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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE DO PARÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADO: As-
sociação do Ministério Público do Pará - AMPEP; OBJETO: Dia
Nacional do Ministério Público e Prêmio Artemis Leite da Silva;
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexi-
gibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93; VALOR:
R$ 15.000,00 (quinze mil reais); AUTORIZAÇÃO: AP 2039/2015.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SÉ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA:
Anhangabaú Produções Ltda. ME; OBJETO: "3º Festival de Direitos
Humanos Cidadania nas Ruas 2015"; MODALIDADE de Licitação:
Contratação direta com inexigibilidade de licitação, conforme Art. 25
da Lei 8.666/93; VALOR: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
AUTORIZAÇÃO: OF AP 2027/2015.

2. Minuta
Os principais aprimoramentos propostos dizem respeito à

modificação do tratamento dado ao encaminhamento do prospecto
preliminar, à atualização das regras de publicação, à inclusão da
possibilidade de prorrogação de prazo para atendimento de exigências
da CVM, bem como do pedido de interrupção da análise do pedido de
registro.

2.1. Prospecto preliminar
A Minuta sugere a introdução do § 3º do art. 7º, que es-

tabelece nova sistemática para a apresentação do prospecto preli-
minar. Propõe-se a retirada da exigência (atualmente prevista no §2º
do art. 7º) da divulgação do prospecto preliminar no momento do
protocolo do pedido de análise prévia na entidade autorreguladora,
dado que, muitas das vezes, os ofertantes não possuem um docu-
mento tão completo quanto o prospecto preliminar no momento desse
protocolo. Em seu lugar, passa a ser prevista a apresentação de mi-
nuta de prospecto.

Entretanto, manteve-se, em novo dispositivo (§ 4º do art. 7º),
a possibilidade de apresentação do prospecto preliminar antes do
protocolo do pedido de registro de oferta de distribuição na CVM,
desde que esse prospecto e o aviso previsto na Instrução CVM nº
400, de 20 de dezembro de 2003, sejam arquivados nos locais in-
dicados.

Adicionalmente, a Minuta sugere a alteração do inciso I e a
introdução do § 3º no art. 3º, com o objetivo de prever que o
prospecto preliminar deve necessariamente ser divulgado na data do
pedido de registro de oferta na CVM, quando o ofertante pretenda
utilizá-lo para os fins previstos na norma que trata do registro de
oferta pública de distribuição. Com essa medida, procura-se pos-
sibilitar que a CVM possa analisar e formular exigências sobre o
prospecto preliminar que está sendo disponibilizado ao mercado.

Caso sua divulgação já tenha ocorrido durante o período de
análise prévia na entidade reguladora na forma do §4º do art. 7º
proposto, o prospecto preliminar deverá estar incluído dentre os do-
cumentos que devem acompanhar o pedido de registro da oferta
pública de distribuição.

2.2. Conversão para o procedimento ordinário
A Minuta sugere a revogação do § 5º do art. 4º, que atual-

mente prevê que o descumprimento das exigências formuladas pela
CVM ou do prazo para a apresentação de resposta determina a con-
versão automática do procedimento simplificado de análise no pro-
cedimento ordinário da Instrução CVM nº 400, de 2003. O enten-
dimento atual é que, regra geral, esses casos devem ensejar o in-
deferimento do pedido de registro de oferta de distribuição.

Ressalte-se que a possibilidade de conversão para os ofer-
tantes que desejam acesso ao rito ordinário e à oportunidade de sanar
eventuais vícios do pedido foi mantida. Assim, a Minuta propõe a
introdução do § 7º do art. 4º que define que, antes do indeferimento,
a instituição líder da distribuição e o ofertante devem ser ques-
tionados sobre seu interesse na conversão do procedimento simpli-
ficado no procedimento ordinário.

2.3. Prorrogação e Interrupção
Adicionalmente, com o objetivo de equalizar as regras do

procedimento simplificado com as regras da Instrução CVM nº 400,
de 2003, a Minuta introduz o § 6º no art. 4º com o propósito de que
a instrução preveja a possibilidade de prorrogação de prazo para
cumprimento das exigências, mas por período não superior a 10 (dez)
dias úteis.

Pela mesma razão, a Minuta introduz também o art. 4º-A
com o propósito de que a instrução preveja a possibilidade de in-
terrupção da análise do pedido de registro, mas por período não
superior a 30 (trinta) dias úteis. Adotou-se, para esses dois institutos,
a metade dos prazos previstos na Instrução CVM nº 400, de 2003,
considerando a celeridade que se pretende conferir ao procedimento
simplificado previsto na Instrução CVM nº 471, de 2008.

2.4. Publicações
Em relação à publicação do aviso ao mercado, os ajustes

propostos pela Minuta na redação dos §§ 1º e 2º do art. 7º visam
adequar a Instrução CVM nº 471, de 2008, às modificações in-
troduzidas na Instrução CVM no 358, de 31 de outubro de 2002,
quanto à divulgação de ato e fato relevante.

Dessa forma, em linha com as recentes alterações, permite-se
que a divulgação do aviso ao mercado prevista no art. 7º, §1º, possa
ser realizada por meio de portal de notícias com página na rede
mundial de computadores, caso o ofertante utilize esse canal de co-
municação.

3. Encaminhamento de sugestões e comentários
As sugestões e comentários devem ser encaminhados, por

escrito, até o dia 04 de dezembro de 2015 à Superintendência de
Desenvolvimento de Mercado, preferencialmente pelo endereço ele-
trônico audpublicaSDM032015@cvm.gov.br ou para Rua Sete de Se-
tembro, 111, 23º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20050-901.

Após o envio dos comentários ao endereço eletrônico es-
pecificado acima, o participante receberá uma mensagem de con-
firmação gerada automaticamente pelo sistema.

Os participantes da audiência pública devem encaminhar as
suas sugestões e comentários acompanhados de argumentos e fun-
damentações, sendo mais bem aproveitados se:

a) indicarem o dispositivo específico a que se referem;
b) forem claros e objetivos, sem prejuízo da lógica de ra-

ciocínio;

c) forem apresentadas sugestões de alternativas a serem con-
sideradas; e

d) forem apresentados dados numéricos, se aplicável.
As menções a outras normas, nacionais ou internacionais,

devem identificar o número da regra e do dispositivo correspon-
dente.

As sugestões e comentários que não estejam acompanhadas
de seus fundamentos ou que claramente não tiverem relação com o
objeto proposto não serão considerados nesta audiência.

As sugestões e comentários serão considerados públicos e
disponibilizados na íntegra, após o término do prazo da audiência
pública, na página da CVM na rede mundial de computadores.

A Minuta está disponível para os interessados na página da
CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), podendo
também ser obtida nos seguintes endereços:

Centro de Consultas da Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar
Rio de Janeiro - RJ
Centro de Consultas da Comissão de Valores Mobiliários em

São Paulo
Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar
São Paulo - SP
Superintendência Regional de Brasília
SCN, Qd. 2, Bloco A, 4º andar - Sala 404, Edifício Cor-

porate Financial Center
Brasília - DF

ANTONIO CARLOS BERWANGER
Superintendente de Desenvolvimento de Mercado

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
Presidente da Comissão

Em exercício

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 21/2015

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº RJ-2015-9614. , publicada no D.O.U de 07/10/2015 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e
corretiva nas instalações da CVM em São Paulo. Novo Edital:
05/11/2015 das 09h00 às 13h00 e d14h00 às 17h00. Endereço: Rua
Sete de Setembro,111 - 28 Andar Centro - RIO DE JANEIRO -
RJEntrega das Propostas: a partir de 05/11/2015 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/11/2015, às
11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDUARDO ABI NADER SIMAO
Gerente de Licitações e Contratos

(SIDEC - 04/11/2015) 173030-17202-2015NE800007

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

EXTRATOS DE ADESÃO

1. NATUREZA: Termo de Adesão do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE/AM) ao Convênio celebrado entre o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
2. OBJETO: fornecimento de informações ao Poder Judiciário me-
diante a utilização do Sistema INFOJUD - Informações ao Poder
Judiciário no e-CAC da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
3. DATA DA ASSINATURA: 3 de novembro de 2015.
4. NOME DO SIGNATÁRIO: pela RFB, CNPJ nº 00.394.460/0058-
87, o Senhor Jorge Antonio Deher Rachid, CPF no 637.985.907-10,
Secretário da RFB, pelo CNJ, CNPJ nº 07.421.906/0001-29, o Senhor
Enrique Ricardo Lewandowski, CPF nº 227.234.718-53, Presidente
do CNJ, e pelo TRE/AM, CNPJ nº 05.959.999/0001-14, a Senhora
Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, CPF nº 181.681.952-68,
Presidente do TRE/AM.

1. NATUREZA: Termo de Adesão do Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina (TRE/SC) ao Convênio celebrado entre o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
2. OBJETO: fornecimento de informações ao Poder Judiciário me-
diante a utilização do Sistema INFOJUD - Informações ao Poder
Judiciário no e-CAC da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
3. DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2015.
4. NOME DO SIGNATÁRIO: pela RFB, CNPJ nº 00.394.460/0058-
87, o Senhor Jorge Antonio Deher Rachid, CPF no 637.985.907-10,
Secretário da RFB, pelo CNJ, CNPJ nº 07.421.906/0001-29, o Senhor
Enrique Ricardo Lewandowski, CPF nº 227.234.718-53, Presidente
do CNJ, e pelo TRE/SC, CNPJ nº 05.858.851/0001-93, o Senhor
Sérgio Roberto Baasch Luz, CPF nº 167.366.809-72, Presidente do
TRE/SC.

CASA DA MOEDA DO BRASIL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015

A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica o ato de
homologação parcial do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2015 -
AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS, cujo objeto foi ad-
judicado às empresas: DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA (Lotes 1, 6 e 7), inscrita no CNPJ sob o nº 19.108.751/0001-
54 e ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SER-
VIÇOS LTDA (Lote 8), inscrita no CNPJ sob o nº 10.656.610/0001-
00.

CARLOS CESAR MARTINS FERREIRA
Pregoeiro

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 173030

Número do Contrato: 3/2014.
Nº Processo: RJ-2015-7630.
INEXIGIBILIDADE Nº 15/2013. Contratante: COMISSAO DE VA-
LORES MOBILIARIOS -CNPJ Contratado: 73627713000153. Con-
tratado : CONTEMPORY INFORMATICA LTDA - EPP-Objeto:
Prestação de serviços de manutenção do sistema denominado SYS-
BIBLI. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 22/01/2016 a
21/01/2017. Data de Assinatura: 03/11/2015.

(SICON - 04/11/2015) 173030-17202-2015NE800007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 173030

Número do Contrato: 60/2013.
Nº Processo: RJ-2013-11070.
PREGÃO SISPP Nº 34/2013. Contratante: COMISSAO DE VALO-
RES MOBILIARIOS -CNPJ Contratado: 12577795000184. Contra-
tado : WSRS COMERCIO E SERVICOS EM -TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LT. Objeto: Prestação de serviços de assistência téc-
nica e manutenção preventiva e corretiva de central telefônica para a
Regional da CVM em São Paulo. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Vigência: 19/12/2015 a 18/12/2016. Data de Assinatura:
0 3 / 11 / 2 0 1 5 .

(SICON - 04/11/2015) 173030-17202-2015NE800007

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 3,
DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015

Prazo: 04 de dezembro de 2015.
Objeto: Alteração da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008,
que dispõe sobre o procedimento simplificado para registro de ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários.

1. Introdução
A Comissão de Valores Mobiliários - CVM submete à au-

diência pública, nos termos do art. 8º, § 3º, inciso I, da Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, minuta de instrução ("Minuta") propondo
alterações na Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, que
dispõe sobre o procedimento simplificado para registro de ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários.

A CVM identificou a necessidade de aprimoramentos pon-
tuais que visam atualizar a norma para contemplar mudanças ocor-
ridas em outros normativos e demandas detectadas a partir da ex-
periência acumulada desde sua edição.

Este edital está divido em 3 (três) partes, a saber: 1. in-
trodução; 2. minuta; e 3. encaminhamento de sugestões e comen-
tários.

Administrador
Realce
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