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CASA DA MOEDA DO BRASIL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo no- 18750.002263/2015-21; Espécie: Contratação de cento e
oitenta mil folhas de substrato de poliéster autoadesivo a ser utilizado
na fabricação de lacres de segurança, no valor de R$ 4.429.800,00
(quatro milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e oitocentos reais);
Contratada: DOTTER DO BRASIL LTDA. - CNPJ:
00.762.956/0001-20; Fundamento Legal: no artigo 25, caput, da Lei
no- 8.666/93 e suas alterações; Justificativa: Trata-se da aquisição de
cento e oitenta mil folhas de substrato de poliéster autoadesivo a ser
utilizado na fabricação de lacres de segurança para o cliente Tribunal
Superior Eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, no
Ofício no- 4753 CLOGI/STI, de 10/11/2015, o presente substrato foi o
único a atender as premissas estabelecidas por aquele Tribunal quanto
aos requisitos de segurança. Há Nota Técnica DEPIM/DIPIM no-

001/2016 fundamentando a necessidade da contratação, manifestação
favorável do Departamento de Controle e Conformidade (fls. 144 e
144-v), parecer jurídico favorável (fls. 140 a 143) e ato da Diretora de
Passaportes e Impressos reconhecendo a inexigibilidade de licitação;
Declaração de Inexigibilidade: em 29/02/2016, por Lara Caracciolo
Amorelli; Ratificação: em 29/02/2016, pela Diretoria Executiva da
Casa da Moeda do Brasil.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: primeiro termo aditivo ao contrato no- 0312/14; para Pres-
tação de Serviços de Tecnologia da Informação; celebrado entre a
Casa da Moeda do Brasil - CMB; e Stefanini Consultoria e As-
sessoria em Informática S/A; CNPJ no- 058.069.360/0001-20; processo
no- 0269/15; referente a prorrogação e alterações no contrato original;
com amparo legal: Artigo 57, Inciso II, da Lei no- 8.666/93, e suas
alterações; assinado em: 03/02/16, vigência de 06/02/16 até 06/02/17;
assinam pela CMB: Vagner de Souza Luciano e Lara Caracciolo
Amorelli - Diretores Vice - Presidente; pela contratada: Luiz Carlos
Marques de Aguiar - Procurador.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

"Intimada: Amera Chile S.A
Processo Administrativo no- 18750.001786/2013-98"

Estando em local incerto e não sabido, fica intimada, com
fundamento no artigo 26 §4º da Lei 9784/99, a empresa acima citada
para apresentar Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
possível aplicação de penalidade de multa de 10%, sobre o valor do
Contrato no- 0084/13, totalizando a importância de R$91.187,07 equi-
valente a US$43.626,00 e Impedimento de Contratar com a União,
pelo prazo de 05 (cinco) anos. A Defesa Prévia deve ser protocolada
na Rua René Bitencourt, no- 371, Distrito Industrial de Santa Cruz.

GUSTAVO AGUIAR
Gerente da SEGF

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 57/2015 - SRP

A Casa da Moeda do Brasil-CMB comunica o ato de ho-
mologação do Pregão Eletrônico com Registro de Preços no-

0057/2015 - Aquisição de Tambores e Bombonas, cujos objetos dos
lotes 01 e 02 foram adjudicados às licitantes:

1)RECUPERADORA DE TAMBORES PENAFIEL LTDA-
EPP, inscrita no CNPJ: 28.595.072/0001-48 (Lote 01);

2)LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LT-
DA, inscrita no CNPJ 05.902.583/0001-60 (Lote 02);

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS FILHO
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO No- 84/2015

A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica o ato de
homologação do Pregão Eletrônico no- 0084/2015 - Prestação de Ser-
viços de Mensageria, com cessão de mão-de-obra motorizada e não
motorizada e fornecimento de todos os equipamentos, materiais e
insumos inerentes, para execução de distribuição interna de docu-
mentos e entrega de processos e encomendas diversas de interesse da
CMB, cujo objeto foi adjudicado à licitante NTL NOVA TECNO-
LOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no- 32.185.480/0001-07.

VALDIR DA SILVA COELHO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 4/2016

A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica que o Pregão
Eletrônico no- 0004/2016 - Prestação de Serviços de preparação, ca-
pacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o exercício de
atividades administrativas - CBO 4110-10 (ambos os sexos), em aten-
dimento a Lei do Aprendiz, no- 10.097, de 2000, e em conformidade
com as condições estabelecidas no Decreto no- 5.598/2005 nas Por-
tarias no- 615/2007 1.003/2008 e nas legislações subsidiárias, ante-
riormente previsto para o dia 10 de março de 2016, às 09:00 horas,
foi remarcado para o dia 15 de março de 2016 as 09:00 horas, tendo
em vista não publicação nos veículos de grande circulação.

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- 2/2016 - UASG 173030

Contrato no- 15/2014. Processo no- RJ-2014-3002. PREGÃO SISPP No-

11/2014. Contratante: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS -
CNPJ Contratado: 07515409000190. Contratado : EQUILIBRIUM
SERVICOS DE SAUDE LTDA- EPP. Objeto: Termo aditivo ao con-
trato de prestação de serviços médicos, de assistência social, de nu-
trição e de psicologia. Fundamento Legal: Lei n.º8.666/93. Vigência:
25/04/2016 a 24/04/2017. Data de Assinatura: 22/02/2016.

(SICON - 02/03/2016) 173030-17202-2016NE800010

SECRETARIA EXECUTIVA

AVISO DE PRORROGAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM No- 3/2016

Prazo: 04 de abril de 2016
Objeto: Escrituração de valores mobiliários - Altera as Instruções
CVM no- 543, de 20 de dezembro de 2013, e CVM no- 555, de 17 de
dezembro de 2014, e dispõe sobre regras de adaptação.

1. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM comunica a
prorrogação, até o dia 04.04.2016, do prazo para recebimento de
sugestões e comentários na Audiência Pública SDM no- 03/16, que
aprimora a regulamentação da prestação de serviços de escrituração
de valores mobiliários.

2. As sugestões e comentários, por escrito, devem ser en-
caminhados à Superintendência de Desenvolvimento de Mercado -
SDM, preferencialmente pelo endereço eletrônico audpubli-
caSDM0316@cvm.gov.br, ou para o endereço: Rua Sete de Setembro,
111, 23º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20050-901.

3. A minuta de edital de audiência pública está à disposição
dos interessados na página da CVM na rede mundial de compu-
tadores (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 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Centro de Consultas da Comissão de Valores Mobiliários em
São Paulo: Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar - São Paulo - SP.

SRB - Superintendência Regional de Brasília: SCN, Qd. 2,
Bloco A, 4º andar - Sala 404, Edifício Corporate Financial Center -
Brasília - DF.

Rio de Janeiro, 2 de março de 2016.
ANTONIO CARLOS BERWANGER

Superintendente de Desenvolvimento de Mercado

LEONARDO P. GOMES PEREIRA
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS

SANCIONADORES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo Sancionador CVM No- RJ2014/8297
DATA DO JULGAMENTO: 8/9/2015
MOTIVO: domicílio indefinido.
ACUSADO: Daninvest Soluções Em Negócios Ltda - ME
CNPJ: 13.575.285/0001-30
DECISÃO: MULTA
VISTA E CÓPIAS DO PROCESSO: Rua Sete de Setembro, 111/3º
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 ao acusado, pode ser consultado no Diário
Oficial da União de 13/11/2015 - Seção 1, fl. 20.

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, serão emi-
tidas as Guias de Recolhimento da União (GRU), nos valores das
multas aplicadas, com vencimento no trigésimo dia após a data de
interposição do recurso ou, na hipótese de não interposição de re-
curso, no trigésimo dia após o termo final do prazo para recorrer.

O acusado pode solicitar as Guias de Recolhimento da União
(GRU) na Coordenação de Controle de Processos Administrativos
(CCP), na Rua Sete de Setembro, 111, 3º 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 .

Finalmente, lembramos que, nos termos do art. 20, § 3º, do
referido Regimento, o acusado punido ou absolvido, ou seu advo-
gado, devidamente constituído, poderá apresentar defesa oral na ses-
são de julgamento do CRSFN.

Rio de Janeiro, 1º de março de 2016.
CARLOS GUILHERME DE PAULA AGUIAR

Superintendente

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES
FINANCEIRAS

SECRETARIA EXECUTIVA

EDITAIS DE INTIMAÇÃO

Sessão de Julgamento Processo Administrativo Punitivo no-

11 8 9 3 . 0 0 0 0 0 7 / 2 0 1 5 - 2 5
INTIMADA: SAG MOTOS LTDA.-ME CNPJ: 04.756.311/0001-36.
MOTIVO: em razão da não devolução do aviso de recebimento até
2/3/2016, quando das tentativas de entrega da intimação postal.
FINALIDADE: intimar a parte para Sessão de Julgamento a ser
realizada às 9h (nove horas) do dia 10/3/2016, no edifício sede do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras, situado no Setor de
Autarquias Norte, Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC - Torre
D - 2º andar, Brasília (DF), ocasião em que será julgado o Processo
Administrativo Punitivo em epígrafe. Consoante o disposto no art. 21
do Regimento Interno do COAF (anexo à Portaria no- 330, de 18 de
dezembro de 1998, do Ministério da Fazenda), será dada a palavra à
intimada ou a seus procuradores devidamente constituídos para, que-
rendo, fazer a sustentação oral pelo tempo máximo de 15 (quinze)
minutos. O Processo Administrativo Punitivo, em cujo prossegui-
mento são assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá con-
tinuidade independentemente do comparecimento ou manifestação da
intimada ou representantes.

Sessão de Julgamento Processo Administrativo Punitivo no-

11 8 9 3 . 0 0 0 0 1 6 / 2 0 1 4 - 3 5
INTIMADOS: TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E AR-
TIGOS PARA DECORAÇÃO LTDA (CNPJ: 84.453.844/0001-88),
NELSON KAUFMAN (CPF: 000.882.608-01).
MOTIVO: em razão da não devolução dos avisos de recebimento até
2/3/2016, quando das tentativas de entrega das intimações postais.
FINALIDADE: intimar as partes para Sessão de Julgamento a ser
realizada às 9h (nove horas) do dia 10/3/2016, no edifício sede do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras, situado no Setor de
Autarquias Norte, Quadra 5, Lote C, Centro Empresarial CNC - Torre
D - 2º andar, Brasília (DF), ocasião em que será julgado o Processo
Administrativo Punitivo em epígrafe. Consoante o disposto no artigo
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