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A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIADE PINHOMELO, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE-17/2015 para Contratação de Empresa Especializada em

Prestação de Serviços Médicos na Área de UTI Adulto. O Edital estará à disposição dos interessados
somente no dia 22/07/2015 das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus
Zerbini”, naAv. Brigadeiro LuísAntônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2015
Processo nº 6004/2015. Objeto:
Registro de preços para futura e
eventual aquisição de material per-
manente (fragmentadora, aparelho
de fac-símile, telefone comum e
calculadora). Disponibilidade do
edital: a partir de 16/07/2015 de
08h00 às 17h59, no site www.com-
prasnet.gov.br. Entrega das Pro-
postas: a partir de 16/07/2015 às
08h00, no site www.comprasnet.
gov.br. Abertura das Propostas:
06/08/2015 às 15:00 no horário de
Brasília, no site: www.comprasnet.
gov.br. Endereço para consultas:
Avenida Professor Nilton Lins, n.
3.259, bairro Parque das Laran-
jeiras, Manaus-AM (sala da Co-
missão Permanente de Licitação
– CPL). Telefone: (92) 3646-6932.
Manaus (AM), 15 de Julho de 2015.
Sylvia Rebeca Ribeiro Hortêncio

Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS
PLANEJAMENTO - 053/2015

Tipo: menor preço - Objeto: prestação de
serviços de reserva, emissão, remarcação
ou alteração e entrega de bilhetes de
passagens aéreas nacionais e internacionais
e rodoviárias nacionais. A sessão do pregão
ocorrerá no dia 28/7/2015, às 10h30,
no site www.compras.mg.gov.br. Informações:
luiz.guimaraes@planejamento.mg.gov.br.
Pregoeiro: Luiz Cláudio Guimarães.

Comunicado
A Telefônica Brasil S.A., operadora de Serviço Movel Pessoal (SMP) nas regiões I, II e

III do Plano Geral de Autorizações do (SMP), que abrange todo o território nacional,

em atenção ao Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, anexo a Resolução 477/2007,

comunica a seus usuários e ao público em geral, que a partir de 01/08/2015 o

valor da mensalidade dos pacotes de SMS individuais e compartilhados corporativos,

descritos a seguir, serão reajustados em 6,22%, de acordo com índice IGP-DI de

Junho de 2015.

Pacotes Individuais PJ: 15 SMS, 50 SMS, 100 SMS, 200 SMS, 300 SMS e 2.000
SMS.
Pacotes Compartilhados PJ: 500 SMS, 1.000 SMS, 5.000 SMS, 10.000 SMS,
50.000 SMS e 100.000 SMS.

Para mais informações consulte o site www.vivo.com.br ou entre em contato com a

Central de Relacionamento com o Cliente *8486 do seu Vivo Móvel ou 1058 de qualquer

telefone. Pessoas com necessidades especiais fala/audição ligue 0800 772 8346.

EDITAL Nº 129/2015
PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
BRA/IICA/09/001

SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO

Código: TR/PF/IICA-5740

Consultoria de pessoa física para promover estudos e desenvolver as seguintes
atividades na região de Tucumã-PA e nas terras indígenas Kayapó, Badjonkôre, Las
Casas e Menkragnoti, Pará com o objetivo de identificar potenciais socioeconômicos
locais para o desenvolvimento de projetos de uso eficiente e produtivo da energia
elétrica junto às comunidades indígenas da etnia Kayapó, e levantar informações
sobre entidades e instituições que apresentem capacidade e disponibilidade de
realizar parcerias com agentes do setor elétrico para o fomento e a implantação
desses empreendimentos, identificar e apoiar iniciativas comunitárias das aldeias
Kayapó que visem à melhoria da qualidade de vida e etnodesenvolvimento por meio de
atividades econômicas, culturais e ambientais e dar suporte técnico às ações
relacionadas à elaboração dos projetos, avaliação de viabilidade e implantação dos
empreendimentos de etnodesenvolvimento e uso produtivo da energia elétrica
indicados pela Eletrobras, com o objetivo de testar e avaliar as metodologias já
desenvolvidas com essa finalidade e, se for o caso, propor seu aperfeiçoamento.
Formação: Superior completo
Experiência Profissional: Desenvolvimento de projetos na área ambiental e em trabalhos
em áreas de povos indígenas; trabalho em equipe; disponibilidade em estabelecer residência
em Tucumã - PA ou arredores. Domínio de informática, de elaboração de relatórios técnicos
e disponibilidade de viagem em campo para território indígena Kayapó no Pará.
Vigência Contratual: 7 (sete) meses
Número de Vagas: 1 (uma)

Outras Informações: Para participar do edital de seleção os candidatos deverão se
cadastrar no processo, impreterivelmente até o dia 26/07/2015 às 23h59min59seg. A
responsabilidade pelo processo seletivo de serviços técnicos de consultoria é de competência
da entidade executora nacional, conforme legislação vigente. A íntegra do edital e o resultado
da seleção (após processo seletivo) poderão ser visualizados na página do IICA http://www.
iicabr.iica.org.br/pessoa-fisica/

Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/04, Portaria MRE Nº 717 de 09/12/2006.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

Extravio
A Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química
e Agro Pecuária Ltda, CNPJ 62.182.092/0010-
16, estabelecida na Rodovia Presidente
Castelo Branco Km 30,5 - Setor 3B, nº 11100
– Bairro dos Altos, Barueri/SP, comunica que
foi extraviado o Danfe nº 24233.
Caso seja encontrado considerá-lo sem efeito.
Barueri, 15 de julho de 2015.

ASecretaria da Receita Federal do Brasil, através de suaAlfândega de São Paulo,
torna público o interesse em estabelecer parcerias, realizar convênios ou contratar
empresas, instituições ou órgãos públicos, objetivando a destruição ou inutilização
de mercadorias abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de
perdimento em conformidade com o que estabele a Portaria RFB nº 3010 de
29/06/2011 publicada no DOU de 06/07/2011, sem repasse do ônus financeiro
decorrente da execução dos serviços propostos à Receita Federal.
Ficam as interessadas cientes de que devem estar regularmente estabelecidas e,
sendo o caso, devidamente habilitadas nos órgãos competentes para atuarem nas
atividades a que se propõem.
As interessadas deverão entrar em contato com os membros da Comissão de
Destruição através do telefone (11) 3806-0871, ou pessoalmente naAv. Presidente
Wilson, 5325 – Ipiranga/SP, mediante prévio agendamento no telefone citado.

São Paulo, 10 de julho de 2015
Paulo Lei

Chefe do Serviço de Perdimento eGerenciamento deMercadoriasApreendidas

AVISO PÚBLICO A INTERESSADOS PARA
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO OU PARCERIA

ALFÂNDEGA DA
RECEITA FEDERAL
DO BRASIL EM SÃO
PAULO

Ministério da
Fazenda

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
HOSPITALGERALPROFESSORDR.WALDEMARC. P. FILHO DEGUARULHOS, convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-22/2015 para Contratação

de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Médicos na Área de Anestesiologia. O Edital
estará à disposição dos interessados somente no dia 22/07/2015 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.

SECRETARIADEDIREITOS
HUMANOSECIDADANIA

COMUNICADO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA comunica aos
interessados que está reaberta a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 010/SMDHC/2015
PROCESSO: 2015-0-094.698-9
TIPO: Menor Preço Global
ABERTURA: 28/07/2015 às 10:00 hrs.
AMBIENTE ELETRÔNICO DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO UASG: 925062
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de
VigilânciaeSegurançaPatrimonialArmada,desarmadacomMonitoramentoEletrônico,
e efetiva cobertura das 05 (cinco) unidades Administrativas, da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania, com a finalidade de garantir a incolumidade física das
pessoas e a integridade do patrimônio no local, conforme especificação constante no
Anexo I -Termo de Referência.
OCadernodeLicitação,compostodeEditaleseusAnexos,poderãoserobtidosatravésda
internet pelo site www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.
Quaisquer esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, serão prestados
mediante solicitação escrita, formulada até 2 dias úteis, imediatamente anterior àquele
marcado para a abertura do certame com a entrega das propostas, através do email:
smdhccpl@prefeitura.sp.gov.br.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEmbLEIA GERAL DE DEbENTURISTAS DA
2ª EmISSÃO PRIVADA DE DEbÊNTURES

O Conselho de Administração da CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. (“Contax Participações” ou
“Companhia”) convoca os Debenturistas titulares das debêntures da 1ª e da 2ª Séries emitidas
pela Companhia em 15 de agosto de 2012 (“Debêntures”), nos termos do Instrumento Particular
de Escritura da Segunda Emissão Privada de Debêntures Simples, em Duas Séries, sendo a
primeira com Garantia Flutuante e a Segunda com Garantia Fidejussória, conjugadas com Bônus
de Subscrição da Contax Participações S.A. (“Escritura”), a se reunirem em Assembleia Geral de
Debenturistas, que será realizada no dia 31 de julho de 2015, às 10:30, na sede da Companhia, na
Avenida Paulista nº 407 e 423, 2º andar, na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre: (i)
a substituição, na Cláusula III, item 22.1, alínea “o” da Escritura, da definição de “Resultado Financeiro
Líquido Consolidado” pela definição de “Despesa Financeira Líquida”, e que a respectiva alteração
contemple as verificações dos covenants financeiros, conforme disposto na referida cláusula, desde
a sua data de emissão até a data de vencimento das Debêntures; (ii) o ajuste da Cláusula III,
item 22.1, “a” da Escritura, para definição do prazo para envio das demonstrações financeiras da
Companhia, na forma estabelecida na Escritura; e (iii) a celebração do quarto aditamento à Escritura,
por meio do qual serão formalizadas as alterações aprovadas.
INSTRUÇÕES GERAIS:
Objetivando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos Debenturistas presentes na
Assembleia, solicitamos ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que deposite,
antecipadamente, o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos
societários e/ou documentos que comprovem a representação do Debenturista, quando pessoa
jurídica, na Avenida Paulista nº 407 e 423, 5º andar, na cidade e Estado de São Paulo, das 09:00 às
18:00, aos cuidados da Diretoria Jurídica.

São Paulo, 15 de julho de 2015.
Fernando Antonio Pimentel melo

Presidente do Conselho de Administração

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO
1501558 000095/2015

Tipo Menor Preço - Objeto: Contratação
de empresa especializada na prestação,
sob demanda, de serviços de hospedagem
para grupos de servidores e colaboradores
eventuais do Governo de Minas Gerais,
também denominados “pacotes”, e de
serviços de hospedagem com reserva de salas
e infraestrutura para eventos ou treinamentos,
de acordo com as exigências e quantidades
estabelecidas neste edital e seus anexos. A
sessão do pregão ocorrerá no dia 30/7/2015,
às 10h, no site www.compras.mg.gov.br.
Informações:
roney.costa@planejamento.mg.gov.br/
luiz.guimaraes@planejamento.mg.gov.br.
Pregoeiro: Roney de Aguiar Costa.
Pregoeiro Substituto: Luiz Cláudio Guimarães.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
EXTRATO DE EDITAL

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO nº 030/2015-CRS/SUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2015-0.147.790-7
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção corretiva para serviços de necessidades programáveis e de
urgências, nas áreas de hidráulica, elétrica e civil (esgoto, telefonia, telhado,
alvenaria, vidraçaria, serralharia, marcenaria, pintura e revestimentos) nas
unidades pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Sul.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL
Endereço Eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br.
Entrega das propostas: 07/08/2015, até as 11:00 horas.

SECRETARIA DA SAÚDE

EDITAL Nº 128/2015
PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
BRA/IICA/09/001

SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO

Código: TR/PF/IICA-5742

Desenvolver estudos e mapeamentos que auxiliem as concessionárias na prospecção
de ampliação de seus negócios e que favoreçam a viabilidade do mercado rural de
energia elétrica, a partir do fomento a empreendimentos focados no
etnodesenvolvimento e no uso eficiente, produtivo e coletivo da energia elétrica e, ao
mesmo tempo, promovam o desenvolvimento sustentável em áreas ocupadas por
indígenas da etnia Kayapó no Estado do Pará.
Formação: superior completo
Experiência Profissional: experiência comprovada no desenvolvimento de projetos em
área indígena e/ou ambiental; experiência de trabalho em áreas de povos indígenas;
experiência em trabalhos de equipe; disponibilidade de estabelecer residência fixa em Novo
Progresso-PA ou arredor; domínio de ferramentas de informática (internet, edição de textos
e planilhas); experiência na elaboração de relatórios técnicos; disposição para viagens de
campo às aldeias Kayapó, no Pará.
Vigência Contratual: 7 (sete)
Número de Vagas: 1 (uma)

Outras Informações: Para participar do edital de seleção os candidatos deverão se
cadastrar no processo, impreterivelmente até o dia 26/07/2015 às 23h59min59seg. A
responsabilidade pelo processo seletivo de serviços técnicos de consultoria é de
competência da entidade executora nacional, conforme legislação vigente. A íntegra do
edital e o resultado da seleção (após processo seletivo) poderão ser visualizados na
página do IICA http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-fisica/

Fundamento Legal: Decreto nº 5151, de 22/07/04, Portaria MRE Nº 717 de 09/12/2006.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURAM’BOIMIRIM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO Nº 07/SPMB/CPL/2015
INTERESSADO: SPMB/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.071.861-5 - PREGÃO
(ELETRÔNICO) Nº 04/SPMB/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM O
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS
CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE.
Tendo em vista alterações no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão
(Eletrônico) 04/SPMB/2015, a Comissão Permanente de Licitação da Subprefeitura
M’Boi Mirim, comunica a quem possa interessar a nova data de abertura do certame:
Data de Abertura: 27/07/2015 - Horário: 10h00
Local: Sistema Eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.
O edital retificado está disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br (evento - alteração - detalhes).

Comunicado
A Telefônica Brasil S.A., doravante denominada Vivo, operadora do Serviço
Móvel Pessoal (SMP) nas Regiões I, II e III do Plano Geral de Autorizações do SMP
(PGA-SMP), que abrange todo o território nacional, em atenção ao Regulamento do
Serviço Móvel Pessoal, anexo à Resolução 477/2007, comunica aos seus usuários e ao
público em geral que a partir de 01/08/2015 os valores de mensalidade dos pacotes de
Intragrupos PJ, descritos a seguir, serão reajustados em 6,22% de acordo com índice
IGP-DI de junho de 2015.

Pacotes Intragrupo PJ: Intragrupo Zero Local, Intragrupo Local 2.000 Minutos,
Intragrupo Local 2.500 Minutos, Intragrupo Local 3.000 Minutos, Intrarede Local
2000 Minutos, Intragrupo Zero UNI VC1 Compl, Intragrupo Zero Uni VC1 Raíz,
Intragrupo Zero UNI Nacional, Intragrupo Zero Local 2.000 Compl, Intragrupo
Zero Local 2.500 Compl. e Intragrupo Zero Local 3000 Compl.

Para mais informações, consulte o site www.vivo.com.br ou entre em contato
com a Central de Relacionamento com o cliente ligando *8486 do seu Vivo Móvel
ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição
ligue 0800 772 8346.

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.
CNPJ nº 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.355.458

AVISO AOS ACIONISTAS
Por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.,
realizada em 29 de junho de 2015, foi aprovado o aumento do capital social de R$ 195.222.992,79 (cento
e noventa e cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e nove
centavos), para R$ 219.372.992,79 (duzentos e dezenove milhões, trezentos e setenta e dois mil,
novecentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), um aumento, portanto, de R$ 24.150.000,00
(vinte e quatro milhões, cento e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 1.781.931 (um milhão,
setecentas e oitenta e uma mil, novecentas e trinta e uma) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal, para subscrição, para serem subscritas e integralizadas, nas seguintes condições:
(i) (1) as novas ações ordinárias serão colocadas pelo preço de emissão total de R$ 24.150.000,00 (vinte e
quatro milhões, cento e cinquenta mil reais), aproximadamente R$ 13,5527 por ação, em conformidade
com o valor do patrimônio líquido da companhia em 31 de dezembro de 2014;
(ii) as novas ações ordinárias serão colocadas para subscrição particular pelos acionistas, na proporção da
participação de cada um deles no capital social, acertados os direitos fracionários;
(iii) a integralização das novas ações ordinárias deverá ser feita, no ato da subscrição, em moeda corrente
nacional e/ou mediante a utilização de créditos que os acionistas detêm contra a Companhia;
(iv) em cumprimento ao disposto no artigo 171 da Lei nº 6.404/76, foi determinada a abertura do prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data da primeira publicação deste Aviso pela imprensa, para que
os acionistas possam exercer seu direito de preferência para a subscrição das novas ações, na
proporção da participação de cada um deles no capital social. Caso algum dos acionistas deixe de
exercer o seu direito de preferência no prazo acima mencionado, o direito à subscrição das sobras reverterá
automaticamente aos demais acionistas, que houverem manifestado o seu interesse nesse sentido por
ocasião da subscrição. O prazo para subscrição das sobras será de 1 (um) dia contado da data de
encerramento do prazo para exercício do direito de preferência acima mencionado; e
(v) os acionistas que optarem por exercer o seu direito de preferência deverão comparecer à sede da
Companhia, na Avenida das Nações Unidas, 12.995, 4º andar, Brooklin Novo, em São Paulo, Estado de São
Paulo, no prazo acima indicado, para assinarem Boletim de Subscrição, na proporção de sua participação
no capital social, e efetuarem a respectiva integralização.
Decorrido o prazo acima, os acionistas reunir-se-ão, em Assembleia Geral, para verificação e homologação
do aumento de capital no montante efetivamente subscrito e integralizado.

São Paulo, 28 de junho de 2015
THOMAS KELLY BATT - Diretor-Presidente

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


