições Assistenciais e Negocial, podendo os
Trabalhadores interessados manifestarem-se em contrário, até 10 (dez), dias antes do primeiro des-
conto, pessoalmente e de forma individual na sede da Entidade Sindical, e) Assuntos Gerais de inte-
resse da Entidade. Caso não haja quorum em primeira convocação, a Assembléia será realizada 1
(uma) hora após, com qualquer número de trabalhadores presentes.

São Paulo, 08 de Julho de 2016. DERIVALDO ALVES DO NASCIMENTO - Presidente.

SECRETARIA DA FAZENDA
EDITAL DE ALIENAÇÃO Nº 005/2016

A Diretoria Colegiada da Desenvolve SP deliberou em 06/07/16 homologar o Leilão
para venda de 87 cotas dos direitos sobre créditos acumulados de ICMS de
titularidade da Desenvolve SP, com valor de face unitário de R$ 282.433,31 e valor
total de R$ 24.571.697,97, vendidas 25 cotas para a 3M DO BRASIL LTDA., pelo valor
unitário de R$ 278.900,00, totalizando R$ 6.972.500,00 e vendidas 62 cotas para a
AMBEV S.A., pelo valor unitário de R$ 277.200,00, totalizando R$ 17.186.400,00.

SEGUROS SURA S.A. “em aprovação”
(antiga ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.)

CNPJ/MF nº 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.355.458
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da SEGUROS SURA S.A. “em aprovação”
(antiga ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.), para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária,arealizar-seàs10horasdodia14de julhode2016,nasedesocial,naAvenidadasNaçõesUnidas,
nº 12.995, 4º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia
Extraordinária - (a)Deliberar sobreasubstituiçãodaempresadeauditoriadaCompanhia;e (b)outrosassuntos
de interesse geral. Acha-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da Companhia, a proposta da Diretoria
acima mencionada. São Paulo, 06 de julho de 2016. Thomas Kelly Batt - Diretor-Presidente.

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 72061/2016-5

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2016
A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE – Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável (RN SUSTENTÁVEL),
através da sua pregoeira, torna público que realizará licitação, modalidade Pregão Eletrônico, tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, destinada a Aquisição de Veículo Especial para manutenção em
infraestrutura de rede de dados próprios da SESED, conforme Edital e especificações do Termo
de Referência, marcada para o dia 26 de Julho de 2016, abertura às 09h00 (Horário de Brasília-
DF), no sítio licitações-e.com.br, sob o número 636935. Esclarecimentos necessários deverão ser
feitos através do e-mail pernsustentavel@gmail.com. Natal (RN), 07 de Julho de 2016. Maretânea
Medeiros de Araújo - Pregoeira Oficial.

COMUNICADO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA SPPREV Nº 04/2016
PROCESSO SPPREV Nº 60884/2012

A São Paulo Previdência – SPPREV –, autarquia vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989 e na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais disposições legais aplicáveis, torna
público, para conhecimento dos interessados, que está aberta Licitação, na modalidade de
concorrência, a ser julgada pelo critério de maior lance ou oferta, com o fim de selecionar a
proposta mais vantajosa para a outorga do CONTRATO DE COMPRA E VENDA, com obrigação
de fazer de a Proponente Vencedora construir o Edifício destinado à SPPREV às suas
exclusivas expensas, para o imóvel situado na Rua Vergueiro, nº 470 – Liberdade - São Paulo –
Capital, em conformidade com o descrito no Edital e em seus Anexos deste certame Licitatório
de Concorrência Pública SPPREV nº 04/2016. As propostas serão recebidas no dia de 10 de
agosto de 2016, das 09h às 10h, no auditório da sede da São Paulo Previdência, situada na
Rua Bela Cintra, 657, Consolação em São Paulo/SP. A primeira sessão pública para abertura
da documentação ocorrerá no mesmo dia, tendo início às 10h00min, no aludido endereço. A
Proponente deverá realizar visita técnica no Terreno no período de 08 de julho a 09 de agosto de
2016, devendo agendá-la previamente junto a Assessoria do Patrimônio Imobiliário da SPPREV,
na Rua Bela Cintra, 657, 12º andar, ou pelos telefones (11) 3214.9046, (11) 3214.9123 e (11)
3214.9073. Todas as comunicações relativas ao presente certame serão feitas no DOE nos sítios
eletrônicos www.e-negociospublicos.com.br e www.spprev.sp.gov.br, bem como o Edital e seus
Anexos também poderão ser acessados nos sítios eletrônicos supra mencionados. O Edital e
seus Anexos, também poderão ser retirados na sede da SPPREV no 10º andar, junto à Gerência
de Suprimentos e Suporte Logístico da Diretoria de Administração e Finanças, DAF-GSL, situada
na Rua Bela Cintra, 657 - Consolação, em São Paulo/SP, no período de 08 de julho a 09 de
agosto de 2016, das 09h às 16h, mediante apresentação de comprovante de depósito prévio
referente aos custos reprográficos recolhidos em favor da SPPREV no valor total de R$ 113,00
(cento e treze reais) feito no Banco do Brasil, Agência nº 06802, Conta Corrente 00100185-X de
acordo com a Resolução SF 24 de 26 de março de 2014. Informações adicionais poderão ser
obtidas através do Telefone (11) 3214-9193 ou pelo e-mail laxcarvalho@sp.gov.br.

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL,
através da CPL/CASAL torna pública a realização da Licitação abaixo:

CONCORRÊNCIA N.º 03/2015 – CASAL
DATA: 10/08/2016 – 09:00h (Horário local)
LOCAL: Sala de reuniões da Gerencia de Manutenção - GEMEN/CASAL, situada à Travessa
Professor José da Silveira Camerino, (Antiga Rua do Sossego), S/N, Farol, Maceió/AL.
CEP: 57.020-510.
Tipo: Menor preço global
Objeto: Constitui o objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para pres-
tação de serviços de recuperação e substituição de redes coletoras de esgoto, na cidade de
Maceió/AL., mediante condições contidas no Projeto Básico, anexo do Edital. O Edital e seus
anexos encontram-se à disposição das empresas no site da CASAL www.casal.al.gov.br, ou
apenas para consulta na sala CPL/CASAL, na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/
AL, no horário comercial.

Adely Roberta Meireles de Oliveira
Presidente da CPL/CASAL

QBE Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 96.348.677/0001-94 - NIRE 35.300.135.750

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Outubro de 2015
A AGE QBE Brasil Seguros S.A., instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de
convocação, presidida pelo Diretor Presidente, Sr. Raphael Alexander Swierczynski, e secretariada pelo Sr. Helio Fernando Leite Solino,
realizou-se às 10:00 horas do dia 19/10/2015, na sede social, na Praça General Gentil Falcão, 108, 1º andar, conjuntos 11 e 12, Cidade Monções,
em São Paulo, Estado de São Paulo. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos:
(a) aprovar, de acordo com a Proposta da Diretoria, que é o Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede
da Companhia, o aumento do capital social, atualmente de R$ 71.536.014,84 para R$ 74.938.014,84 um aumento, portanto, de R$ 3.402.000,00,
mediante a emissão de 8.601.552 novas ações, sendo 4.300.776 ações ordinárias e 4.300.776 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor
nominal, para serem subscritas e integralizadas nas seguintes condições: 1- as 8.601.552 novas ações, sendo 4.300.776 ações ordinárias e
4.300.776 ações preferenciais, serão colocadas pelo preço de emissão total de R$ 3.402.000,00, ou seja, aproximadamente R$ 0,39551 por ação,
fixado com base no valor do patrimônio líquido da Companhia em 30/09/2015; 2- serão colocadas para subscrição particular pelos acionistas,
proporcionalmente à participação de cada um deles no capital social, acertados os direitos fracionários; e 3- serão integralizadas no ato da
subscrição, em moeda corrente nacional.Estando presentes à Assembleia acionistas representando a totalidade do capital social, foi dispensado
o prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência previsto em lei, passando-se imediatamente à subscrição, tendo o acionista Alessandro
LuisJarzynski cedidoseudireitodepreferênciaàacionista QBELatin America InsuranceHoldings,S.L..Verificando-se o Boletim deSubscrição,
que é o Documento II da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia, constatou-se que a acionista
QBE Latin America Insurance Holdings, S.L. subscreveu a totalidade das 8.601.552 novas ações ordinárias e preferenciais oferecidas, nas
condições expressas no Boletim de Subscrição; (b) aprovar expressamente o Boletim de Subscrição, acima mencionado, e declarar formalmente
concretizado o aumento do capital mediante a emissão das referidas novas ações ordinárias e preferenciais; e (c) aprovar, em decorrência das
deliberações supra, a alteração do Artigo 5o do Estatuto Social, que passa a vigorar com a redação transcrita no Estatuto Social Consolidado, que
é o Documento III da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia. Os termos desta ata foram aprovados
pelos acionistas presentes, que a subscrevem.São Paulo, 19/10/2015.(aa) Raphael Alexander Swierczynski, Presidente da Mesa;Helio Fernando
Leite Solino, Secretário da Mesa. p.p. QBE Latin America Insurance Holdings, S.L. - Alessandro Luis Jarzynski; Alessandro Luis Jarzynski.
Confere com o original: Raphael Alexander Swierczynski - Presidente da Mesa; Helio Fernando Leite Solino - Secretário da Mesa.
JUCESP nº 291.471/16-0 em 27/06/2016.Flávia R.Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda.
COMUNICADO

A Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. (“Clime Trading”), agente comercializador de

energia elétrica, devidamente autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, com

sede na Cidade de São Paulo, realiza Chamada Pública para Compra de Energia Elétrica para o

período de setembro a dezembro de 2016, para fins da celebração dos respectivos Contratos de

Compra e Venda entre a Clime Trading e os Proponentes Vendedores Vencedores. Os interessados

deverão solicitar a documentação e cronograma através do e-mail leilao@climetr.com.br.

QBE Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 96.348.677/0001-94 - NIRE 35.300.135.750

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 27/07/2015
Instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, presidida pelo Diretor Presidente, Sr. Raphael Alexander
Swierczynski, e secretariada pelo Sr. Helio Fernando Leite Solino, realizou-se às 10h do dia 27/07/2015, na sede social. Deliberações: foram
tomadas, por unanimidade: (a) aprovar, o aumento do capital social, atualmente de R$ 61.405.312,88, para R$ 71.536.014,84, um aumento,
portanto, de R$ 10.130.701,96, mediante a emissão de 25.828.473 novas ações, sendo 12.914.237 ações ordinárias e 12.914.236 ações
preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, para serem subscritas e integralizadas nas seguintes condições: 1- as 25.828.473 novas
ações, sendo 12.914.237 ações ordinárias e 12.914.236 ações preferenciais, serão colocadas pelo preço de emissão total de R$ 10.130.701,96,
ou seja, aproximadamente R$ 0,39223 por ação, fixado com base no valor do patrimônio líquido da Companhia em 30/06/2015;2- serão colocadas
para subscrição particular pelosacionistas, proporcionalmente à participação decadaum delesno capital social, acertados os direitos fracionários;
e3-serão integralizadasnoatodasubscrição,emmoedacorrentenacional.EstandopresentesàAssembleiaacionistas representandoa totalidade
do capital social, foi dispensado o prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência previsto em lei, passando-se imediatamente à
subscrição, tendo o acionista Alessandro Luis Jarzynski cedido seu direito de preferência à acionista QBE Latin America Insurance Holdings,
S.L..Verificando-se o Boletim de Subscrição, constatou-se que a acionista QBE Latin America Insurance Holdings,S.L.subscreveu a totalidade
das25.828.473novasaçõesordináriasepreferenciaisoferecidas,nascondiçõesexpressasnoBoletimdeSubscrição;(b)aprovarexpressamente
o Boletim de Subscrição, e declarar formalmente concretizado o aumento do capital mediante a emissão das referidas novas ações ordinárias e
preferenciais; e (c) aprovar, em decorrência das deliberações supra, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Os termos desta ata foram
aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. SP, 27/07/2015. Helio Fernando Leite Solino - Secretário da Mesa. JUCESP
nº 291.470/16-6 em 27/06/2016.Flávia R.Britto Gonçalves - Secretária Geral.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2016
O Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS comunica que se encontra
aberta licitação na modalidade de pregão eletrônico, que visa à contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra,
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de
salubridade e higiene, do Escritório da Casa Civil localizado na SAF/SUL – Bloco D da Quadra 02 – Sala nº
201 – Ed. Via Esplanada - Brasília/DF (Proc. nº 0210/2015 – C2). O edital completo está disponível nos
sites www.bec.sp.gov.br (OC 293201290932016OC00019), www.imesp.com.br (e-negociospublicos) e
www.cpos.sp.gov.br (editais). A abertura do certame será realizada, por intermédio do sistema eletrônico
de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, no dia
21/7/16, às 9h. Os interessados em participar do certame deverão acessar o site www.bec.sp.gov.br, para
envio da proposta eletrônica, a partir de 11/7/16, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e
credenciamento de seus participantes.

DE BRASÍLIA

Por duvidar de que possa
ser cumprido, o TCU (Tribu-
naldeContasdaUnião)man-
teve suspenso acordo a-
provado para a Oi não pagar
multas em troca da realiza-
ção de novos investimentos.
O termohavia sidoaprova-

do pela diretoria da Anatel
(Agência Nacional de Trans-
porte Terrestre) em maio e,
por ele, a telefônica deixaria

depagarmultaspordescum-
primento de obrigações do
contrato,estimadasemR$1,2
bilhão, em troca de compra
de equipamentos e obraspa-
raampliaçãoda redeestima-
das em R$ 3,2 bilhões.
A decisão foi tomada na

quarta-feira (6)peloministro
Bruno Dantas, relator do ca-
so, que já havia suspendido
avalidadedoacordoaprova-
do na agência.
De acordo com Dantas, a

Anatelnãohaviaconseguido
demonstrar a vantagem do
acordoparaosconsumidores
e, depois que a Oi entrou em
processo de recuperação ju-
dicial, passou a ser “quase
impossível” para a empresa
cumpriros investimentospre-

Ministro do tribunal
duvida que empresa,
que vive dificuldades
financeiras, possa
cumprir o combinado

Acerto livrou tele de pagarmultas de R$ 1,2 bi em troca de investimentos

TCUmantém suspenso
acordo entreOi eAnatel

vistos no acordo.
Aoperadoratemdívidasde

R$65bilhõeseopedidodere-
cuperaçãoampliaprazopara
pagamentos e renegociação
com fornecedores e bancos.

legitimidade
Paraoministro, a legitimi-

dade do acordo está afetada
por esse pedido. Em termos
duros, ele questiona a res-
ponsabilidade da Anatel em
admitir o chamadoTermode
Ajustamento de Conduta.
“Questiona-se principal-

mente se em algummomen-
to a Anatel realizou gestão
dos riscos envolvidos, com o
objetivo de identificar even-
tospotenciais quepudessem
afetaroscompromissosassu-

midos pela Oi e de obter ra-
zoável certeza em relação ao
seucumprimento”, escreveo
ministro.
Em seu despacho, Dantas

determina ainda que os ór-
gãos técnicos da casa am-
pliem as investigações sobre
o acordo e aponta para falta
de cuidadodaagência como
trabalho.
“Questiona-seseAnatel te-

ve o zelo de avaliar se aOi te-
ria condições de cumprir as
obrigações”, escreve em seu
despacho.
A Anatel informou, por

meiodesuaassessoriade im-
prensa, que vai fornecer as
informações solicitadaspelo
TCU dentro dos prazos esti-
pulados.

» RETOMADA Consumidoras à frente de propaganda da
Samsung em Seul; empresa sul-coreana tem maior lucro
operacional em dois anos, sob impulso do Galaxy S7

Kim Hong-Ji/Reuters


