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Majoração inválida da CFEM
Opinião Jurídica

Paulo Honório de
Castro Júnior

A
Lei nº 13.540,
resultado da
conversão da MP
789, publicada em
19 de dezembro de

2017, consolida um novo
marco para a incidência da
Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos
Minerais (CFEM). O objetivo
deste breve texto é apontar os
vícios da nova lei, ao majorar a
base de incidência do royalty.

A CFEM incide sobre o
resultado da atividade de
mineração, conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal (STF)
no RE 228.800/DF, “entendido
o resultado não como o lucro
do explorador, mas como
aquilo que resulta da

e x p l o r a ç ã o”. O ministro relator
Sepúlveda Pertence deduziu
um paralelo entre a CFEM e a
Participação do Superficiário,
prevista no art. 176, § 2º, da
Constituição, que consiste em o
royalty incidir sobre o
resultado da lavra. A lógica é
simples: sendo a CFEM a
contrapartida da exploração de
um bem da União (minério), a
sua incidência se dá apenas
sobre o que resulta da
atividade mineral.

Os arts. 1º, da Lei 7.990/1989
e 14, inciso I, do Decreto
01/1991 também deixam claro
que é o aproveitamento
econômico de minério a
materialidade a ser mensurada
pela base de cálculo da CFEM.

Os dois principais momentos
para a configuração da
hipótese de incidência da
exação (antes e depois da Lei
13.540/2017) são (i) a venda de
minério e (ii) o seu consumo,
que significa a sua
transformação em outra
espécie de produto.

Caso o fato gerador se
amolde ao critério saída por
venda, a consequência é a
utilização da receita bruta
como primeiro elemento para
calcular a CFEM, seguida de
deduções. Por outro lado,

sendo o consumo, a base de
cálculo até a MP 789,
convertida na Lei 13.540/2017,
era o custo de produção.

A inconstitucionalidade
objeto deste artigo reside
exatamente neste ponto: a Lei
13.540 ampliou a base de
cálculo da CFEM na venda e no
consumo de minério.

Na venda, passa-se a adotar a
receita bruta, deduzidos apenas
os tributos incidentes, sendo
vedada a dedução das despesas
com frete e seguro. Além disso,
toda e qualquer exportação — e
não apenas aquelas destinadas
a vinculadas e a paraísos fiscais
—, sujeita-se agora a teste pelo
Pecex ou valor de referência,
sendo estas as bases mínimas
nas exportações.

No consumo, a exação será
calculada sobre um pretenso
preço corrente ou o valor de
referência do bem mineral, e
não mais o custo de produção.
O valor de referência foi
regulamentado pelo Decreto
nº 9.252, de 28 de dezembro
do ano passado.

A vedação integral à dedução
do frete e do seguro faz com
que a CFEM incida sobre as
grandezas que revelam
aproveitamento econômico de
minério (custo de produção

Pretender que uma
grandeza não realizada
seja usada como base no
consumo é cobrar a CFEM
sobre aproveitamento
econômico inexistente

mais margem de lucro),
somadas a despesas com
transporte e seguro.

Isso não foi autorizado pelo
STF, no RE 228.800/DF. Prova do
exposto é o seguinte trecho do
voto do ministro Sepúlveda
Pertence: “tendo a obrigação
[...] a natureza de participação
no resultado da exploração,
nada mais coerente do que
consistir o seu montante numa
fração do faturamento.” Fica
claro que a CFEM deve ser
mensurada conforme as
grandezas que representam
aproveitamento econômico de
minério. Por isso, não se admite
que todo o faturamento seja
gravado pela exação, mas tão
somente a fração representativa
da materialidade do royalty,
qual seja, custo de produção
mais margem de lucro.

É imperativo constitucional
que se expurgue da receita
bruta as despesas com frete,
seguro e tributos incidentes
sobre a venda, de forma a se
alcançar apenas o
aproveitamento econômico de
minério: custo mais margem.
Não se trata de um favor fiscal, e
sim de cumprir o que
determina a Constituição.

Considerando que a Lei
13.540/2017 impediu qualquer

dedução de frete e seguro, resta
caracterizada a
inconstitucionalidade.

Por outro lado, e sob os
mesmos fundamentos, há
inconstitucionalidade na
cobrança da CFEM, no
consumo, sobre base de cálculo
diferente do custo de produção.

O custo é a única grandeza
evidenciada pelo minerador que
transforma o minério em outra
espécie de produto. É a exata
medida do resultado da
atividade de mineração,
representativa do
aproveitamento econômico de
minério. Pretender que uma
grandeza não realizada (preço
corrente ou valor de referência)
seja utilizada como base no
consumo é cobrar a CFEM sobre
aproveitamento econômico
inexistente, já que não realizado.

Pela mesma lógica, deve-se

questionar que, em todas as
exportações, a CFEM tenha
como base mínima o Pecex ou o
valor de referência. Isso apenas
seria válido se restrito a
operações com vinculadas e
paraísos fiscais, enquanto
regras antielisivas específicas.
Mas pretender implementar
tais bases a qualquer
exportação, inclusive aquelas já
praticadas em livre mercado,
implica desnaturar o instituto e
majorar ilicitamente a CFEM.

Esperamos que o Poder
Judiciário apresente uma
resposta contundente às
inconstitucionalidades ora
apresentadas, para que se
preserve a estrutura
constitucional deste
importantíssimo instrumento
de participação do Estado na
atividade de mineração.

Paulo Honório de Castro Júnior é sócio
do William Freire Advogados Associados
e presidente do Instituto Mineiro de
Direito Tributário (IMDT)

Este artigo reflete as opiniões do autor,
e não do jornal Valor Econômico.
O jornal não se responsabiliza e nem
pode ser responsabilizado pelas
informações acima ou por prejuízos
de qualquer natureza em decorrência
do uso dessas informações

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ISAIAS JOSÉ JUSTINO
JUNIOR ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.609.233/0001-96; ISAIAS JOSÉ
JUSTINO JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.628.908-47; e MIRIAM
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Vara Única do Foro da Comarca de Monte Azul Paulista/SP

EDUVIRGES ROSA ou MIRIAN EDUVIRGES ROSA (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 181.572.618-05; bem como
seu marido AIRTON PEREIRA ROSA, inscrito no CPF/MF sob o nº 107.365.218-10. O Dr. Ayman Ramadan, MM. Juiz de
Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital
de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO NOSSA CAIXA S.A (atual BANCO DO BRASIL
S/A) em face de ISAIAS JOSÉ JUSTINO JUNIOR ME E OUTROS - Processo nº 0000575-53.2009.8.26.0370
(370.01.2009.000575) – Controle nº 288/2009, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras
expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem
garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do
gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as
fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail
visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia
23/01/2018 às 10:50h e se encerrará dia 26/01/2018 às 10:50h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao
valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá
início no dia 26/01/2018 às 10:51h e se encerrará no dia 16/02/2018 às 10:50h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60%
(sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr.
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844.
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances
poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo
843, § 1º, do Código de Processo Civil, a coproprietária/cônjuge não executada terá a preferência na arrematação do bem em
igualdade de condições. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais
débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no
prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O innaddiimmplemento autorizzaa o exxeeqquueennte a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do v lor devido, devendoo aamboss os pedidos serem formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 44º e 55ºº ddoo CCPPCC)). DAA COOMIISSÃÃOO – OO aarrremaattaanntte ddeevveráá ppagaarr àà
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissãão, o vvalor corrressponndennte aa 55%% ((cinco porr ceentoo) sobre oo pprreeçço dde
arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leiilõões gesttor jjudicial nãoo esttá incluída nno vaalor do llance e nnãão serráá
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo sse a arremataaççãoo forr dessfeitaa ppor ddetermminaaçãoo judicial ouu ppoor razõõees
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as esppeessaas iinnccoorrrriiddaass.. DDO PPAAGGAAMEENNTTOO DDAA CCOOMMISSÃ
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comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do
encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se
realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão
nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: PARTE IDEAL (50%) QUE A EXECUTADA MIRIAM EDUVIRGES
ROSA POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 5.764 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE MONTE AZUL PAULISTA/SP - IMÓVEL: Rua “E”, lado ímpar, lote nº 05, da quadra nº 06, no loteamento denominado
“Jardim Tangará”, no distrito e município de Paraíso, comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo. Um terreno que
mede 10,00 metros de frente e de fundos por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando pela frente
com a Rua “E” de um lado com o lote nº 04; do outro lado com o lote nº 06; e, nos fundos com o lote nº 14, todos de propriedade
da Imobiliária Faixa Azul Ltda.; perfazendo dito terreno a área total de 250,00 metros quadrados, estando o mesmo situado a
32,00 metros de distância do canto redondo da esquina da Rua “E” com a Rua “A”. Consta no Av.01 desta matrícula que a rua
“E”, passou a denominar-se “Rua Oreste Carósio” e que a Rua “A”, passou a denominar-se “Rua Nestor Hamilton Morante”.
Consta no Av.02 desta matrícula que o presente imóvel confronta atualmente nos fundos, com o lote nº 14, de Romualdo
Osvaldo Barato, sucessor de Imobiliária Faixa Azul Ltda. Consta no Av.08 desta matrícula que nos autos da Ação de
Execução Civil, Processo nº 370.01.2009.000576-6, em trâmite pela Vara Única do Foro da Comarca de Monte Azul Paulista/
SP, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A contra ISAIAS JOSÉ JUSTINO JUNIOR-ME e outros, foi penhorada uma parte ideal
(50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária MIRIAN EDUVIRGES ROSA. Consta no Av.09 desta
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária MIRIAN EDUVIRGES
ROSA. Consta no Av.10 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 0022800-
86.2006.5.15.0028, em trâmite pela 1ª Vara do Trabalho de Catanduva/SP, TRT 15ª Região, movida por INDÚSTRIA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS URUPES LTDA ME e outra em face AIRTON PEREIRA ROSA e outro, foi penhorada uma parte
ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário AIRTON PEREIRA ROSA. Consta no Av.11 desta
matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0000577-23.2009.8.26.0370, em trâmite pela Vara Única do
Foro da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, movida pelo BANCO NOSSA CAIXA S/A - (ATUAL BANCO DO BRASIL S/A)
contra ISAIAS JOSÉ JUSTINO JUNIOR-ME e outros, foi penhorada uma parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula,
sendo nomeada depositária MIRIAN EDUVIRGES ROSA. Consta no Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de
Execução Civil, Processo nº 000843-10.2009.8.26.0370, em trâmite pela Vara Única do Foro da Comarca de Monte Azul
Paulista/SP, movida pelo BANCO BRADESCO S/A contra NUTRI HAPPY RESTAURANTE-ME e outros, foi penhorada uma
parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário AIRTON PEREIRA ROSA. Consta no Av.13
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0000624-97.2009.8.26.0370, em trâmite pela Vara
Única do Foro da Comarca de Monte Azul Paulista /SP, movida pelo BANCO BRADESCO SA contra NUTRI HAPPY
RESTAURANTE-ME e outros, foi penhorada uma parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado
depositário AIRTON PEREIRA ROSA. Contribuinte nº 224.21.19.229. Valor da Avaliação da parte ideal (50%) do Imóvel: R$
26.357,22 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) para novembro de 2014, que será
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Monte Azul Paulista, 31 de outubro
de 2017. Eu,__, diretora/diretor, conferi. Dr. Ayman Ramadan - Juiz de Direito.

TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A.
CNPJ/MF: 12.909.684/0001-28 - NIRE: 35.300.387.007

EXTRATO DA ATA DE RCA DE 02/10/2017
Data, Hora e Local: 02/10/2017, às 18h, na sede social. Presença e Convocação: Totalidade dos
membros do Conselho de Administração, dispensada convocação. Composição da Mesa: Rodolfo
Riechert – Presidente; Paulo Eduardo de Freitas Botti - Secretário. Deliberações: Por unanimidade
de votos e sem ressalvas: (i) Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria Executiva com o prazo
de mandato de 1 (um) ano a contar de 02/10/2017, a saber: A - O Sr. Paulo Eduardo de Freitas
Botti, RG nº 5.847.672 (SSP/SP) e CPF/MF sob o nº 373.919.338-72, como Diretor-Presidente;
B - O Sr. Rodrigo de Souza Lobo Botti, RG nº 18.711.189-3 (SSP/SP) e CPF/MF sob o
nº 169.267.318-10, como Diretor Geral e de Finanças e Operações mantendo as funções de (c.i) diretor
responsável administrativo-financeiro, nos termos da Circular SUSEP nº 234/03; (c.ii) diretor
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de
contabilidade e auditoria independente, nos termos da Resolução CNSP nº 321/15 e (c.iii) diretor
responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos da Circular SUSEP nº 234/03;C - O Sr.Bernardo
Nolasco Rocha, RG nº 10.821.555-9 (IFP-RJ) e CPF/MF sob o nº 089.366.427-82, como Diretor de
Investimentos; D - O Sr. Carlos Roberto De Zoppa, RG nº 2.956.713 (SSP/SP) e CPF/MF sob o
nº 415.627.558-20, como Diretor; E - O Sr. Paulo Toshio Hayakawa, RG nº 8.858.812-9 SSP/SP e
CPF/MF sob o nº 058.445.628-01, no cargo de Diretor, assumindo a função de (d.i) diretor responsável
técnico, nos termos da Circular SUSEP nº 234/03; e F - A Sra.Beatriz Cabrera Americano Fernandes,
RG nº 442029901 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 351.576.698-79, no cargo de Diretora, assumindo as
funções de (e.i) diretor responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249/04;
(e.ii) diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, nos
termos da Circular SUSEP nº 344/07; (e.iii) diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei
nº 9.613/98, nos termos da Circular SUSEP nº 234/03 e 445/12; (ii) Aprovar a individualização da
remuneração global dos administradores fixada em AGO realizada em 31/03/2017, conforme
documento que rubricado pela mesa fica arquivado na sede da Companhia; (iii) Aprovar a reeleição
dos membros do Comitê de Investimentos, a saber: Reeleger para o mandato de 1 (um) ano, a contar
de 02/10/2017: o Sr. Bernardo Nolasco Rocha, RG nº 10.821.555-9 (IFP/RJ) e CPF/MF sob o
nº 089.366.427-82, para compor o Comitê na qualidade de Presidente; o Sr. Rodrigo de Souza Lobo
Botti, RG nº 18.711.189-3 (SSP/SP), e CPF/MF sob o nº 169.267.318-10, para compor o Comitê na
qualidade de membro e o Sr. Fabio Vilela de Morais, RG nº 43.907.125-2 (SSP/SP) e CPF/MF sob
o nº 294.459.778-74, para compor o Comitê na qualidade de membro; (iv) Aprovar a reeleição dos
membros indicados pela Diretoria para o Comitê de Subscrição, a saber: Reeleger para compor o
Comitê de Subscrição, conforme indicação da Diretoria, para um mandato de 1 (um) ano, a contar
de 02/10/2017: o Sr. Carlos Roberto De Zoppa, RG nº 2.956.713 SSP/SP e CPF/MF sob o
nº 415.627.558-20, na qualidade de Presidente; Paulo Eduardo de Freitas Botti, RG nº 5.847.672
SSP/SP e CPF/MF sob o nº 373.919.338-72, na qualidade de membro; Paulo Toshio Hayakawa,
RG nº 8.858.812-9 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 058.445.628-01, na qualidade de membro; Rodrigo
de Souza Lobo Botti, RG nº 18.711.189-3 (SSP/SP) e CPF/MF sob o nº 169.267.318-10, na qualidade
de membro; e a Sra. Beatriz Cabrera Americano Fernandes, RG nº 442029901 SSP/SP e CPF/MF
sob o nº 351.576.698-79, na qualidade de membro; (v) Aprovar a reeleição dos membros indicados
pela Diretoria para o Comitê de Sinistros, a saber: Reeleger para compor o Comitê de Sinistros,
conforme indicação da Diretoria, para um mandato de 1 (um) ano, a contar de 02/10/2017: Sr. Carlos
Roberto De Zoppa, RG nº 2.956.713 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 415.627.558-20, na qualidade de
Presidente; Paulo Eduardo de Freitas Botti, RG nº 5.847.672 SSP/SP e CPF/MF sob o
nº 373.919.338-72, na qualidade de membro; Rodrigo de Souza Lobo Botti, RG nº 18.711.189-3
SSP/SP e CPF/MF sob o nº 169.267.318-10, na qualidade de membros do Comitê, na qualidade de
membro; PauloToshio Hayakawa, RG nº 8.858.812-9 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 058.445.628-01,
na qualidade de membro; e a Sra.Beatriz Cabrera Americano Fernandes, RG nº 442029901 SSP/SP
e CPF/MF sob o nº 351.576.698-79, na qualidade de membro. São Paulo, 02 de outubro de 2017.
Paulo Eduardo de Freitas Botti - Secretário. JUCESP - 287/18-0 em 02/01/2018. Flávia R. Britto
Gonçalves - Secretária Geral.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DESTINADA À 
GESTÃO EDUCACIONAL
CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ: 26/01/2018 ÀS 08h30
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 26/01/2018 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 29/01/2018 ÀS 09h30
TÉRMINO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 29/01/2018 ÀS 10h
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou 
www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulinia, 11 de janeiro de 2018
DIXON RONAN CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Departamento Executivo de Licitações

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA
DE SÃO ROQUE

- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 156/2017 – Aquisição de peças de 
veículos e máquinas para a manutenção corretiva da frota da municipalidade. 
Encerramento: às 10:15 horas do dia 26/01/2018 para a entrega e abertura dos 
envelopes. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 15/01/2018, no setor de 
protocolo desta Prefeitura, localizada à Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão – São 
Roque – SP, ou gratuitamente pelo site www.saoroque.sp.gov.br.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 160/2017 – Aquisição de pregos, 
tábuas de garapeira e vigas de garapeira para uso do Departamento de Obras. 
Encerramento: às 10:15 horas do dia 29/01/2018 para a entrega e abertura dos 
envelopes. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 15/01/2018, no setor de 
protocolo desta Prefeitura, localizada à Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão – São 
Roque – SP, ou gratuitamente pelo site www.saoroque.sp.gov.br.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 142/2017 – Objeto: Registro de 
preços de Papel higiênico Big Roll para usos dos Departamentos de Administração e 
Saúde - Encerramento: às 10:15 horas do dia 30/01/2018 para a entrega e abertura 
dos envelopes. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 15/01/2018, no setor 
de protocolo desta Prefeitura, localizada à Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão – São 
Roque – SP, ou gratuitamente pelo site www.saoroque.sp.gov.br.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 004/2018 – Objeto: Registro de 
preços de pão francês para uso de diversos Departamentos da Prefeitura - 
Encerramento: às 10:15 horas do dia 25/01/2018 para a entrega e abertura dos 
envelopes. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 15/01/2018, no setor de 
protocolo desta Prefeitura, localizada à Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão – São 
Roque – SP, ou gratuitamente pelo site www.saoroque.sp.gov.br.

EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
CNPJ n° 02.302.101/0001-42

CHAMADA PÚBLICA EMAE nº 001/2018
COMPARTILHAMENTO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DA EMAE JUNTO À ESTRADA DE 
SERVIÇO, LOCALIZADA NA MARGEM OESTE, TRAVESSIA E MARGEM LESTE DO CANAL 
PINHEIROS. A EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., torna público que 
formalizou, sem exclusividade, contrato de compartilhamento de infraestrutura para a 
implantação de duto de passagem de fibra óptica com o NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E 
COORDENAÇÃO DO PONTO BR, designado abreviadamente por NIC.br, pessoa jurídica de 
direito privado, da modalidade associação sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, inscrito 
no CNPJ sob o nº 05.506.560/0001-36, com sede e na cidade de São Paulo - Capital, na Avenida 
da Nações Unidas, nº 11.541, conjuntos 61/62 e 71/72, 6º e 7º andares, Bairro Brooklin Novo, 
CEP 04578-000, ao qual foi atribuído pelo COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL CGI.
br, as funções relativas ao domínio “.br”, tais como implementar as decisões e os projetos do 
próprio CGI.br, que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet 
no País. O Nic.br foi declarado pessoa jurídica de direito privado de interesse coletivo, sem fins 
lucrativos, que presta relevantes serviços de infraestrutura crítica para a Internet no Brasil, pelos 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Ministério das Comunicações. Dentre os 
objetivos do Nic.br, estão a responsabilidade pela operação de registro e manutenção dos 
domínios sob o “ponto br” no Brasil e pelo atendimento dos requisitos de segurança e emergências 
na Internet Brasileira em articulação e cooperação com entidades e os órgãos responsáveis. 
A área compartilhada está localizada junto à margem oeste e leste do Canal Pinheiros, com área 
de 1008,23 m², sendo 5.930,80m de extensão por 0,17m de largura. Nesse contexto, convida 
eventuais interessados no compartilhamento de áreas da EMAE para utilização em projetos 
semelhantes ao descrito. Os projetos deverão respeitar as características das áreas onde serão 
implantados, em especial as eventuais restrições operativas e físicas que lhe são correlatas. 
Os procedimentos para participação poderão ser obtidos no endereço www.emae.com.br.

CLARO S.A.
CNPJ/MF nº. 40.432.544/0001-47 - NIRE 35.300.145.801

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017. 1.
Data, Hora e Local: Realizada em 30 de novembro de 2017, às 8:30 horas, na sede da Claro S.A.
(“Companhia”), situada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e
B, Santo Amaro, CEP 04709-110. 2. Convocação: Anúncios publicados, nos termos do artigo 124
da Lei n.º 6.404/76, no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas
edições dos dias 18, 22 e 23 de novembro de 2017. Os referidos anúncios encontram-se sobre a
mesa à disposição dos interessados, tendo sido dispensada a leitura e a transcrição dos mesmos. 3.
Presenças: Presentes os acionistas da Companhia, representando mais de 99% (noventa e nova por
cento) do capital com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, a Sra. Evelyne Ferrari, representante da empresa de
avaliação APSIS Consultoria Empresarial Ltda.. 4. Mesa: Nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º do
Estatuto Social, presidiu os trabalhos o Diretor da Companhia, Sr. Roberto Catalão Cardoso, que
convidou o Sr.André Santos Correia para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia e Deliberações:
Foram adotadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos acionistas presentes à Assembleia:
5.1. Autorizar que a lavratura da ata que se refere à Assembleia Geral Extraordinária seja feita sob a
forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos Acionistas
presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1º e 2º do artigo 130, da Lei n.º 6.404/76. 5.2.
Aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação da IMusica S.A. pela Claro S.A.”, celebrado em
17 de novembro de 2017 pelas administrações da Companhia e da IMusica S.A., sociedade anônima
de capital fechado com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria,
nº 143, 8º e 9º andares, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.783.656/0001-16, registrada
perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33300271082
(respectivamente, “Protocolo e Justificação” e “IMusica”), o qual, assinado e rubricado pela mesa,
passa a constituir, juntamente com seu respectivo anexo, o Anexo I à presente ata. 5.3. Ratificar a
nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., sociedade com sede na Rua da
Assembleia, nº 35, 12º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 27.281.922/0001-70 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado São
Paulo sob o nº 031997/O4-F, que elaborou o laudo de avaliação do patrimônio da IMusica, a ser
incorporado pela Companhia, a valor contábil na data-base de 31 de outubro de 2017 (“Laudo de
Avaliação”). 5.4. Aprovar o Laudo de Avaliação, conforme anexo ao Protocolo e Justificação. 5.5.
Aprovar, sem ressalvas, a proposta de incorporação da IMusica pela Companhia, nos termos do
Protocolo e Justificação, consignando que: (i) A incorporação da IMusica não implicará em aumento
do capital social da Companhia nem em alteração do número de ações representativas de seu capital
social; (ii) A incorporação da IMusica não está sujeita à anuência prévia da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, conforme Ofício nº 243/2017/SEI/CPOE/SCP-ANATEL; (iii) A IMusica
estará extinta de pleno direito e a Companhia a sucederá em todos seus direitos e obrigações,
passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem qualquer solução de continuidade. 5.6.
Aprovar e autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação
das deliberações acima tomadas. 6. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada
conforme e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Roberto Catalão Cardoso - Presidente;
André Santos Correia - Secretário. Evelyne Ferrari, representante da empresa de avaliação APSIS
Consultoria Empresarial Ltda.. Acionistas presentes: CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.,
representada por sua procuradora Bruna Manfredi Camargo, EG PARTICIPAÇÕES S.A. representada
por sua procuradora Bruna Manfredi Camargo, TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES S.A.
representada por sua procuradora Bruna Manfredi Camargo e CONTROLADORA DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. representada por Alberto de Orleans e Bragança. São
Paulo-SP, 30 de novembro de 2017. Confere com a original, lavrada em livro próprio. André Santos
Correia - Secretário. Jucesp nº 583.835/17-0 em 28/12/2017.

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo - PRODESP

CNPJ 62.577.929/0001-35

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 012/2018 - OC nº 513101510852018OC00020 - Prestação de serviços e 
licenciamento de uso de software de sistema integrado de gerenciamento de vulnerabilidades para 
aplicativos web e ativos de rede, incluindo implantação, suporte técnico, garantia e manutenção de 
versões, treinamento especializado e operação assistida do sistema. A sessão pública  
de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
às 9h do dia 01/02/2018. O edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos endereços  
eletrônicos www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br - opção “e-negociospublicos”. O processo 
encontra-se franqueado à vista de interessados, mediante solicitação por meio de fac-símile nº 
(0xx11) 2845-6437 ou por correio eletrônico para o endereço pregaoeletronicoprodesp@sp.gov.br.

CLARO S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF n° 40.432.544/0001-47 - NIRE 35.300.145.801
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE
2017. Local e Hora:Na sede social da Claro S.A. (“Companhia”), na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A
e B, bairro Santo Amaro, na cidade e Estado de São Paulo, às 11:00 horas. Convocação e Presença:
Tendo comparecido os membros do Conselho de Administração da Companhia abaixo assinados, ficam
dispensadas as formalidades de convocação.Mesa:Presidente: JoséAntônio Guaraldi Félix e Secretário:
Alberto Orleans e Bragança.OrdemdoDia:Deliberar sobre: (a) a celebração do “Protocolo e Justificação
de Incorporação da IMusica S.A. pela Claro S.A.”; (b) a contratação da APSIS Consultoria Empresarial
Ltda. para elaboração do laudo de avaliação da IMusica S.A. para fins de sua incorporação, a valor
contábil; (c) o laudo preparado conforme mencionado no item ‘b’ acima; (d) a proposta de incorporação
da IMusica S.A. pela Companhia, nos termos da documentação mencionada acima e (e) a convocação
da Assembleia Geral da Companhia para análise dos itens acima. Deliberações: Após examinar e
discutir as matérias constantes da ordem do dia, e analisar a documentação disponibilizada, os Senhores
Conselheiros: 1. Aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas e ad referendum da Assembleia Geral, o
“Protocolo e Justificação de Incorporação da IMusica S.A. pela Claro S.A.” (“Protocolo e Justificação”),
que passa a constituir o Anexo I à presente ata, bem como sua celebração pela administração da
Companhia. 2. Ratificaram, por unanimidade, sem ressalvas e ad referendum da Assembleia Geral,
a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., sociedade com sede na Rua da
Assembleia, nº 35, 12º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 27.281.922/0001-70 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado São Paulo
sob o nº 031997/O4-F, que elaborou o laudo de avaliação do patrimônio da IMusica S.A. por seu valor
contábil (“Laudo de Avaliação”). 3. Aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas e ad referendum da
Assembleia Geral, o Laudo de Avaliação, conforme anexo ao Protocolo e Justificação. 4. Aprovaram, por
unanimidade, sem ressalvas e ad referendum da Assembleia Geral, a incorporação da IMusica S.A.,
companhia de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Voluntários da Pátria, nº 143, 8º e 9º andares, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.783.656/0001-
16 e com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
- JUCERJA sob NIRE 33.3.0027108-2 (“IMusica S.A.”) pela Companhia, nos exatos termos previstos no
Protocolo e Justificação. 5. Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a convocação da Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia para: “(i) Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação
da IMusica S.A. pela Claro S.A. (“Protocolo e Justificação”); (ii) Deliberar sobre a ratificação da escolha
daApsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio da IMusica
S.A. a ser incorporado pela Companhia a valor contábil; (iii) Examinar, discutir e votar o laudo preparado
conforme mencionado no item (ii) acima; (iv) Examinar, discutir e votar sobre a proposta de incorporação
da IMusica S.A. pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação; e (v) Examinar, discutir e votar
a proposta de autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários
à implementação e formalização das deliberações acima”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos
os Conselheiros presentes, assim como pelo Secretário. São Paulo-SP, 17 de novembro de 2017.
Assinaturas: (a) Mesa: JoséAntônio Guaraldi Félix, Presidente da Mesa;Alberto de Orleans e Bragança,
Secretário. (b) Membros do Conselho de Administração: Daniel Hajj Aboumrad, Carlos José García
Moreno Elizondo, Alejandro Cantú Jimenez, Oscar Von Hauske Solis, Alberto de Orleans e Bragança,
José Formoso Martínez e José Antônio Guaraldi Félix. A presente é cópia fiel da ata original, lavrada
em livro próprio.Alberto de Orleans e Bragança - Secretário. JUCESP nº 583.966/17-2 em 28/12/2017.


