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AB CONCESSÕES S.A.
NIRE: 35.300.418.271

CNPJ/MF 15.019.317/0001-47
Ata de Assembleia Geral Ordinária em 20/04/2016

1. Local, Hora e Data: Na sede social da Companhia, localizada à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, em
São Paulo/SP, às 10h. do dia 20/04/2016. 2. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Roberto Mengucci; Secretário: Sr.
José Renato Ricciardi. 3. Quórum de instalação: A presente Assembleia foi instalada com a presença de acionistas
representando a totalidade do Capital Social da Companhia. 4. Convocação e Presença: Dispensada a convocação face
à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da AB Concessões S.A. (“Companhia”), nos termos
do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do livro de Presença dos Acionistas.
5. Publicações: Demonstrações Financeiras e parecer dos auditores independentes publicados no DOESP, em 14/04/2016
no jornal Folha de São Paulo, em 14/04/2016. 6. Ordem do Dia: (a) Tomar as contas dos Administradores, examinar,
discutir e votar o relatório da Administração, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes bem como as
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015. (b) Adoção de providên-
cias acerca de créditos de impostos diferidos apurados; (c) Aprovar a proposta para alocação do lucro líquido apurado no
exercício de 2015; (d) Deliberar acerca da distribuição de dividendos pela Companhia; e (e) Deliberar acerca da autorização
à Diretoria da Companhia para a formalização das deliberações havidas nesta Assembleia. 7. Deliberações: Após a
votação dos acionistas, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, a
qual contem as seguintes deliberações, havidas por unanimidade e sem ressalvas: (a) Tomar as contas dos administradores
e aprovar o relatório da Administração apresentado nesta data, em seus termos, sem nenhuma ressalva e/ou observação,
aprovando ainda as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes assim como as competentes Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2015, tempestivamente apresentadas nos termos do Artigo 133
da Lei 6.404/76; (b) Tomar ciência e aprovar os créditos registrados nas Demonstrações Financeiras do exercício findo em
31/12/2015 a título de impostos diferidos, aprovando a sua realização no decorrer das atividades normais da Companhia;
(c) Ratificar a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social findo em 31/12/2015 nos termos
deliberados na Reunião do seu Conselho de Administração, realizada em 28/03/2016, conforme os valores descritos nas
demonstrações financeiras aprovadas na deliberação acima. (d) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e
quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas. 8.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida, aprovada achada conforme,
foi assinada pelos presentes. 9. Assinaturas: Mesa: Presidente: Roberto Mengucci; e Secretário: José Renato Ricciardi.
Acionista: AB Concessões S.A. São Paulo, 20/04/2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Mesa: Roberto Mengucci - Presidente, José Renato Ricciardi - Secretário.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para o Sistema de
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros – SCORPIOS, no âmbito
nacional, incluindo: Service Desk; Data Center; suporte técnico; solução
de automação; solução de autenticação; desenvolvimento de demandas
evolutivas e corretivas do software referente ao SGD-SCORPIOS; bem
como a mão de obra necessária ao atendimento dos serviços. A Casa da
Moeda do Brasil – CMB – empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda,
por meio da Comissão Especial de Licitação, comunica que realizará Audiência
Pública prévia à licitação internacional, com vistas à contratação do objeto
supracitado. Data: 31 de maio, podendo se estender até o dia 01 de junho
de 2016. Horário: 10:30 horas Local: Auditório da Casa da Moeda do Brasil.
Endereço: Rua René Bittencourt nº 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz -
Rio de Janeiro - RJ - CEP 23.565-200. O Edital da Audiência Pública e seus
anexos estarão disponíveis na língua portuguesa e poderão ser retirados no
site http://www.casadamoeda.gov.br/scorpios e http://www.casadamoeda.gov.br/
scorpios/en(inglês).Informaçõeseesclarecimentosadicionaispoderãoserobtidos
pelo e-mail scorpios@cmb.gov.br

Marcia Costa Martins
Comissão Especial de Licitação nº 837/2015

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Acervo Folha.
Impresso no jornal,
digitalizado na
internet e eternizado
na história.

Conheça: www.folha.com.br/acervo

Todas as suas edições impressas agora
digitalizadas.

Noventa anos de conteúdo, exatamente
como era no papel, agora em bytes.

Mais de 1,8 milhão de páginas de conteúdo.

Fotos e informações históricas do Brasil
e do mundo.

Sistema de busca inteligente e avançado.

Desenvolvimento:

Código: Edital nº 10/2016– Modelo de Gestão do CRSFN
Contratação de consultoria especializada, pessoa física, para o aperfeiçoamento
do modelo de gestão do Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional -
CRSNF, incluindo, o projeto executivo para a implementação do modelo proposto,
a definição e detalhamento dos procedimentos, atividades e regras de negócio, a
configuração dos processos resultantes do novo modelo de gestão e a definição de
painéis de indicadores.
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente possuir diploma de nível
superior reconhecido pelo MEC nas áreas de Tecnologia, Administração, Engenharia
ou correlatos, bem como comprovar experiência profissional de, no mínimo, 10 anos
em projetos de gestão.
3. Os currículos deverão ser encaminhados até 09/05/2016 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/06/024)
PREMEF – CONTRATA
MODALIDADE PRODUTO

Código: Edital nº 011/2016– Mercado Primário
Contratação de consultor sênior pessoa física a fim de realizar estudo sobre o
impacto das emissões primárias de títulos públicos federais sobre as taxas nos
mercados primários e secundários.
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente possuir diploma de
Mestrado em Economia, Estatística ou Matemática em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (ou equivalente no exterior).
3. Os currículos deverão ser encaminhados até 09/05/2016 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/06/024)
PREMEF – CONTRATA
MODALIDADE PRODUTO

Secretaria de
Portos

Pregão Eletrônico nº 21/2016
Processo nº 11899/16-71

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede
na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 44.837.524/0001-07, torna
público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob
nº 21/2016, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação
de empresa para a prestação de serviços de apoio à manutenção das redes
de hidráulica, ao abastecimento de água à embarcações e a manutenção em
geral nas áreas do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo
em conformidade com o Edital e apensos.. A abertura da sessão pública,
para a formulação dos lances está marcada para o dia 09/05/2016, às 10
horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir de 27/04/2016, nos sites
www.comprasnet.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Ademir Bento Júnior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS
DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CODESP

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2016

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º
014/2016, cujo objeto é a contratação de serviços gráficos. A Licitação será realizada em ses-
são pública, por meio da INTERNET, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Aber-
tura das propostas: às 14h (Horário de Brasília-DF) do dia 10/05/2016. O edital, contendo
todas as informações, encontra-se disponível, para reprodução gráfica, no endereço acima,
bem como no site: www.tre-ba.jus.br. Outras informações pelo telefone: (71) 3373-7069.

Salvador, 27 de abril de 2016.
Ana Cláudia Araújo Pinto

Pregoeira

Edital (SDP) JOF-0033/2016
Modalidade: Edital SDP JOF-0033/2016
Objeto: Contratação de consultoria para adequação e incorporação de
funcionalidades à plataforma ProjetEEE (Projetando Edificações Energeticamente
Eficientes) baseadas na resposta do usuário, e para elaboração da estratégia de
divulgação da plataforma consolidada através de concurso de projetos.
Data da Audiência Prévia: 11/05/2016 às 15:00h
Data para o recebimento das propostas: 27/05/2016 às 17:00h (horário de Brasília)
Endereço eletrônico para retirada do Edital: http://www.un.org.br/licitacoes/
Home/Licitacoes
Contato: licitacoes.jof.br@undp.org

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico (SRP) nº 02/2016.
Processo nº 63432.001047/2015-15. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de manutenção predial, urbanização
e paisagismo para o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, conforme as especificações constantes no Termo de Referência e
seus apensos, anexo do Edital.
DATA E LOCAL: No dia 29 de abril de 2016 às 09:00 horas (horário de Brasília/DF), no site www.comprasgovernamentais.gov.br .
EDITAL:As firmas interessadas poderão obter o Edital da Licitação e seus anexos,diariamente de 10:00 às 15:00 horas (dias úteis), no Instituto
de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, no endereço supracitado e no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

EDSON MARCONDES TERRA
Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM)
Ordenador de Despesas Substituto

MARINHA DO BRASIL
INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA – IEAPM
CNPJ: 10.573.118/0001-62

Ministério
da Defesa

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por sua Coordenadoria
Regional de Recursos Humanos - São Paulo Interior, notifica por estar em local
incerto e não sabido, Marcio Henrique Nogueira Silva, CPF nº. 046.291.196-98,
para comparecer, pessoalmente, no prazo de 02 (dois) dias a contar da data
desta publicação, no CEE AMERICANA, situado à Av. José Meneghel, 311,
Jd. Ind. Maria J. C. Abrao, Americana/SP, no horário compreendido entre
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, para tratar de assuntos
de seu interesse.

André William Miguel de Lima
Gerente de Recursos Humanos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR

Ministério das
Comunicações

Código: Edital nº 015/2016 – Relações Financeiras Intergovernamentais
Contratação de consultoria especializada, pessoa física, para elaboração de diagnóstico
e proposta detalhada do redesenho dos processos relacionados aos macroprocessos da
Secretaria do Tesouro Nacional.
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente possuir nível superior, em curso
reconhecido peloMECnas áreas deEconomia,Administração, Engenharia, Contabilidade,
Estatística ou correlatos, bem como comprovar experiência profissional de, no mínimo, 05
(cinco) anos em elaboração de diagnóstico de processos.
3. Os currículos deverão ser encaminhados até 09/05/2016 ao seguinte endereço
eletrônico: ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br.
4. InformaçõesAdicionais no site: www.pnud.org.br/Oportunidades.
Em conformidade com o Decreto nº 5.151/04.
Favor indicar o códigodacontrataçãopretendidaquandodoencaminhamentodoCurrículo.

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL (BRA/06/024)
PREMEF – CONTRATA
MODALIDADE PRODUTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
Edital de Intimação de Processo Administrativo

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei n° 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966, torna público que, consoante os
autos do processo SF-80/2014, em nome da empresa FINLANDIA SOROCABA S.P.E LTDA, transitou em
julgado, esgotando-se as possibilidades de recurso contra o Auto de Infração n° 70/2014. Considerando
que foram esgotadas as buscas para a entrega do referido Ofício, fica notificada a parte interessada,
pelo presente Edital, para querendo, dirigir-se a Unidade de Gestão de Inspetorias de Sorocaba - UGI
Sorocaba, localizada na Rua Piauí, 81 - Santa Terezinha - Sorocaba/SP, ou em qualquer outra Unidade
do Crea-SP no Estado de São Paulo, e efetuar a liquidação amigável do débito, conforme lhe faculta
a legislação vigente, referente à multa imposta no Auto de Infração mencionado. Alertamos que o não
pagamento do débito, no prazo estabelecido, ensejará sua inscrição em dívida ativa e cobrança judicial,
nos termos do artigo 44 da Resolução n° 1008, de 9 de dezembro de 2004, do Confea. Ressaltamos que
a situação ensejadora do Auto de infração mencionado ainda não foi regularizada, estando essa empresa
sujeita a nova ação de fiscalização deste Conselho e autuação por reincidência.

São Paulo 14 de Abril de 2016
Eng.º Francisco Kurimori

Creasp n° 0600419070
Presidente

Código: Edital nº 014/2016– Educação – Casos de Sucesso
Contratação de consultor sênior pessoa física a fim de realizar avaliação da
proficiência dos alunos da rede municipal de ensino fundamental e na eficiência
técnica de cada município, quando considerados como unidades de produção
educacional.
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente possuir diploma de Mestrado
em Economia, Estatística, Ciências Sociais ou Matemática em instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (ou equivalente no exterior) e
experiência mínima de 03 (três) anos no desenvolvimento de pesquisas amostrais e
análises econométricas.
3. Os currículos deverão ser encaminhados até 09/05/2016 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/06/024)
PREMEF – CONTRATA
MODALIDADE PRODUTO

Código: Edital nº 012/2016– Dívida Ótima
Contratação de consultor sênior pessoa física a fim de realizar estudo para aferir o
nível ótimo de endividamento brasileiro, bem como o limite de dívida prudencial para
o Brasil.
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente possuir diploma de
Mestrado em Economia, Estatística ou Matemática em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (ou equivalente no exterior).
3. Os currículos deverão ser encaminhados até 09/05/2016 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/06/024)
PREMEF – CONTRATA
MODALIDADE PRODUTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, torna público que a
Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Conselho, consoante os autos do processo
SF - 1303/2013, através da decisão nº 1388/2015, deliberou pela manutenção do Auto de
Infração nº 942/2013, lavrado em nome da empresa PINHAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ
nº 09.676.397/0001-00, ao infringir o disposto no Artigo 59 da Lei Federal nº 5.194/66, uma vez
que, sem possuir registro perante o CREA-SP, vinha exercendo atividades discriminadas na
mencionada Lei Federal. Divulga, ainda os termos do Ofício nº 8624/2015 - UGISCARLOS, de
27/10/2015, o qual cientifica a empresa em questão acerca da manutenção da multa imposta
por meio do Auto de nº 942/2013, notifica a efetuar o pagamento da aludida multa, sob pena
de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial e concede 60 (sessenta) dias de prazo para
apresentar recurso ao Plenário deste Regional.

São Paulo 04 de Fevereiro de 2016
Eng. Francisco Kurimori
Creasp n° 0600419070

Presidente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
Edital de Intimação de Processo Administrativo

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, no uso
de suas atribuições conferidas pela Lei n° 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966, torna público
que, consoante os autos do processo SF-255/2015, a empresa ECONOMAX CONSULTORIA
E SERVIÇOS LTDA ME, foi autuada por infringência ao disposto no artigo 59 da Lei Federal
n° 5.194/66, uma vez que exerceu atividades privativas de profissionais vinculados ao Sistema
CONFEA/CREA sem o devido registro neste Conselho. Considerando que foram esgotadas as
buscas para a entrega do Ofício de manutenção de multa, fica NOTIFICADA a parte interessada,
pelo presente Edital, para querendo, apresentar seu recurso ao Plenário do Crea-SP no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar desta publicação, que poderá ser protocolado na Unidade de Gestão
de Inspetorias - UGI Sorocaba, localizada na Rua Piauí, 81 - Vila Santa Terezinha - Sorocaba/SP,
ou em qualquer outra Unidade do Crea-SP no Estado de São Paulo.

São Paulo 14 de Abril de 2016
Eng.º Francisco Kurimori

Creasp n° 0600419070
Presidente

Código: Edital nº 013/2016– Leilões Teórico
Contrataçãodeconsultor sênior pessoa físicaafimde realizarestudosobreosmecanismos
de emissão de títulos públicos do Tesouro Nacional.
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente possuir diploma de Mestrado em
Economia, Estatística ou Matemática em instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (ou equivalente no exterior).
3. Os currículos deverão ser encaminhados até 09/05/2016 ao seguinte endereço
eletrônico: ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br.
4. InformaçõesAdicionais no site: www.pnud.org.br/Oportunidades.
Em conformidade com o Decreto nº 5.151/04.
Favor indicar o códigodacontrataçãopretendidaquandodoencaminhamentodoCurrículo.

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL (BRA/06/024)
PREMEF – CONTRATA
MODALIDADE PRODUTO

Administração e Representações Telles S/A
CNPJ nº 61.363.842/0001-00 - AGO/AGE - Edital de Convocação

Ficam os Srs acionistas, titulares de ações ordinárias nominativas, convocados para a AGOE da Companhia a se realizar
na sede, na Rua Xavier de Toledo, 87 10° andar conjunto 101 - SP-Capital, às 10 hs do dia 09/05/16, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: I - Competência ordinária: 1) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em
31/12/2015, publicados no DOE e Folha de São Paulo ambos no dia 26/04/2016; 2) Eleição dos membros da Diretoria para
um mandato de três anos que se estenderão até a Assembleia Geral Ordinária que vier a aprovar as contas do exercício a ser
encerrado em 31/12/2018. 3) Observados os limites legais fixar a remuneração da Diretoria II - Competência Extraordinária
4) Autorização à Diretoria para negociar e vender o edifício da sede social, da rua Xavier de Toledo, 83 a 87, objeto da
matricula n.° 6241 do 5° Registro de Imóveis da Capital de SP/SP. 5) Alteração do endereço da sede social, que permanece
na comarca da capital do Estado de SP/SP na Avenida Angélica 2.466 - 1.° andar conjunto 12, Higienópolis Cep - 01228-200.
6) Proceder à revisão e consolidação do estatuto social, de modo a adaptá-lo ao novo quadro social. 7) Outros assuntos.
SP, 26/04/2016 Eduardo Rodrigues de Siqueira - Presidente; Rosa Maria de Queirós Telles Cunali Melges - Diretora.

(27, 28 e 29/04/2016)


