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A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as
empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE 50/2016 para

a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de
Ecocardiografia Transtorácico Adulto e Pediátrico e Transesofágico Adulto, a retirar o
Edital somente no dia 01/11/16, das 09h00min às 16h00min, no endereço:Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes Euryclides
de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE 20/2016 para

a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade
de Cardiologia Intervencionista, a retirar o Edital somente no dia 01/11/16, das
09h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim
Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini.
(Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.

www.folha.com.br/acervo

Desenvolvimento:

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA
– HOSPITAL DE CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 13/2016 para a Contratação

de Serviços Médicos Especializados na área de gestão e de atendimento assistencial
em Oncologia Clínica. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia
01/11/2016, 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.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES E EMPRESAS DE
GASTRONOMIA, HOSPEDAGEM E TURISMO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados os associados da Associação Brasileira das Entidades e
Empresas de Gastronomia, Hospedagem e Turismo - ABRESI, para comparecerem no Largo do
Arouche, nº 290, terceiro andar, Bairro de Vila Buarque, Centro, Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, CEP 01219-010, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em
primeira convocação, às 13:00 horas do dia 09 de novembro de 2016, com a finalidade de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: a) Autorizar a propositura de ação judicial face à União Federal
pleiteando a declaração da inexistência de obrigação dos seus associados de cumprir a Portaria
Interministerial nº 66/2006, no que diz respeito à obrigatoriedade da contratação de nutricionistas
pelas empresas representadas, ratificando expressamente todos os atos praticados nos autos do
Processo nº 82024-17.2014.4.01.3400, em trâmite perante a 14ª Vara da Justiça Federal do Distrito
Federal; b) outros assuntos pertinentes à Ordem do Dia. Não havendo na hora acima indicada, o
número legal de participantes, a Assembleia será realizada em segunda convocação às 14:00 horas,
com a presença de qualquer número de associados da Abresi. São Paulo, 24 de outubro de 2016.

NELSON DE ABREU PINTO - Presidente da Abresi

OBJETO: Aquisição de Óleo diesel e Óleo lubrificante
Noaviso deAudiência Pública, veiculado em20.10.2016, onde se lê: Fornecimento de
óleodiesel (573.440.762M³) eóleo lubrificante (3.926.200M³). Leia-se:Fornecimento
de óleo diesel (573.440.762 Litros) e óleo lubrificante (3.926.200 Litros).

ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA REIS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISODERETIFICAÇÃO -AUDIÊNCIAPÚBLICA003/2016

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

FATO RELEVANTE
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA, sociedade por ações com registro de companhia
aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Rodovia Augusto Montenegro, km
8,5, sem nº, Coqueiro, CEP 66.823-010, na Cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 04.895.728/0001-
80, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará
(“JUCEPA”) sob o NIRE n.º 15.300.007.232 (“Emissora” ou “Companhia”), em cumprimento ao
disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”) e no artigo 7º, parágrafo 1º da Instrução da CVM
n.º 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 471”), vem informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, submeteu à Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) pedido de análise prévia para registro
de oferta pública de, inicialmente, 300.000 (trezentas mil) debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até 2 (duas) séries, da 3ª
(terceira) emissão da Companhia, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de
R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, perfazendo o montante inicial de R$300.000.000,00
(trezentos milhões de reais) na data de emissão, que serão ofertadas sob o regime de garantia firme
de colocação, sem considerar as debêntures suplementares eventualmente emitidas nos termos do
artigo 24 da Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”) e as debêntures adicionais eventualmente emitidas nos termos do parágrafo 2º do
artigo 14 da Instrução CVM 400 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), a ser realizada em
conformidade com os procedimentos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 471, do “Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas”, vigente desde 1º de
abril de 2015, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”, vigente desde 1º de agosto de 2016, e do Convênio
CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas, regulado pela
Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a ANBIMA, em 20 de agosto de 2008, conforme
alterado, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com os benefícios tributários
de que trata o artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”),
sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários (“Coordenadores”, entre os quais a instituição intermediária líder), podendo, ainda, contar
com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, convidadas pelos Coordenadores a participar da Oferta (“Participantes Especiais”
e “Oferta”, respectivamente).
As Debêntures contarão com garantia fidejussória (“Fiança”) a ser prestada pela Equatorial Energia
S.A. (“Fiadora”).
A realização da Oferta e da Emissão deverá ser aprovada em Reunião do Conselho de Administração
da Companhia, na qual serão deliberados os termos e condições das Debêntures, da Emissão e da
Oferta, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada. A outorga da Fiança deverá ser aprovada em Reunião do Conselho de Administração da
Fiadora.
A Oferta somente terá início após, dentre outros fatores, (a) a concessão de seu registro pela CVM;
(b) a divulgação do anúncio de início da Oferta; (c) o registro para distribuição e negociação das
Debêntures na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA; (d) a disponibilização do prospecto definitivo da
Oferta aos investidores, nos termos da Instrução CVM 400; e (e) a publicação no Diário Oficial da
União da portaria a ser expedida pelo Ministério de Minas e Energia, atestando o enquadramento dos
projetos de investimento da Companhia, aos quais os recursos da Oferta serão destinados, como
prioritários, nos termos da Lei 12.431.
Adicionalmente, a realização da Oferta estará sujeita a, entre outros fatores, condições de mercado.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta.
Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição
das Debêntures. Nem este fato relevante, nem qualquer informação aqui contida, constituirão
a base de qualquer contrato ou compromisso.

Belém, 21 de outubro de 2016.
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

Eduardo Haiama
Diretor de Relações com Investidores

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80 - NIRE 15.300.007.232
Companhia Aberta - CVM nº 1830-9 - Categoria A

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE 42/2016 para a Contratação de serviços e

locação de solução baseada em Telemedicina composta por Hardware e Software para
apoio ao serviço de diagnósticomédico, auxiliando no tratamento e acompanhamento dos
pacientes. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 01/11/2016,
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.

Máquina de Vendas Brasil Participações S.A.
CNPJ n° 18.634.167/0001-70

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da Máquina de Vendas Brasil Participações S.A. (a “Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 02/11/2016, às 07h00, na sede da Companhia (situada na Rua Luigi
Galvani, nº 70, 9° andar, São Paulo/SP), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Retificação da aprovação
da emissão de bônus de subscrição pela Companhia para subscrição de ações até o limite do capital autorizado da
Companhia realizada na assembleia geral extraordinária realizada em 07 de outubro de 2016 e ratificar todos os demais
atos. Instruções Gerais: 1. Para que sejam admitidos na Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão portar
os seguintes documentos: (i) documento de identidade, (ii) instrumento de mandato em caso de acionista representado
por procurador, e (iii) prova de poderes de representação, no caso de acionistas pessoas jurídicas. São Paulo, 24 de
outubro de 2016. Luiz Carlos dos Santos Batista - Presidente do Conselho de Administração. (25, 26 e 27/10/2016)

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 doDiárioOficial daUnião–Ediçãonº 144de26/07/2012, tornapública
a abertura das seguintes licitações:

MODALIDADES: Concorrência e Pregão Eletrônico

Objetos:

PE S 257/2016 – Registro de Preço para prestação de serviços futura e eventual
de impressão gráfica em sistema Offset para diversas unidades. Abertura:
dia 08/11/2016 às 10h30.
PE S 258/2016 – Registro de Preço para prestação de serviços futura e eventual
de impressão gráfica em sistema Digital para diversas Unidades. Abertura:
dia 09/11/2016 às 10h30.
PE S 259/2016 –Serviçosde impressãográficaparadiversasUnidades.Abertura:
dia 10/11/2016 às 10h30.
PE S 247/2016 – Serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos
orgânicos para diversas Unidades. Abertura: dia 16/11/2016, às 10h.
PE C 118/2016 – Registro de Preços para fornecimento futuro e eventual de
impressorasdamarcaHewlett-Packard (HP) paradiversasUnidades. Abertura:
dia 17/11/2016 às 14h30.
CA O 34/2016 – Serviços de limpeza, recuperação e pintura das fachadas para
Unidade Consolação. Abertura: dia 28/11/2016 às 11h.
Consultaeaquisiçãodoseditaisnoendereçoeletrônico sescsp.org.brmediante
breve inscrição para obtenção de senha de acesso.


