
Nº 128, quarta-feira, 6 de julho de 2016 109ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032016070600109

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

CASA DA MOEDA DO BRASIL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 0069/16, celebrada entre a
Casa da Moeda do Brasil - CMB; e Dominó Rio Comércio e Re-
presentações Ltda-Epp; CNPJ nº 02.615.844/0001-72; para aquisição
de insumos para Equipamento Muhlbauer; sendo detentora dos
itens/preços unitários: 01=R$2.084,3750 - 02=R$249,91666 -
03=R$2.252,5252 - 04=R$1.085,8585; Valor global R$143.168,00;
modalidade de licitação: Pregão Eletrônico com Registro de Preços nº
0014/16; processo nº 1928/15; assinada em 24/06/16, vigência até
24/06/17; Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Decretos nºs 5.450/05
e 7.892/13, Lei Complementar nº 123/06, do Decreto nº 8.538/15, da
Lei nº 8.078/90, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93; assinam pela
CMB: Vagner de Souza Luciano e Lara Caracciolo Amorelli - Di-
retores Vice - Presidente; pela detentora: Luis Carlos da Costa -
Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO No- 30/2016

A Casa da Moeda do Brasil - CMB, em atendimento ao art.
21, inciso XII do Decreto 3.555/00, comunica o fracasso do Pregão
Eletrônico nº 0030/16 com Registro de Preços- Aquisição de Fita
Termo Impressora

JORGE JESUS DE SOUZA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 36/2016 - SRP

Remarcação

A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica que realizará
a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico com Registro de Preço nº 0036/2016 -
Aquisição de Bandeira do Brasil, no dia 18 de julho de 2016, às
09:00 horas.

O Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços ele-
trônicos:

www.casadamoeda.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
E-mail: jcmmoreira@cmb.gov.br
Telefones: (21) 2184-2717 / 2184-2349

JORGE COSME MOREIRA
Pregoeiro

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2016 - UASG 173030

Número do Contrato: 6/2014. Nº Processo: RJ-2013-6315. INEXI-
GIBILIDADE Nº 13/2013. Contratante: COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS -CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado :
SIA S.P.A. Objeto: Manutenção e suporte do sistema SIA-Eagle e dos
seus módulos componentes. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vi-
gência: 27/07/2016 a 26/01/2017. Valor Total: R$279.279,00. Fonte:
174017176 - 2016NE800034. Data de Assinatura: 04/07/2016.

(SICON - 05/07/2016) 173030-17202-2016NE800010

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2016 - UASG 173030

Número do Contrato: 36/2013. Nº Processo: RJ-2013-6560. INE-
XIGIBILIDADE Nº 14/2013. Contratante: COMISSAO DE VALO-
RES MOBILIARIOS -CNPJ Contratado: 03341541000171. Contra-
tado : RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES -PARA O MER-
CADO LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transmissão de da-
dos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 05/07/2016 a
04/07/2017. Valor Total: R$105.547,32. Fonte: 174017176 -
2016NE800024. Data de Assinatura: 01/07/2016.

(SICON - 05/07/2016) 173030-17202-2016NE800010

COORDENAÇÃO

EDITAIS DE INTIMAÇÃO

Processo Administrativo Sancionador CVM PAS Nº RJ2016/4712
ACUSADO: NILS BJELLUM
CPF: 729.735.361-20

Apurar eventual responsabilidade de NILS BJELLUM, na
qualidade de Representante Legal da AGRENCO LTD., por infração
ao disposto no art. 21, IV c/c art. 28, inciso II, alínea b, da Instrução
CVM nº 480/09; art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº
480/09; art. 21, inciso V c/c art. 29, inciso II, da Instrução CVM nº
480/09; art. 21, incisos VII, VIII, X, e §3º, da Instrução CVM nº
480/09; art. 21, inciso II c/c art. 24, §1º, da Instrução CVM nº
480/09.

MOTIVO: domicílio indefinido.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA:

30 dias a contar do 15º dia da publicação deste Edital, observado o
disposto no parágrafo 1º do art. 13 da Deliberação CVM nº 538/08.

VISTA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO DE CÓPIA: na Rua
Sete de Setembro, 111, 24º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na
Coordenação de Controle de Processos Administrativos, de 10h às
12h30min e de 14h30min às 17h30min, telefones (21) 3554-6919 ou
3554-8590.

Nos termos do disposto no art. 40 da Deliberação CVM nº
538/08, com exceção das hipóteses previstas nos seus arts. 13, 26 e
37, a comunicação dos atos e termos processuais relacionados a
processos administrativos sancionadores far-se-á mediante publicação
no Diário Oficial da União. Poderão ainda, tais atos, a exemplo da
pauta de julgamentos, serem divulgados na internet, no endereço
www.cvm.gov.br, na seção Processos Administrativos Sancionado-
res.

Em conformidade com o disposto no art. 11, § 5º, da Lei nº
6.385/76, poderá ser proposta a celebração de Termo de Compro-
misso, nos termos do art. 7º da Deliberação CVM nº 390, de 08 de
maio de 2001, alterada pela Deliberação CVM nº 486, de 17 de
agosto de 2005.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 2016.

Processo Administrativo Sancionador CVM PAS Nº RJ2016/4728
ACUSADO: PHILIPPE LOUIS ROBERT HOFFMANN
CPF: 060.533.507-96

Apurar responsabilidade dos seguintes administradores da
Taípe Trancoso Empreendimentos S.A.: (i) Newton Fernandes de
Assumpção e (ii) Philippe Louis Robert Hoffmann, por infração ao
artigo 176 da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 13 c/c 45 e 21, ambos da
Instrução CVM nº 480/09; (iii) Ieda Maria Dall Agnol, por infração
ao artigo 176 da Lei nº 6.404/76; (iv)Janyck Daudet, (v) Sandrine
Emmanuelle Christine Meyer Benavides e (vi) Fabio Mazzeo, por
infração aos artigos 132 c/c 142, IV da Lei nº 6.404/76

MOTIVO: domicílio indefinido.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA:

30 dias a contar do 15º dia da publicação deste Edital, observado o
disposto no parágrafo 1º do art. 13 da Deliberação CVM nº 538/08.

VISTA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO DE CÓPIA: na Rua
Sete de Setembro, 111, 24º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na
Coordenação de Controle de Processos Administrativos, de 10h às
12h30min e de 14h30min às 17h30min, telefones (21) 3554-6919 ou
3554-8590.

Nos termos do disposto no art. 40 da Deliberação CVM nº
538/08, com exceção das hipóteses previstas nos seus arts. 13, 26 e
37, a comunicação dos atos e termos processuais relacionados a
processos administrativos sancionadores far-se-á mediante publicação
no Diário Oficial da União. Poderão ainda, tais atos, a exemplo da
pauta de julgamentos, serem divulgados na internet, no endereço
www.cvm.gov.br, na seção Processos Administrativos Sancionado-
res.

Em conformidade com o disposto no art. 11, § 5º, da Lei nº
6.385/76, poderá ser proposta a celebração de Termo de Compro-
misso, nos termos do art. 7º da Deliberação CVM nº 390, de 08 de
maio de 2001, alterada pela Deliberação CVM nº 486, de 17 de
agosto de 2005.

Processo Administrativo Sancionador CVM PAS Nº 10/2013
ACUSADO:LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES INDIO DA COS-
TA
CPF: 782.474.977-00

Apurar eventuais irregularidades por parte de administra-
dores e membros de Órgãos Técnicos e Consultivos do Banco Cru-
zeiro do Sul S/A, em especial no tocante à elaboração, análise e
divulgação de Informações Financeiras da Companhia, que teriam
sido objeto de manipulação contábil.

MOTIVO: domicílio indefinido.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA:

30 dias a contar do 15º dia da publicação deste Edital, observado o
disposto no parágrafo 1º do art. 13 da Deliberação CVM nº 538/08.

VISTA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO DE CÓPIA: na Rua
Sete de Setembro, 111, 24º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na
Coordenação de Controle de Processos Administrativos, de 10h às
12h30min e de 14h30min às 17h30min, telefones (21) 3554-6919 ou
3554-8590.

Nos termos do disposto no art. 40 da Deliberação CVM nº
538/08, com exceção das hipóteses previstas nos seus arts. 13, 26 e
37, a comunicação dos atos e termos processuais relacionados a
processos administrativos sancionadores far-se-á mediante publicação
no Diário Oficial da União. Poderão ainda, tais atos, a exemplo da
pauta de julgamentos, serem divulgados na internet, no endereço
www.cvm.gov.br, na seção Processos Administrativos Sancionado-
res.

Em conformidade com o disposto no art. 11, § 5º, da Lei nº
6.385/76, poderá ser proposta a celebração de Termo de Compro-
misso, nos termos do art. 7º da Deliberação CVM nº 390, de 08 de
maio de 2001, alterada pela Deliberação CVM nº 486, de 17 de
agosto de 2005.

Processo Administrativo Sancionador CVM PAS Nº RJ2016/2965
ACUSADO:ZEINAL ABEDIN MOHAMED BAVA
CPF: 057.368.807-92
Apurar a responsabilidade de Zeinal Abedin Mohamed Bava

por infração ao disposto no inciso IV do artigo 48 da Instrução CVM
nº 400/03, por ter se manifestado na mídia na qualidade de presidente
da Oi S.A. sobre a oferta pública de distribuição primária de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia, durante o período vedado
pelo referido dispositivo regulamentar.

MOTIVO: domicílio indefinido.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA:

30 dias a contar do 15º dia da publicação deste Edital, observado o
disposto no parágrafo 1º do art. 13 da Deliberação CVM nº 538/08.

VISTA DO PROCESSO/REQUISIÇÃO DE CÓPIA: na Rua
Sete de Setembro, 111, 24º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na
Coordenação de Controle de Processos Administrativos, de 10h às
12h30min e de 14h30min às 17h30min, telefones (21) 3554-6919 ou
3554-8590.

Nos termos do disposto no art. 40 da Deliberação CVM nº
538/08, com exceção das hipóteses previstas nos seus arts. 13, 26 e
37, a comunicação dos atos e termos processuais relacionados a
processos administrativos sancionadores far-se-á mediante publicação
no Diário Oficial da União. Poderão ainda, tais atos, a exemplo da
pauta de julgamentos, serem divulgados na internet, no endereço
www.cvm.gov.br, na seção Processos Administrativos Sancionado-
res.

Em conformidade com o disposto no art. 11, § 5º, da Lei nº
6.385/76, poderá ser proposta a celebração de Termo de Compro-
misso, nos termos do art. 7º da Deliberação CVM nº 390, de 08 de
maio de 2001, alterada pela Deliberação CVM nº 486, de 17 de
agosto de 2005.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2016.
CARLOS GUILHERME DE PAULA AGUIAR

Superintendente de Processos Sancionadores

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo Sancionador CVM Nº RJ2014/4608
DATA DO JULGAMENTO: 26/4/2016
MOTIVO: domicílio indefinido.
ACUSADO: DIFERENCIAL CTVM S/A - CNPJ: 92.885.631/0001-
53
DECISÃO: MULTA

VISTA E CÓPIAS DO PROCESSO: Rua Sete de Setembro,
111/24º andar, Rio de Janeiro - RJ, na Coordenação de Controle de
Processos Administrativos, das 10h às 12h30min e das 14h30min às
17:30h.

O extrato da sessão de julgamento do processo sancionador,
que contempla a decisão do Colegiado da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) relativa aos acusados, pode ser consultado no Diário
Oficial da União de 19/5/2016 - Seção 1, fl 14.

A partir da data dos efeitos da publicação deste edital, inicia-
se a contagem do prazo de 30 dias para que, caso tenha interesse, o
acusado interponha recurso, com efeito suspensivo da presente de-
cisão, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
(CRSFN).

Independentemente da interposição de recurso, será emitida a
Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor da multa aplicada,
com vencimento no trigésimo dia após a data de interposição do
recurso ou, na hipótese de não interposição de recurso, no trigésimo
dia após o termo final do prazo para recorrer.

O acusado pode solicitar a Guia de Recolhimento da União
(GRU) na Coordenação de Controle de Processos Administrativos
(CCP), na Rua Sete de Setembro, 111, 24º andar, Centro, Rio de
Janeiro-RJ, de 2ª a 6ª feira, das 10h às 12h30min e das 14h30min às
17:30h ou pelo e-mail ccp@cvm.gov.br.

Ressaltamos que a multa não paga no vencimento será acres-
cida de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% por dia de atraso,
limitada a 20%, a partir do primeiro dia subsequente ao do ven-
cimento, até o dia do pagamento, nos termos do art. 37-A, caput, da
Lei nº 10.522/2002 (incluído pela Medida Provisória nº 449/2008,
posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009) c/c art. 61, caput, e
§§ 1º e 2º, da Lei nº 9.430/1996, e juros de mora, equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo para pagamento, até o
último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento)
no mês de pagamento, nos termos do art. 37-A, caput, da Lei nº
10.522/2002 c/c art. 61, §3º, da Lei 9.430/1996.

A interposição de recurso suspenderá a cobrança do débito
até o seu julgamento, sem prejuízo da imediata incidência dos juros
de mora, nos termos indicados no parágrafo acima.

Caso efetue o recolhimento da multa no vencimento e ob-
tenha êxito, total ou parcial, do recurso interposto, o eventual valor
indevidamente recolhido poderá ser objeto de pedido de restituição,
na forma da legislação aplicável, e será acrescido de juros equi-
valentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulados
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido, ou
a maior, até o mês anterior ao da restituição, e de 1% no mês em que
estiver sendo restituído.

Caso não seja interposto recurso no prazo regulamentar, a
decisão administrativa será final, com seus efeitos entrando em vigor
na data subsequente à de encerramento do prazo de recurso, cons-
tituindo-se definitivamente o crédito não tributário após o vencimento
do prazo do pagamento. A multa não quitada será inscrita no Ca-
dastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Federais (CADIN), 75 dias após o recebimento da presente intimação,
nos termos do art. 2º da Lei nº 10.522/2002, bem como na Dívida
Ativa da CVM, para posterior ajuizamento da ação de execução
fiscal, na forma da Lei nº 6.830/1980.

A certidão de inscrição em dívida ativa poderá ainda ser
remetida para protesto perante os Cartórios de Protesto de Títulos do
domicílio do devedor.

Após a inscrição em dívida ativa, serão devidos encargos
substitutivos da condenação do devedor em honorários advocatícios,
calculados sobre o total do débito, no valor de 20% (vinte por cento),
reduzidos para 10% (dez por cento) se o pagamento for efetuado
antes do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 37-A, §
1º, da Lei nº 10.522/2002 c/c art. 1º do Decreto Lei nº 1.025/1969 e
art. 3º do Decreto-Lei nº 1.569/1977.

Alertamos para o fato de que a pauta de julgamento dos
recursos ao CRSFN que vierem a ser interpostos nos presentes autos
será publicada no Diário Oficial da União, Seção I, Ministério da
Fazenda (art. 18 do Regimento Interno do CRSFN, aprovado pelo
Decreto nº 1935, de 20 de junho de 1996, da Presidência da Re-
pública), e também disponibilizada no site do BACEN, no endereço
w w w. b c b . g o v. b r / c r s f n .
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