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Publicidade móvel dá
impulso ao Facebook
I n t e r n et
Tatiane Bortolozi
De São Paulo

O Fa c e b o o k , maior rede social
do mundo, reverteu o prejuízo de
US$ 59 milhões registrado no ter-
ceiro trimestre de 2012 em ga-
nhos de US$ 425 milhões no mes-
mo período deste ano. A empresa,
que divulgou os resultados on-
tem, superou as expectativas do
mercado e continuou a mostrar
um forte desempenho com publi-
cidade em aparelhos móveis.

A receita líquida aumentou 60%
na comparação anual, alcançando
US$ 2,02 bilhões. Na mesma base
de comparação, o número de
usuários diários ativos cresceu
25%, para 728 milhões. Já o volume
de usuários mensais ativos subiu
18%, para 1,18 bilhão. No segmen-
to móvel, o número de usuários
avançou 45%, para 874 milhões.

O crescimento da receita lí-

quida superou a alta de 52% pre-
vista por analistas. O lucro ajus-
tado por ação de US$ 0,25 ultra-
passou com facilidade o consen-
so de US$ 0,12, segundo analis-
tas ouvidos pela Fa c t s e t .

A receita com publicidade su-
biu 66% no trimestre, em bases
anuais, para US$ 1,8 bilhão. Os
anúncios em aparelhos móveis
nos três meses encerrados em
setembro responderam por 49%
do faturamento.

Desde o resultado do segundo
trimestre, as ações do Facebook
acumulam valorização de 85%. A
empresa fundada por Mark Zu-
ckerberg conseguiu provar nos
três meses encerrados em junho
que é capaz de transformar o au-
mento de usuários em aparelhos
móveis em receita. Desde então,
teve recomendações e preços-al-
vo revistos por analistas, que
apostam na capacidade da rede
social de manter o crescimento
da publicidade em smartphones.

Desempenho trimestral da Totvs supera projeções
Re s u l t a d o
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Apesar de um cenário econômi-
co ainda incerto, que tem levado
clientes a adiarem o fechamento
de novos contratos, a To t v s mos -
trou que sua estratégia de presen-
ça geográfica e variedade de ofer-
tas segue no rumo correto, afir-

mou Alexandre Dinkelmann, vice-
presidente executivo de Estratégia
e Finanças da companhia. “Te m o s
uma lista de projetos bem diversi-
ficada com iniciativas em vários se-
tores da economia”, disse o execu-
tivo ao Va l o r , sobre o resultado da
companhia no 3o trimestre.

No balanço divulgado ontem,
a companhia apresentou uma al-
ta de 14,1% na receita líquida, pa-
ra R$ 410,4 milhões, e de 30,7%

no lucro líquido, para R$ 56,3 mi-
lhões. Além do crescimento na
receita, o lucro foi impulsionado
pela redução no pagamento de
despesas financeiras (recuo de
36,3%) e pelo pagamento de ju-
ros sobre capital próprio no tri-
mestre, que resultou no paga-
mento de menos impostos. “Se
você olhar no fim da temporada
de balanços, poucas empresas te-
rão tido um crescimento no lu-

cro no mesmo nível que a Totvs”,
disse Dinkelmann.

O desempenho da companhia
superou quase todas as proje-
ções dos analistas do Bradesco
BBI e do Credit Suisse. O banco
suíço estimava uma receita líqui-
da de R$ 409 milhões, com lucro
líquido de R$ 54 milhões. Já o
Bradesco projetava receita líqui-
da de R$ 400,7 milhões, com lu-
cro líquido de R$ 58,6 milhões.

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Affonso Nina, da Genpact: legislação complexa exige presença no país

Serviços Ex-unidade de serviços da GE, companhia instala centro de atendimento em Uberlândia (MG)

Genpact, da Índia, amplia atuação no Brasil
Cibelle Bouças
De São Paulo

A companhia indiana Gen -
pact, de terceirização de proces-
sos de negócios (BPO, na sigla
em inglês), anuncia hoje a insta-
lação de um centro de atendi-
mento em Uberlândia (MG) pa-
ra ampliar sua capacidade no
Brasil. O investimento na unida-
de não é revelado.

O novo centro terá entre 200 e
300 funcionários nos dois pri-
meiros anos de funcionamento.
A Genpact, que começou a atuar
no Brasil há dois anos, também
conta com uma unidade em São
Paulo, com aproximadamente
80 pessoas. “A expectativa é cres-
cer fortemente no Brasil. Imagi-
no que, em longo prazo, o centro
de Uberlândia possa chegar a mil
pessoas”, afirmou Affonso Nina,

vice-presidente de negócios para
a América Latina e gerente-geral
da Genpact para o Brasil.

A empresa foi criada em 1997,
como uma unidade de serviços
internos da General Electric
(GE). Oito anos depois, passou a
atuar como uma empresa inde-
pendente, com foco na terceiri-
zação de processos de negócios.
A oferta de serviços inclui ativi-
dades como processamento de
folhas de pagamento, adminis-
tração de recursos humanos,
contas a pagar e gestão tributá-
ria de empresas. A companhia
também oferece consultoria na
área de gestão de negócios.

Dos 700 clientes globais que a
companhia atende atualmente,
pouco mais de 130 têm opera-
ções no Brasil, razão que levou a
Genpact a instalar-se no país. “A
legislação brasileira é muito

complexa, cada município de-
senvolve uma legislação e um
conjunto de alíquotas; é preciso
estar no país para oferecer os ser-
viços”, afirmou Nina.

De acordo com o executivo, os
clientes atuais continuarão sen-
do atendidos pelo centro de São
Paulo. A unidade em Uberlândia
será voltada a novos clientes. No
foco, estão multinacionais com
operações no Brasil ou que te-
nham planos de se instalar no
país, além de grupos nacionais
de grande porte.

Uberlândia foi escolhida devi-
do a critérios como oferta de mão
de obra qualificada, presença de
universidades, facilidade de aces-
so (por aeroporto e rodovias) e
benefícios fiscais concedidos pe-
lo governo de Minas Gerais.

A expectativa da empresa é ter
um forte crescimento no país a

partir de 2014. Segundo Nina, o
mercado de BPO pode crescer
10% ao ano nos próximos três
anos. O executivo não informou
qual tem sido a taxa de cresci-
mento da Genpact no país, mas
disse que a companhia tem obti-
do um crescimento acima do pla-
nejado inicialmente pela matriz.
“As empresas brasileiras preci-
sam ganhar produtividade e há
um grande número delas prepa-
rado para terceirizar parte das
operações”, afirmou.

De acordo com a consultoria
G a r t n e r, o mercado de BPO movi-
mentou US$ 4,8 bilhões no país em
2012. Para este ano, a previsão é de
um crescimento de 5% a 8%.

Em 2012, a Genpact registrou
um crescimento de receita global
de 18,8%, para US$ 1,9 bilhão,
com queda de 3,3% no lucro lí-
quido, para US$ 178,2 milhões.
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AES URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 01.600.202/0001-37 - NIRE n° 43.300.043.878

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Agosto de 2013
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 09 dias do mês de agosto de 2013, às 18h00, na cidade de
Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 472, Km 576, CEP 97500-000.
2. Convocação e Presença: Dispensada convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do conselho de administração, os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Gustavo Duarte Pimenta
e a Sra. Sheilly Caden Contente. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa
Soares e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. Ordem do Dia:
(1) Resultados da Companhia referente ao 1° semestre de 2013; e (2) Andamento do processo de
arbitragem e esforços de negociação para retomada da operação da Companhia. 5. Deliberações:
Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião,
os membros do Conselho de Administração: 5.1. Tomaram conhecimento das informações
referentes aos resultados da Companhia no 1° semestre do exercício social de 2013, as quais foram
seguidas de esclarecimentos prestados pelo Sr. Gustavo Duarte Pimenta, Diretor da Companhia,
não sendo registrados pelos conselheiros presentes quaisquer comentários acerca das informações
prestadas. 5.2. Tomaram conhecimento, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida
Bueno Vieira, profissional indicado pela Companhia, do andamento do processo de arbitragem e
dos esforços de negociação para retomada da operação da Companhia, que informou que em
maio/2013 foi proferida decisão de mérito favorável à Companhia, reconhecendo que a YPF S.A.
(“YPF”) foi responsável pelo encerramento do contrato de fornecimento de gás e, em junho/2013, a
YPF iniciou procedimento judicial para anular a sentença arbitral perante a Justiça Argentina.
Esclareceu, ainda, que no momento aguarda-se manifestação do Tribunal Arbitral acerca do início
da segunda fase da arbitragem para apuração das perdas e danos. No que se refere aos esforços
de negociação para retomada da operação a Companhia tem envidado esforços no sentido de:
(i) construir um conjunto de opções, combinando soluções de energia e gás para Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai; (ii) explorar soluções técnicas com a YPF e as empresas
da AES no Brasil, Chile e Argentina (iii) apoiar a negociação de acordo com os Governos do Brasil
e da Argentina. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião
por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada
conforme e assinada. Assinaturas: Mesa: Britaldo Pedrosa Soares - Presidente e Soila Máira
Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. Conselheiros de Administração: Gustavo Duarte
Pimenta, Britaldo Pedrosa Soares e Sheilly Caden Contente. Uruguaiana, 09 de agosto de 2013.
Declaro, na qualidade de Presidente da Mesa, que a presente é cópia fiel da ata que se encontra
transcrita no livro n° 02, fls. 98 e 99 e que são autênticas as assinaturas ali apostas. Mesa: Britaldo
Pedrosa Soares - Presidente; Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. Junta Comercial
do Estado do Rio Grande do Sul - Certifico o registro em: 26/09/2013 sob nº: 3856748. Protocolo:
13/281936-8, de 19/09/2013. Empresa: 43 3 0004387 8 - AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.
José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

Ministério da
Fazenda

PREGÃO ELETRÔNICO SAMF/SP Nº 060/2013– A presente licitação tem por objeto
a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de natureza
contínua,de:GRUPO1:Vigilância armadae/oudesarmadaesegurançapatrimonial,para
osórgãosdoMinistério daFazendaemSãoPaulo, conformequantitativos, distribuiçãode
postos, especificações e outros dados constantes deste Edital e seus anexos; GRUPO
2: Vigilância eletrônica com implantação de Sistema Integrado de Circuito Fechado de
Televisão (CFTV), Sistema de Controle de Segurança Perimetral (SCP) e Sistema de
Controle deAcesso (SCA) para monitoramento de áreas comuns e restritas dos edifícios
da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em São Paulo, do
Complexo da Vila Maria, do depósito Baceúnas e da Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional da 3ª Região-SP; incluindomateriais, equipamentos,mão de obra, acessórios e
treinamento, conformeesteEdital e seusanexos.ABERTURA:13/11/2013às15:00horas
- LOCAL:Av. Prestes Maia, 733 - 16º andar, sala 1.607 – São Paulo - SP. O Edital estará
disponível para download no portal www.comprasnet.gov.br

SãoPaulo, 31 de outubro de 2013
Pregoeiro - SAMF/SP

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTODE
ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIADE
ADMINISTARÇÃOEMSÃOPAULO

DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

Pregão Eletrônico nº 2013/072
O Banco da Amazônia S.A. torna público que realizará licitação, na modalidade
Pregão Eletrônico, nº 2013/072, do tipo “menor preço”, objetivando a contratação
de empresa, pelo Sistema de Registro de Preços, para o fornecimento e
montagem de mobiliário padrão para atender as necessidades de diversas
unidades do Banco. Sessão de abertura em 19.11.2013, às 09:30 horas.O edital
completo pode ser obtido no COMLIC, no horário de 8h30 às 13h00, em dias
úteis, fone (91)4008-3308 ou 4008-3311 / fax (91)4008-4251 e na internet,
nos endereços: http://www.bancoamazonia.com.br e www.licitacoes-e.com.br.
Eliana Melo dos Santos Porto Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO ADIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA
Formação de Parcerias para Empreendimentos de Energia

Eólica e Energia Solar
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, torna público o adiamento
da Chamada Pública, divulgada nos dias 18 e 19/09/2013, para formação de
parcerias na modalidade de consórcio, em empreendimentos de geração eólica e
geração solar (fotovoltaica e heliotérmica), para participação nos Leilões Aneel, e,
em caso de êxito no certame, constituir Sociedade de Propósito Específico - SPE,
bem como visando à comercialização no ambiente de contratação livre - ACL.
Informações adicionais encontram-se disponibilizadas no site da Chesf
www.chesf.gov.br, onde os interessados deverão preencher o Formulário de
Cadastramento até as 18:00 (dezoito) horas, horário de Brasília, do dia 15/11/2013.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Ministério de
Minas e Energia

Pregão Eletrônico n°. 135/SERAFI-RJ/2013
Objeto: Registro de Preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisições
futuras de materiais de laboratório, para atender às necessidades da CPRM no
escritório do Rio de Janeiro, Superintendências Regionais de Belo Horizonte
e São Paulo, conforme as especificações e os detalhamentos constantes do
Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.
Processo n.º 0641/13
Data de Abertura das Propostas: 12/11/2013 às 9 horas
Início da Sessão de Disputa de Preços: 12/11/2013 às 9h30min
Edital: À disposição dos interessados gratuitamente nos sítios
www.licitacoes-e.com.br e www.cprm.gov.br.

MARIA SALETE SANT’ANNA DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia aberta

CNPJ/MF nº 33.042.730/0001-04 - NIRE 35-3.0039609.0
Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Siderúrgica Nacional

Realizada em 30 de Setembro de 2013 e Lavrada sob a Forma de Sumário
1. Data, hora e local: 30 de setembro de 2013, às 11:00 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima
nº 3.400, 19º e 20º andares e 15º andar, parte, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo.2.Convocação:Anúncios publicados nos dias
13, 17 e 18 de setembro de 2013 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, respectivamente nas páginas 16, 13 e 11 e no Jornal Valor
Econômico, respectivamente nas páginas B11, B8 e B2, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. 3. Quórum: acionistas
representando mais do que a maioria do capital votante, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas.4.Mesa:Por indicação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.Juarez Saliba de Avelar, presidiu a
Assembleia e convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Claudia Maria Sarti. 5. Ordem do dia: (i) examinar, discutir e aprovar (a) a
Justificativa e Protocolo de Incorporação da Florestal Nacional S.A. pela Companhia Siderúrgica Nacional (“Justificativa e Protocolo
Florestal”); (b) a Justificativa e Protocolo de Cisão Parcial da CSN Cimentos S.A.com Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia
Siderúrgica Nacional (“Justificativa e Protocolo Cimentos”); e (c) a Justificativa e Protocolo de Cisão Parcial de Companhia Metalúrgica
Prada com Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia Siderúrgica Nacional (“Justificativa e Protocolo Prada”); (ii) aprovar e
ratificar a contratação da APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de
avaliação contábil do patrimônio líquido da Florestal Nacional S.A.a ser vertido para a CSN e dos acervos líquidos a serem cindidos pela
CSN Cimentos S.A. e Companhia Metalúrgica Prada e absorvidos pela Companhia; (iii) examinar e aprovar os referidos laudos de
avaliação contábil do patrimônio líquido da Florestal Nacional S.A. e dos acervos líquidos a serem cindidos pela CSN Cimentos S.A. e
Companhia Metalúrgica Prada; (iv) discutir e aprovar a (a) incorporação da Florestal Nacional S.A., (b) incorporação do acervo líquido
cindido da CSN Cimentos S.A. e (c) incorporação do acervo líquido cindido da Companhia Metalúrgica Prada, nos termos e condições
estabelecidos na respectiva Justificativa e Protocolo Florestal, Justificativa e Protocolo Cimentos e Justificativa e Protocolo Prada;
(v) outorgar poderes à Administração da Companhia para praticar os atos necessários à implementação das deliberações acima, caso
aprovadas. 6. Deliberação: Por acionistas representando mais do que a maioria do capital votante da Companhia, foram tomadas as
seguintes deliberações: 6.1.Autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das
assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de
novembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”). 6.2. Encontravam-se sobre a mesa cópias das publicações do Edital de Convocação,
da Justificativa e Protocolo Florestal, da Justificativa e Protocolo Cimentos, da Justificativa e Protocolo Prada e dos Laudos de Avaliação,
tendo sido dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura dos referidos documentos, por já serem de conhecimento
de todos. 6.3. Por maioria, dos acionistas presentes, ficando arquivados na sede da Companhia os votos contrários apresentados,
foram deliberadas as seguintes matérias:6.3.1.Aprovada a Justificativa e Protocolo Florestal, firmada em 10 de setembro de 2013 pelos
representantes da Companhia e da Florestal Nacional S.A., cujos atos societários encontram-se arquivados na JUCESP sob NIRE
35-3.0039121.7, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.400, 20º andar, salaVolta Redonda, parte, Itaim Bibi,
CEP 04538-132 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.295.323/0001-24 (“Florestal”), constituindo referido documento o Anexo I.
6.3.2. Aprovada a Justificativa e Protocolo Cimentos, firmada em 10 de setembro de 2013 pelos representantes da Companhia e da
CSN Cimentos S.A., cujos atos societários encontram-se arquivados na JUCERJA sob NIRE 333.000.897.72, com sede em Volta
Redonda/RJ, na Rodovia BR 393 (Lúcio Meira) s/n, Km 5,001, Vila Santa Cecília, CEP 27260-390 e inscrita no CNPJ/MF sob
nº 42.564.807/0001-05 (“Cimentos”), constituindo referido documento o Anexo II. 6.3.3. Aprovada a Justificativa e Protocolo Prada,
firmada em 10 de setembro de 2013 pelos representantes da Companhia e da Companhia Metalúrgica Prada, cujos atos societários
encontram-se arquivados na JUCESP sob NIRE 35-3.0004858.0, com sede em São Paulo/SP, na Rua Engenheiro Francisco Pita Brito
nº 138, CEP 04753-900 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.993.900/0001-31 (“Prada”), constituindo referido documento o Anexo III.6.3.4.
Aprovada e ratificada a nomeação da empresa especializada APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
com sede no Rio de Janeiro/RJ, na Rua da Assembleia nº 35, 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.681.365/0001-30 e no Conselho
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob nº 005112/O-9 (“APSIS”) que procedeu à avaliação do patrimônio líquido
contábil da Florestal, bem como, dos acervos líquidos a serem cindidos da Cimentos e da Prada, todos avaliados a valor contábil, com
base em balanços específicos de cada uma das companhias envolvidas, levantados em 31 de agosto de 2013 (“Laudo de Avaliação”).
6.3.5.Aprovados (i) o Laudo de Avaliação relativo ao patrimônio líquido da Florestal, (ii) o Laudo de Avaliação da Cimentos, com o acervo
líquido a ser vertido para a Companhia e (iii) o Laudo de Avaliação da Prada, com o acervo líquido a ser vertido para a Companhia, tendo
os acionistas concordado integralmente com todos os termos e valores constantes dos referidos documentos, constituindo os Laudos de
Avaliação os Anexos IV,V eVI a este ato e a ele se integrando para todos os fins e efeitos.6.3.6.Aprovada a incorporação da Florestal pela
Companhia e a extinção da totalidade das ações do capital social da Florestal de propriedade da Companhia, com base no art.226, § 1º,
da Lei nº 6.404/76, observado que a Companhia sucederá a Florestal, ora incorporada, em todos os seus direitos e obrigações, ativos e
passivos, móveis e imóveis, sem qualquer solução de continuidade, nos termos do art. 227 da Lei nº 6.404/76 e da Justificativa e
Protocolo Florestal, anteriormente aprovado; 6.3.6.1. Considerando que a Companhia detém a totalidade das ações de emissão da
Florestal e tal participação já está totalmente refletida em seu patrimônio por equivalência patrimonial, não haverá aumento no capital
social da Companhia, emissão de ações, bem como qualquer alteração estatutária ou alteração na participação dos acionistas da
Companhia em decorrência da incorporação mencionada neste item 6.3.6. 6.3.6.2. Fica estabelecido que as variações patrimoniais
ocorridas no patrimônio líquido da Florestal da data-base do Laudo de Avaliação, 31 de agosto de 2013, até a presente data serão
automaticamente incorporadas ao patrimônio da Companhia. 6.3.7. Aprovada a incorporação do acervo líquido cindido da Cimentos
pela Companhia, observado que a Companhia sucederá a Cimentos em todos os direitos e obrigações relacionados aos acervos
cindidos e incorporados pela Companhia, nos termos do art. 229, §1º, da Lei nº 6.404/76, ficando ajustado, conforme permissivo
constante do art.233, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, que a Companhia sucederá apenas as obrigações da Cimentos que lhes forem
transferidas com o respectivo acervo líquido cindido e por ela incorporado, sem solidariedade com a Cimentos com relação às demais
obrigações. 6.3.7.1. Considerando que a Companhia detém a totalidade das ações de emissão da Cimentos e tal participação já está
totalmente refletida em seu patrimônio por equivalência patrimonial, não haverá aumento no capital social da Companhia, emissão de
ações, bem como, qualquer alteração estatutária ou alteração na participação dos acionistas da Companhia em decorrência da
incorporação do acervo líquido cindido da Cimentos.6.3.7.2.Fica estabelecido que as variações patrimoniais ocorridas no acervo líquido
cindido da Cimentos da data-base do Laudo de Avaliação, 31 de agosto de 2013, até a presente data serão automaticamente
incorporadas ao patrimônio da Companhia. 6.3.8. Aprovada a incorporação do acervo líquido cindido da Prada pela Companhia,
observado que a Companhia sucederá a Prada em todos os direitos e obrigações relacionados aos acervos cindidos e incorporados pela
Companhia, nos termos do art. 229, §1º, da Lei nº 6.404/76, ficando ajustado, conforme permissivo constante do art. 233, parágrafo
único, da Lei nº 6.404/76, que a Companhia sucederá apenas as obrigações da Prada que lhes forem transferidas com o respectivo
acervo líquido cindido e por ela incorporado, sem solidariedade com a Prada com relação às demais obrigações.6.3.8.1.Considerando
que a Companhia detém a totalidade das ações de emissão da Prada e tal participação já está totalmente refletida em seu patrimônio por
equivalência patrimonial, não haverá aumento no capital social da Companhia, emissão de ações, bem como, qualquer alteração
estatutária ou alteração na participação dos acionistas da Companhia em decorrência da incorporação do acervo líquido cindido da
Prada.6.3.8.2.Fica estabelecido que as variações patrimoniais ocorridas no acervo líquido cindido da Prada da data-base do Laudo de
Avaliação, 31 de agosto de 2013, até a presente data serão automaticamente incorporadas ao patrimônio da Companhia. 6.3.9. Fica a
Diretoria Executiva autorizada a firmar todos os documentos e a proceder com tudo quanto necessário para o bom e fiel cumprimento das
deliberações aprovadas neste ato.7.Documentos Arquivados: ficaram arquivados na sede da Companhia, numerados seguidamente
e rubricados pela mesa: (i) Justificativa e Protocolo Florestal; (ii) Justificativa e Protocolo Cimentos; (iii) Justificativa e Protocolo Prada;
(iv) LaudodeAvaliaçãodaFlorestal;(v)LaudodeAvaliaçãodaCimentos;(vi) LaudodeAvaliaçãodaPrada;8.Encerramento:Nadamais
havendo a ser tratado, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida,
achada conforme e assinada pelo Presidente da mesa, pela Secretária e por todos os acionistas presentes.Atesto que a presente é cópia
fiel da original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de setembro de 2013. Claudia Maria Sarti. Junta Comercial do Estado de São
Paulo - Registronº419.009/13-9.Protocolo:2.061.992/13-4em24/10/2013.SecretáriaGeral:GiselaSimiemaCeschin.

O GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO-SJ (GIA-SJ), através
do Ordenador de Despesas, comunica que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO
PARAREGISTRO DE PREÇOS nº 156/GIA-SJ/13, cujo EDITAL assim se resume:
OBJETO: Registro de preços de material hospitalar, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
INFORMAÇÕES: A partir de 31/10/13, de segunda às sextas-feiras das
08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas, ou pelo telefone (012)
3947-3032 e fax (012) 3947-3350, Subdivisão de Licitações – DI/L, Praça
Marechal Eduardo Gomes, nº 50 Vila das Acácias – São José dos Campos/
SP. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/11/13 às 09h00min, no endereço:
www.comprasnet.gov.br.

HUMBERTO DE FARIA ALVIM Cel Int
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DAAERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA AEROESPACIAL
GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO-SJ

Código: Projeto Semana Orçamentária
Contratação de consultoria especializada, pessoa física, para análise, avaliação da
efetividade e proposta de melhorias da “Semana de Administração Orçamentária,
Financeira e de Contratações Públicas”.
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente ter formação superior,
com mínimo de 5 anos de atuação em empresas ou instituições especializadas em
atividades de diagnóstico situacional e análise de diagnóstico.
3. Os currículos deverão ser encaminhados até 13/11/2013 ao seguinte endereço
eletrônico: ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br.
4. Informações Adicionais no site: www.pnud.org.br/Oportunidades.
Em conformidade com o Decreto nº 5.151/04.
Favor indicar o código da contratação pretendida quando do encaminhamento
do Currículo.

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL (BRA/04/016)
PACE – CONTRATA

MODALIDADE PRODUTO

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2013, Empresas, p. B13.




