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AUMENTO DE CAPITAL

Latam vai propor mais US$ 1 bilhão
A Latam Airlines planeja um aumento de capital de US$ 1 bilhão no
fim do terceiro trimestre deste ano, com os controladores aportando
recursos para manter suas participações na companhia. A
companhia aérea, formada pela brasileira TAM e a chilena LAN,
submeterá a proposta aos acionistas em junho, com o objetivo de
usar os recursos para financiar seus planos de investimentos. Reuters

Adriano Machado/Bloomberg

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
CNPJ nº 27.665.207/0001-31 - NIRE 3530013990-9
Data/hora/local: 5/9/12, 10h, Sede da Brasilprev, SP/SP. Presença: membros do Conselho de Administração; Sr.
Luís Eduardo Valdés Illanes - Presidente, Rodrigo Pecchiae - Secretário. Convidados: Srs. Ricardo José da Costa
Flores - Diretor-Presidente; Timothy Mark Dunbar que aguardam homologação da SUSEP. I. Deliberação: 1) Renúncia
do Conselheiro de Administração Suplente - Sr. René de Oliveira e Sousa Júnior. Em substituição, eleita por
unanimidade, a Sra. Claudia da Costa Martinelli Wehbe, com mandato previsto até a próxima Assembleia Geral de
Acionistas, a qual deverá eleger o substituto, que complementará o prazo de mandato remanescente do conselheiro
substituído. II. Encerramento: nada mais a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e deverá ser assinada na próxima reunião
que se realizará pela totalidade dos membros do Conselho de Administração, pelo Presidente e pelo Secretário. JUCESP
nº 160.903/13-0 em 26/4/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S.A.
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11
NIRE nº 41300014230
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Recursos serão usados para refinanciar endividamento da empresa
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, nº 255 - UFRJ - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro/RJ
Tel.: 2562-6297 - Fax: 2562-2207 - E-mail: pregao@hucff.ufrj.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO
DATA
HORA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PROC. Nº
ELETRÔNICO-SRP
Nº 14/2013
29/05/13 10:00h AQUISIÇÃO DE FRUTA
23079.0000446/2013-14
IN-NATURA
VALOR ESTIMADO
R$ 601.850,40
O Edital completo poderá ser obtido no sítio do COMPRASNET ou junto à SLC, trazendo um CD ou um
Pen-drive. Os esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos através dos telefones (21)
2562-6297 / 2562-2207 ou no que couber no Serviço de Nutrição .
Obs.: O Edital referente ao Pregão nº 14/2013 estará disponível a partir de 16/05/2013.
Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2013.
Nelson Germano Peruchetti - Pregoeiro
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BRF faz emissão de
US$ 750 milhões com
menor custo histórico

Ficam convidados os Senhores Acionistas da TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S.A.
(“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de maio de
2013, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Engenheiro Luiz Augusto de Leão
 
               
do dia: a) Analisar pedido de renúncia às suas funções, de membro do Conselho de Administração. b)
Apreciar proposta de destituição de membro do Conselho de Administração. c) Eleger e dar posse aos
novos membros do Conselho de Administração, em substituição aos referidos nos itens ‘a’ e ‘b’ supra.
d) Eleger e dar posse ao Vice Presidente do Conselho de Administração. Antonina (PR), 09 de maio de
2013. Valdécio Antônio Bombonatto - Presidente do Conselho de Administração.
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Demanda pelos bônus da empresa de alimentos chegou a US$ 4 bilhões,
reforçando o bom momento para captações externas brasileiras
Redação e Reuters
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A BRF Brasil Foods, uma das
maiores empresas globais do setor de alimentos, captou ontem
cerca de US$ 750 milhões no exterior em duas ofertas — uma denominada em dólares e a outra em
reais. Com a tranche em dólares,
que tem prazo de vencimento em
anos, a companhia captou US$
500 milhões, e a demanda superou US$ 4 bilhões, segundo o diretor da BB Securities, Leonardo
Loyola, que participou da colocação junto com os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley
e Santander.
Além da forte demanda, o papel teve um dos melhores custos
da história. O spread ficou em
220 pontos-básicos acima dos títulos do Tesouro americano (prêmio inferior aos 237,5 pontos indicativos na oferta), equivalente
a um rendimento de cerca de
4,15% ao ano — o menor na história pago por empresa não financeira em emissão equivalente.
Com a oferta em reais, para

BNDES pode ser o
próximo da fila.
Presidente do banco,
Luciano Coutinho,
disse ontem em Nova
York que considera
fazer emissão de
bônus e decisão será
tomada neste mês

vencimento em cinco anos, a
BRF levantou R$ 500 milhões, depois de atrair demanda de R$ 1 bilhão. O rendimento ao investidor
ficou em 7,75% ao ano — também recorde de baixa para uma
emissão em reais de uma empresa não financeira. “A demanda
mostra que o investidor internacional está com apetite para bons
nomes”, disse Loyola.
O objetivo da captação de recursos externos da BRF é usar os
recursos para rolagem de dívida.
Na semana passada, a agência de

classificação de risco Fitch afirmou, em relatório, que a companhia pretende refinanciar passivos de curto prazo, aumentando
o prazo médio da dívida.
A última vez que a empresa
acessou o mercado internacional
de bônus foi em junho do ano passado, com duas tranches de uma
emissão de dez anos com vencimento em 2022. Na primeira, levantou US$ 500 milhões pagando rendimento ao investidor de
6% ao ano. Na reabertura, duas
semanas depois, levantou outros
US$ 250 milhões, a 5,5% ao ano.
A captação da BRF sucede as
emissões já realizadas pela Petrobras e pelo Tesouro Nacional.O
Tesouro captou US$ 800 milhões
em bônus com vencimento em
2023 e taxa de retorno de 2,75%.
Na segunda-feira, a Petrobras fez
a maior captação de países emergentes da história com uma emissão de US$ 11 bilhões em títulos
de três, cinco, dez e 30 anos. A
próxima operação pode ser do
BNDES,segundo sinalizou ontem o presidente do banco, em
Nova York, Luciano Coutinho.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2013, Finanças, p. 25.

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO
RIO DE JANEIRO (COMRJ)
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°90/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS MARITIMAS ) .
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias
úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das propostas de preços até às 10:00 horas do dia 28/05/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas do
dia 28/05/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0809 ou Fax (21)
2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

