
Nº 141, terça-feira, 25 de julho de 2017 139ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032017072500139

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

PREGÃO ELETRÔNICO No- 16/2017 (Proc. 05563/2017). Objeto:
Aquisição de Equipamentos Hospitalares para a Fundação Antonio
Jorge Dino Modalidade: Pregão Eletrônico; Tipo: Menor preço por
item; Data: 14 de agosto de 2017, às 9:00 horas realizará a abertura
da licitação em tela; conforme especificado no Edital e seus anexos.
O Edital encontra-se disponível na internet, no seguinte site: www.pu-
blinexo.com.br e à disposição dos interessados no endereço Rua Se-
roa da Mota, nº. 23 Bairro Apeadouro no Setor de Compras da FAJD,
em dias úteis, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00h e das
14:00 às 18:00h, maiores informações pelo telefone (0XX98) 3089-
3105 e 3089-3154.

São Luis-MA, 20 de julho de 2017.
GOETHE STANLEY JOSÉ LIMA COSTA
Presidente da Comissão Central de Compras

Contratos e Licitação

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação 225/2017
Objeto: Manutenção Conserv Bens Móveis, Máquin. Projeto: MPR
01068/16. Processo: 0441/2017. Valor: R$8.000,00. Empresa con-
tratada: LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LT-
DA ME.

Dispensa de Licitação 1067/2016
Objeto: Equip Laboratorial, Hospitalar, Médico, Odon. Projeto: CVZ
RED 00009/14. Processo: 1465/2016. Valor: R$8220,00. Empresa
contratada: Carl Zeiss do Brasil LTDA.

Dispensa de Licitação 0508/2017
Objeto: Equip Laboratorial, Hospitalar, Médico, Odon. Projeto: CBB
RED 00008/14. Processo: 0883/2017. Valor: R$8.350,00. Empresa
contratada: Rafael Braga Dalpra.

Dispensa de Licitação 0744/2016
Objeto: Máquinas, Utensílios e Equipamentos. Projeto: TEC PPM
00671/15. Processo: 1109/2016. Valor: R$8.899,99. Empresa con-
tratada: DRONESTORE COMERCIAL- EIRELI - ME

Dispensa de Licitação 0202/2016
Objeto: Publicação e Veiculação. Projeto: CHE APQ 03400/12. Pro-
cesso: 0249/2016.. Valor: R$8.980,00 Empresa contratada: Templo
Grafica e Editora Ltda.

Dispensa de Licitação 0088/2017
Objeto: Equip Laboratorial, Hospitalar, Médico, Odon. Projeto: CDS
APQ 02194/14. Processo: 0176/2017. Valor: R$9.000,00. Empresa
contratada: BUCHI Brasil Ltda.

Dispensa de Licitação 1112/2016
Objeto: Informática e Processamento de Dados. Projeto: TEC APQ
00074/09. Processo: 1543/2016.. Valor: R$9.280,00. Empresa con-
tratada: Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. - 0008.

Dispensa de Licitação 1111/2016
Objeto: Material Elétrico e Eletrônico. Projeto: TEC APQ 00074/09.
Processo: 1542/2016. Valor: R$9.800,00 Empresa contratada: GS Co-
mércio e Serviços em Informática Ltda.

Dispensa de Licitação 1237/2016
Objeto: Equip Laboratorial, Hospitalar, Médico, Odon. Projeto: CVZ
PPM 00042/14. Processo: 1762/2016.. Valor: R$9.830,00 Empresa
contratada: Controlar Indústria e Comércio de Filtros e Equipamentos
Ltda.

Dispensa de Licitação 0557/2017
Objeto: Informática e Processamento de Dados Projeto: CEX APQ
00063/15. Processo: 0940/2017. Valor: R$10.676,00. Empresa con-
tratada: DATAFOR INFORMATICA LTDA. - 0001

Dispensa de Licitação 1299/2016
Objeto: Informática e Processamento de Dados. Projeto: CHE PPM
00242/14. Processo: 1855/2016.. Valor: R$10.780,00. Empresa con-
tratada: Oscar da S. Figueiredo Foto e Vídeo - ME

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE
DE TECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico No- 2/2017
Contratante: Fundação Espirito Santense de Tecnologia - FEST. Con-
tratada: Tosolve Solucções de Engenharia Ltda, CNPJ nº
10.821.258/0001-02. Objeto: prestação de serviços de suporte técnico
e de engenharia para projeto, construção, montagem e operação de
experimentos, do Projeto 709. Valor total: R$435.000,00. Vigência:
25/07/2017 a 24/07/2019. Getúlio Apolinário Ferreira - Superinten-
dente - FEST.

FUNDAÇÃO NORTE RIO-GRANDENSE
DE PESQUISA E CULTURA

EXTRATO DO 2o- TERMO ADITIVO

Referência: SPP nº. 001/2016 - FUNPEC
Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 12.16.0050.00 - FUN-
PEC, celebrado entre a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e
Cultura - FUNPEC e a empresa R2 Engenharia Ltda. Tendo como
objeto: Supressão no valor de R$ 6.948,79 (seis mil, novecentos e
quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) da obra de "Com-
plementação da Construção da Casa de Vegetação e Complementação
da Construção do Laboratório de Botânica Aplicada", localizadas no
Campus Central - UFRN. Assinaram em 13 de julho de 2017, o Vice
Diretor Gumercindo Fernandes de Amorim Filho, pela Contratante, e
o Sócio o Sr. Raimundo Cavalcanti Terceiro, pela Contratada.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO HMC No- 204/2017

Homologo o processo Pregão Eletrônico HMC nº 204/2017
para aquisição de 01 (uma) Mesa Cirúrgica Elétrica, no valor de
R$38.000,00, conforme ata de realização deste pregão e declaro ven-
cedora do certame a empresa Barrfab Ind. Com. Importação e Ex-
portação de Equipamentos Hospitalares Ltda, inscrita sob o CNPJ:
02.836.248/0001- 12, conforme ata de homologação que se encontra
disponível na íntegra no site da plataforma eletrônica Publinexo:
w w w. p u b l i n e x o . c o m . b r / p u b l i c o .

Ipatinga, 24 de julho de 2017.
LUIS MÁRCIO ARAUJO RAMOS

Diretor Executivo

FUNDAÇÃO ZERBINI
CNPJ: 50.644.053/0001-13

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO

Processo no- 1 de 24/07/2017
A Fundação Zerbini torna público a Suspensão dos processos

abaixo para a Unidade do Instituto do Coração - InCor-HCFMUSP, a
saber: Proc. 2131-2154-2155-2156/2016-PP 30/16 para aquisição de
Ventiladores Mecânicos. Em momento oportuno será divulgado nova
data para a realização da sessão. Este aviso poderá ser obtido na
íntegra no site: www.zerbini.org.br. Valmir Oliveira e Rafael Mi-
randa.

São Paulo, 24 de Julho de 2017.
RAFAEL MIRANDA

Equipe de Apoio

GPACI - GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÂNCIA
AO CÂNCER INFANTIL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Cotação de Preços No- 8/2017
Contratante: GPACI - Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer
Infantil
Contratada: Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.
CNPJ n° 62.334.156/0001-66
Objeto: Fornecimento de Equipamento Médicos Hospitalares
Item 1- Bipap Auto Bi-Flex System One Série 60 com Umidifi-
cador
Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias
Valor: R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais)

Cotação de Preços No- 9/2017
Contratante: GPACI - Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer
Infantil
Contratada: Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.
CNPJ n° 62.334.156/0001-66
Objeto: Fornecimento de Equipamento Médicos Hospitalares
Item 1- Bisturi eletrônico 220 W
Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias
Valor: R$ 41.460,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta
reais)

GV GROUP PRODUTOS ESPORTIVOS S/A

CNPJ/MF no- 10.466.427/0001-33
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da GV GROUP
PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. ("Companhia") para se reunirem
em assembleia geral ordinária e extraordinária a se realizar às
13h30min do dia 11/08/17, na sede da Companhia, localizada na Rua
Industrial, s/n, Lote 1, km 398 da BR 110, São Sebastião do Pas-
sé/BA, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: AGE: (i)
Alterar o estatuto social para prever que a Diretoria da Companhia
passará a ser composta por dois diretores, com a consequente al-
teração do texto do Capítulo IV - Diretoria, do Estatuto Social; (ii)
Aprovar a contratação de um empréstimo bancário no valor de até R$
2.500.000,00, a ser garantido por hipoteca ou alienação fiduciária em
garantia a ser gravada sobre imóvel da Companhia. AGO: (i) Tomar

as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as de-
monstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/16, incluindo o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Re-
sultado do Exercício; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31/12/16; (iii) Eleger os administra-
dores. São Sebastião do Passé (BA), 221/07/17 Rogério Garcia da
Silva - Diretor. (21, 24 e 25/07/2017)

Em 21 de julho de 2017.
ROGÉRIO GARCIA DA SILVA

Diretor

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL
PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Modalidade: Cotação Eletrônica de Preços no- 4/2017
CONTRATO No- 23/2017
Objeto: Reprografia e encadernação de apostilas para capacitação do
DSEI/AL. Fonte de Recursos Convênio nº 797436/2013 - MS/IMIP.
Contratante: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Fi-
gueira - IMIP. Contratada: Nader & Fellows Ltda-ME, valor de R$
1.600,20. Contratante: Maria Silvia Figueira Vidon - Procuradora do
IMIP. Pela contratada: Cherbel Nader - Representante Legal.
Modalidade: Cotação Eletrônica de Preços nº 005/2017

CONTRATO No- 24/2017
Objeto: Locação de Espaço, Equipamentos e fornecimento de coffee
break para capacitação do DSEI/BA. Fonte de Recursos Convênio nº
797438/2013 - MS/IMIP. Contratante: Instituto de Medicina Integral
Professor Fernando Figueira - IMIP. Contratada: CR Turismo Ltda,
valor de R$ 9.329,50. Contratante: Maria Silvia Figueira Vidon -
Procuradora do IMIP. Pela contratada: Karina Ferreira Novelino -
Representante Legal.

INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 005/2017 entre Fullin Laboratório de Análise Agronô-
mica e Consultoria Ltda - EPP E O INCAPER
Processo nº 75405970. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a
prestação de serviços de análises laboratoriais de solos e foliar, con-
forme discriminado no anexo I deste Contrato. Do Preço: R$ R$
15.288,00. Da Vigência: O prazo de vigência contratual terá início no
dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário
Oficial e terá duração de 12 (doze) meses. Da Dotação Orçamentária:
Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este
contrato correrão a cargo da Atividade: 10.31.202.20.571.0006.3394;
Elemento de Despesa 33.90.39, fonte 672 do orçamento do Incaper
para o exercício de 2017.

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
CNPJ nº 33.376.989/0001-91 - NIRE nº 33.3.0030917-9

ATA DA 53ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DOS ACIONISTAS

Aos 19 dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 10
horas, reuniram-se os acionistas da Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária, na Sala de Reuniões do 8º andar do Edifício Sede da
Companhia, na Avenida Marechal Câmara, nº 171, na Cidade e Es-
tado do Rio de Janeiro para, de acordo com o Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial da União nas edições dos dias 11, 12 e 15
de maio de 2017, nas páginas 87, 75 e 90, respectivamente, e no
jornal "Valor Econômico", nas edições dos dias 11, 12 e 15 de março
de 2017, nas páginas B9, B9 e B9, respectivamente, conforme o
disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, deliberarem acerca das
seguintes matérias: 1. Oferta Inicial de Ações: (i) ratificação da apro-
vação do pedido de registro de companhia aberta, categoria A, pe-
rante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da
Instrução CVM nº 480, de 7.12.2009; ocorrida na 49ª AGE, realizada
em 21.08.2015; (ii) ratificação da aprovação da solicitação à CVM de
autorização para realizar ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários, nos termos da Instrução CVM n° 400, de 29.12.2003;
ocorrida na 49ª AGE, realizada em 21.08.2015; e (iii) ratificação da
aprovação da adesão do IRB Brasil RE ao segmento especial de
listagem da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros ("BM&FBOVESPA") designado Novo Mercado, ocorrida na
49ª AGE realizada em 21.08.2015. A Assembleia foi presidida pelo
Representante do Conselho de Administração, Charles Carvalho Gue-
des, na forma do Estatuto Social em vigor, que convidou para tomar
assento à mesa os representantes dos acionistas da União, do BB
Seguros Participações S.A., do Itaú Seguros S.A., do Itaú Vida e
Previdência S.A. e do Fundo de Investimento e Participações Caixa
Barcelona (FIP); o representante da Consultoria Jurídica, Bernardo
Netto Arruda e o Sr. José Henrique Fernandes do Amaral, repre-
sentante do acionista Bradesco Seguros S/A, para secretariar os tra-
balhos. O Presidente, à vista da existência de "quórum" de instalação,
declarou instalada a Assembleia. Após a leitura do Edital de Con-
vocação pelo Secretário, obedecida a ordem do dia da Assembleia
Geral Extraordinária, submeteu à discussão e votação os itens cons-
tantes do Edital. Foram adotadas as deliberações a seguir: 1- Oferta
Inicial de Ações: (i) Por unanimidade, foi aprovada a ratificação da
aprovação do pedido de registro de companhia aberta, categoria A,
perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da
Instrução CVM nº 480, de 7.12.2009; ocorrida na 49ª AGE, realizada
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» ACORDO COSTURADO Mulher produz cadeira em Salônica; Grécia contratou 6 bancos
para gerenciar sua volta ao mercado internacional de títulos nesta terça, após 3 anos

Sakis Mitrolidis/AFP

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiçoSocial doComércio–AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada
na Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna
pública a abertura das seguintes licitações:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

Objetos:

PE-S 236/2017 – Serviços de locação de equipamentos de iluminação para a
Unidade Pompeia. Abertura: dia 02/08/2017 às 10h30.
PE-S 237/2017 –Serviçosde transportedepessoaspara asUnidadesPiracicaba
(Lote 1) e Ribeirão Preto (Lote 2). Abertura: dia 04/08/2017 às 10h30.
PE-S 235/2017 – Serviços de locação de arquibancadas, contemplando
transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos para a
Unidade Piracicaba. Abertura: dia 07/08/2017 às 10h30.
PE-S 229/2017 – Serviços de limpeza e conservação de áreas verdes para a
Unidade Taubaté. Abertura: dia 17/08/2017 às 10h30.
Consulta e aquisição dos Editais: disponíveis no endereço eletrônico
sescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL I - SANTANA
6ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, 2º andar, sala 252, Casa Verde
- CEP 02546-000, Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana6cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 1030092-81.2013.8.26.0100
Classe: Assunto: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais
Requerente: CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL BRASIL II
Requerido: EDSON ANDRÉ ALVES e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1030092-81.2013.8.26.0100
A MM. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de
Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER ao réu EDSON ANDRE ALVES, portador do RG n° 14.333.993, inscrito no CPF/MF n° 135.472.178/06,
nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA sob nº 1030092-81.2013.8.26.0100, movida por CONDOMÍNIO CONJUNTO
RESIDENCIAL BRASIL II, para pagamento do valor de R$ 27.690,69 ( jul/13) referente a cobrança de taxas de condo-
mínio em atraso dos meses de outubro/2007 à fevereiro/2013; abril/2013 à fevereiro/2015;
julho/2015 à janeiro/2016; abril/2016, bem como as que venceram no curso da presente, do imóvel situado na
Avenida General Penha Brasil, nº 769, apartamento 01, bloco II, Santana, SP.
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2017.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
- AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME MOGI DAS CRUZES,
convida as empresas interessadas em participar daConcorrência nº SE 42/2017 para a
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos para Realização, Leitura,

Análise e Emissão de Laudos de Exames de Colonoscopia, Endoscopia, Retossigmoidoscopia
e suas respectivas Polipectomias. O Edital estará à disposição dos interessados somente no
dia 01/08/2017, das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”,
na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Suspensão de Processo
A Fundação Zerbini torna público a Suspensão dos processos abaixo para a Unidade do Instituto do
Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 2131-2154-2155-2156/2016-PP 30/16 para aquisição de
Ventiladores Mecânicos.Em momento oportuno será divulgado nova data para a realização da sessão.
Este aviso poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 24 de Julho de 2017.

Valmir Oliveira e Rafael Miranda.

PREGÃO PRESENCIAL BINACIONAL
EF 2298A-16

Rosimeri Fauth Ramadas Martins
Superintendente de Compras

Blás Sixto Mazacotte Centurión
Superintendente Adjunto de Compras

Objeto: serviços de consultoria técnico-atuariais para a reestruturação dos planos
previdenciários dos empregados da Itaipu Binacional, administrados pela “Fundação
Itaipu Brasil De Previdência e Assistência Social (FIBRA)” e “Caja Paraguaya de
Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipu Binacional (CAJUBI)”.
Caderno de Bases e Condições: disponível nos sites www.itaipu.gov.br e www.
itaipu.gov.py.
Sessão Pública do Pregão: 16 de agosto de 2017, às 9h30 (horário de Brasília)
e às 8h30 (horário do Paraguai), Auditório da Diretoria Financeira – Usina
Hidrelétrica de Itaipu, Margem Direita.
Informações: e-mail: comprasfoz@itaipu.gov.br

fax: (0**45) 3520-5069 / 3520-5061

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.019.317/0001-47

NIRE 35.300.418.271
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 13/06/2017

1. Data, Horário e Local: Realizada às 8h do dia 13/06/2017, na sede social da AB Concessões S.A. (“Companhia”),
em São Paulo/SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, Itaim Bibi, CEP 04542-000.
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença de todos os membros
do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Roberto Mengucci e
o Sr. Claucio Mashimo, como secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a recomendação para: (i) a realização de
financiamento com instituições financeiras de 1ª linha, por meio da emissão de cédula de crédito bancário pela Companhia
(“Cédula”), no montante total de até R$ 120.000.000,00 (“Empréstimo”); (ii) a constituição de cessão fiduciária de direitos
creditórios de titularidade da Companhia, sob condição suspensiva, em garantia ao cumprimento das obrigações da Com-
panhia decorrentes do Empréstimo, em favor do credor da Cédula (“Garantia”); (iii) a outorga de instrumento de mandato
pela Companhia pelo prazo de vigência da Cédula; e (iv) a submissão dos assuntos deliberados nesta Reunião à AGE da
Companhia que se realizará em 13/06/2017, às 10h; (v) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique
todos os atos ou ratifique os atos já praticados, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à realiza-
ção do Empréstimo e à constituição da Garantia, incluindo, mas não se limitando a, negociação da Cédula, do instrumento
da Garantia e demais documentos relacionados ao Empréstimo, e ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às
deliberações acima. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue, lavrando a presente ata
na forma de sumário: (i) Recomendar a contratação do Empréstimo, com as seguintes características e condições principais,
as quais serão detalhadas e reguladas na Cédula: (a) Valor de Principal: até R$ 120.000.000,00 (“Valor de Principal”).
(b) Garantias: As obrigações da Companhia decorrentes da Cédula contarão com garantia de cessão fiduciária de direitos
creditórios de titularidade da Companhia, sob condição suspensiva. (c) Prazo: Até 14/06/2018, ressalvadas as hipóteses de
vencimento antecipado ou de liquidação antecipada facultativa a serem previstas na Cédula. (d) Encargos Remunerató-
rios: Sobre o Valor de Principal incidirão juros remuneratórios, correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas
médias diárias de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, calculada e divulgada diariamente
pela CETIP, acrescida de um percentual ou sobretaxa de 4,00% ao ano, de acordo com a fórmula descrita na Cédula
(“Encargos Remuneratórios”). (e) Pagamento do Valor de Principal e dos Encargos Remuneratórios: Os Encargos
Remuneratórios e o Valor de Principal serão pagos em uma única parcela, na Data de Vencimento, ou antecipadamente, no
caso de declaração de vencimento antecipado da Cédula, ou liquidação antecipada do Empréstimo, em caráter facultativo.
Neste último caso, a Companhia estará sujeita ao pagamento de eventuais custos adicionais ao Credor, conforme previsto na
Cédula. (f) Encargos Moratórios: Se houver impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida pela Companhia
sob a Cédula, os débitos em atraso ficarão sujeitos: (i) à multa moratória não compensatória de 2% sobre o valor devido e
não pago; e (ii) a juros de mora não compensatórios, à taxa de 1% ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido e não
pago (“Encargos Moratórios”). (g) Vencimento Antecipado: As obrigações da Companhia decorrentes da Cédula estarão
sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado usuais de mercado e em linha com aquelas adotadas em outras operações
da Companhia, as quais serão definidas na própria Cédula, incluindo, mas não se limitando a, inadimplemento pecuniário
e não pecuniário, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, pedido de falência, cross default, protestos, propositura
de determinadas demandas contra a Companhia, fusão, cisão, incorporação, troca de controle acionário, declarações falsas,
entre outras. (ii) Recomendar a aprovação da constituição da Garantia, em garantia ao cumprimento das obrigações da
Companhia decorrentes do Empréstimo, em favor do credor da Cédula, por meio de cessão fiduciária de direitos creditórios
de titularidade da Companhia, sob condição suspensiva. (iii) Recomendar a aprovação da outorga de instrumento de
mandato pela Companhia, pelo prazo de vigência da Cédula. (iv) Submeter para a deliberação da AGE da Companhia que
acontecerá em 13/06/2017 às 10h, as matérias ora discutidas pelo Conselho. (v) Foram delegados à Diretoria da Compa-
nhia poderes para praticar todos os atos ou ratificar os atos já praticados, tomar todas as providências e adotar todas as
medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião, objetivando a realização do
Empréstimo e a constituição da Garantia, ficando ainda expressamente autorizada a praticar todos os atos necessários para
efetivar as deliberações aqui tomadas, podendo, inclusive, emitir a Cédula e celebrar o instrumento da Garantia, assim como
eventuais aditamentos a estes, ou qualquer outro instrumento relacionado ao Empréstimo, nos termos aqui aprovados. 6.
Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual
se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração
presentes. Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Roberto Mengucci, Michelangelo Damasco,
Umberto Vallarino, Michele Lombardi, Reinaldo Bertin, Silmar Roberto Bertin, Fernando Antônio Bertin e Armando Franchini
Junior. São Paulo, 13/06/2017. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. Roberto Mengucci
- Presidente; Claucio Mashimo - Secretário. JUCESP nº 334.495/17-9 em 21/07/2017

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade do Instituto do Coração –
InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 2047/16-PP 008/17 para aquisição de Arco Cirurgico que será re-
alizado em 30/08/2017 às 09:30 hrs. Proc. 1151/17-PP 201/17 para aquisição de Materiais de uso
técnico hospitalar que será realizado em 18/08/2017 às 09:00 hrs. Proc. 1152/17-PP 202/17 para
aquisição de Materiais de uso técnico hospitalar que será realizado em 21/08/2017 às 09:00 hrs.
O edital poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 24 de Julho de 2017.

Rafael Miranda
p/ Equipe de Apoio

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – CEAC (CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS) ZONA
LESTE, convida as empresas interessadas em participar da Concorrência nº

SE 27/2017 para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Exames
de Imunohistoquímica O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia
01/08/2017, das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na
Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

SETUR

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA—SETUR

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 004/2017 da SUINVEST. N° BB:.681093

Abertura: 08/08/2017 às 10h00min (Horário de Brasília) Órgão Interessado: SETUR/BA
Local: Site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática
(Microcomputador) para o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo do Estado
da Bahia – PRODETUR NACIONAL BAHIA. Família: 70.10. Os interessados poderão obter
informações e/ou Edital e seus anexos, gratuitamente, na Avenida Tancredo Neves nº
776, Bloco A, 5º Andar Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, telefones: (71) 3116-4183,
telefax:(71)3116-4114, das 09:00h às 17:30h, ou pela internet www.comprasnet.ba.gov.br
e/ou www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 24/07/2017.
Jaime Salgado de Oliveira Neto - Pregoeiro.
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A Alphabet, holding que
controlaoGoogle, teveamai-
or queda no lucro em quase
uma década, resultado da
multa recorde imposta pelas
autoridades regulatórias eu-
ropeias contra a empresa.
O Google foi multado em

€2,4bilhões, sobaacusação
de favorecer ilegalmente seu
mecanismo de comparação
de preços de produtos.
Comamulta,o lucrodaAl-

phabet caiu 28%nosegundo
trimestre, para US$ 3,5 bi-
lhões. Foi a maior queda no
lucro da empresa desde o
quarto trimestre de 2008,
quando a economia global
começavaasentirmais forte-
menteoefeitodacrisequeco-
meçou nos EUA e logo se es-

palhoupelo restodomundo.
Retirandoosvaloresdapu-

nição da UE (da qual o Goo-
gle ainda está recorrendo), o
ganhodaAlphabet teriacres-
cido 28% em relação ao se-
gundo trimestre do ano pas-
sado, para US$ 6,3 bilhões.
A receita alcançou US$ 26

bilhões, superandoaestima-
tiva de analistas.

boicote
O desempenho da empre-

sa no segundo trimestre era
esperadocommuitaatenção
poranalistasnãosópelamul-
ta da UE mas também pelo
impacto do boicote de anun-
ciantes contra o YouTube,
Uma série de anunciantes

(o grupo inclui empresas co-
mo Pepsi, Walmart e Star-
bucks)desistiudecolocarsua
publicidadenositedepoisda
revelação de que vídeos com
conteúdo violento ou extre-
mista estavam recebendo
anúncios de companhias
consideradas“mainstream”.
À época,muitas empresas

manifestaram que iriam co-

brardescontospara continu-
ar anunciando no site de ví-
deos e emumacategoria que
atualmente o Google cobra
mais. A empresa americana
de tecnologia tem hoje um
preço maior para seus clien-
tes se eles quiserem que sua
publicidade tenhacomoalvo
umpúblico específicoouum
determinado conteúdo.
Apesar das preocupações,

o que o resultado financeiro
daAlphabetdemonstraéque
o impacto do boicote foi pe-
queno. A receita do Google
compublicidadecresceu18%
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado, para
US$ 22,7 bilhões.
DeacordocomRuthPorat,

diretora financeiradaempre-
sa, o YouTube foi uma das
principais fontes de cresci-
mento da receita para a em-
presa, ao lado da pesquisa
por dispositivos móveis.
O faturamento de outras

unidades, incluindo os celu-
lares Pixel, a Play Store e o
serviço de nuvem, subiu
42,3%, para US$ 3,1 bilhões.

Resultado era esperado
comatençãodepois
de ameaças de boicote
contra oYouTube,mas
receita seguiu emalta

Ganho da empresa cai 28%,maior queda emquase uma
década, após punição imposta por autoridades daUE

Multa recordena
Europa faz lucrodo
Googledespencar

LUCAS VETTORAZZO
doRio

O governo federal ainda
buscaummodeloparapriva-
tizar a Cedae, a companhia
de águas e esgoto do Estado
doRio.A ideiaévenderaem-
presaoudá-la comogarantia
para um empréstimo de R$
3,5bilhõesaogovernodoRio,
hoje em grave crise fiscal.
O BNDES deve liderar um

consórciodebancosqueem-
prestarádinheiroaoRio, ten-
do o compromisso de venda
da Cedae como garantia. Es-
sa alternativa foi apresenta-
da nesta segunda-feira (24)
peloministro-chefedaSecre-
taria-Geral da Presidência,
Moreira Franco, após reuni-
ão na sede do banco, no Rio.
Não está claro ainda como

isso será feito, já que há res-
trições legais para que ban-
cos estatais emprestem di-
nheiro para que Estados pa-
guem suas folhas salariais,
justamenteopropósitodogo-
verno do Rio.
A Constituição não permi-

te que bancos oficiais finan-
ciemgastoscompessoal,mas
não impede que bancos pri-
vados o façam.
Há, portanto, a possibili-

dadequeoBNDESatuecomo
uma espécie de líder de um
consórcio, sem, contudo, fi-

nanciar amaiorpartedopro-
jeto. Ele atuaria comoumco-
ordenador da operação, fi-
candocompartemarginaldo
dinheiro a ser repassado ao
Estado do Rio.
O governo do Rio calcula

que R$ 3,5 bilhões seja o va-
lor mínimo para colocar em
dia o salário do funcionalis-
mo.Dessetotal,R$2,3bilhões
serão para o pagamento do
13º salário do ano passado e
os vencimentos demaio e ju-
nho deste ano, em atraso.
OR$1,2bilhão restante se-

ria para regularizar futuros
pagamentosouseráusadono
custeio damáquina pública,
segundodisseosecretáriode
Fazenda do Estado do Rio,
Gustavo Barbosa.
Em caso de uso do dinhei-

ropara custeio, oBNDES fica
liberado para participar da
operação financeira, expli-
couosuperintendentedeDe-
sestatizaçãodobanco,Rodol-
fo Torres.
Participaramda reunião o

governador do Rio, Luiz Fer-
nandoPezão,opresidentedo
BNDES,PauloRabelodeCas-
tro, eMoreira Franco, o prin-
cipal fiador do projeto junto
ao governo federal.
Moreira Franco ressaltou,

no entanto, que o governo
ainda não fechou o modelo
que será adotado.

BNDESpode liderar
consórcio de bancos
para socorrer oRio
Empresa de água e esgoto entraria como
garantia para empréstimo de R$ 3,5 bilhões
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