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Ofertas Empresa se reúne nesta semana com bancos para decidir lançamento

IPO da Neoenergia pode
movimentar cerca de R$ 4 bi
Ivo Ribeiro e Carolina Mandl
De São Paulo
A Neoenergia se reúne nesta
semana com bancos de investimento para avaliar o lançamento
de uma oferta inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês) já em setembro. A transação deve movimentar cerca de R$ 4 bilhões, segundo o Valor apurou.
Uma decisão final sobre o IPO
da distribuidora de energia dependerá do desempenho das
operações que estão em andamento, principalmente das ofertas da varejista Carrefour e da
resseguradora IRB.
Essas operações serão um bom
parâmetro de mercado, destacou
uma fonte. Os bancos Credit
Suisse, Morgan Stanley e BB Investimentos participam dessas
conversas preliminares.
Estudos iniciais apontam que
a Neoenergia poderia chegar à
bolsa com um valor entre R$ 30
bilhões e R$ 35 bilhões. Em junho, a Neoenergia anunciou a in-

corporação das operações da
Elektro, numa transação que cria
a maior distribuidora de energia
do Brasil em número de clientes
e ativos. Separadamente, essas
companhias são registradas a
uma cifra inferior: a Elektro é
avaliada em R$ 4,7 bilhões e a
Neoenergia, a R$ 18 bilhões, numa soma de R$ 22,7 bilhões.
O IPO, conforme noticiou o Valor em junho, já vinha sendo estudado para este ano antes mesmo
da incorporação da Elektro, e tem
como objetivo trazer liquidez para dois de seus principais acionistas, o Banco do Brasil (BB) e a Previ, fundo de pensão dos funcionários do banco, segundo disse à reportagem uma fonte próxima à
companhia. Além disso, abastecerá o caixa da companhia de recursos para investimentos na área de
geração de energia.
O Banco do Brasil está em meio
a uma revisão do seu portfólio para encontrar alternativas que reforcem o capital do banco. Com o
oferta da Neoenergia, o BB vende-
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ria, pelo menos parcialmente, sua
posição. O banco tem como meta
alcançar um nível de capital principal de 9,5% em 2019. Em março,
o índice já estava em 9,2%, mas a
entrada em vigor de novas fases
das regras de Basileia 3 vão consumir mais capital do banco.
Para a Previ, o IPO da Neoenergia representa a criação de uma
porta de saída. Desde a venda de
sua fatia na CPFL Energia para a gigante chinesa State Grid, anunciada em 2016, a Previ reduziu sua necessidade de liquidez mais imediata para arcar com pagamentos a
aposentados feitos pelo plano de
benefício definido. Mesmo assim o
objetivo é tornar os ativos do fundo de pensão mais líquidos para
facilitar uma saída futura.
Hoje, no portfólio da Previ,
ainda há três companhias com
preço fixado por valor econômico, não de mercado: além da
Neoenergia, a mineradora Vale e
a holding de infraestrutura Invepar. Com a migração para o Novo
Mercado, a Vale tende a ser um

investimento mais líquido.
Na Invepar, que vem equacionando seu perfil financeiro, tão
logo a fatia da OAS na empresa
seja transferida aos credores da
empreiteira, a companhia buscará uma reorganização societária,
com a entrada de um novo acionista. Esse sócio vai absorver a fatia dos credores e parte das ações
das três fundações — Previ, Funcef (dos funcionários da Caixa) e
Petros (da Petrobras).
Após esse processo, já em curso com assessoria do BTG Pactual
às três fundações, a saída dos três
acionistas será via listagem da Invepar em bolsa de valores.
Com a distribuidora paulista
de energia Elektro, a fatia da Previ na Neoenergia cairá de 49% para 38,2%, enquanto a do BB passará de 12% para 9,35%. O grupo
espanhol Iberdrola, que era dono da Elektro e detinha 39% da
Neoenergia, ficará com 52,45%.
Procurados, o Banco do Brasil,
a Previ e a Neoenergia não comentaram o assunto.

Cemig Geração e Transmissão S.A.
CNPJ/MF 06.981.176/0001-58

COMUNICADO PÚBLICO
EDITAL DE LEILÃO DE VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA INCENTIVADA
A CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CEMIG GT, concessionária do serviço público de
energia elétrica, comunica que disponibiliza nesta data, 17 de Julho de 2017, o aviso do Edital de
Leilão de Venda de Energia Elétrica Incentivada - CEMIG GT LP20/2017, exclusivamente para
consumidores finais. Para que sua empresa possa participar deste Edital, solicite a documentação
via e-mail ofertapublica@cemig.com.br ou via fax assinado através do número (31) 3506-4939,
até às 18h00min de 17/07/2017.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
GERÊNCIA DE CONTROLE PATRIMONIAL

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Leilão de Bens Imóveis
nº GSC/GAD/GPAT- 24/2017
A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., através da Gerência de Controle
Patrimonial, torna público que realizará no dia 02/08/2017, a partir das
14:00 horas (horário de Brasília), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.399
- 8º andar, Cj 84-B e 88-A, Brooklim - São Paulo/SP, Leilão Público de bem
imóvel (presencial e online), através do Leiloeiro João de Souza Simão,
devidamente autorizado:
Lote 01 - Imóvel constituído pelas seguintes matrículas: 18.725 (área de 1.795
m2), 22.383 (área de 380 m2) e 22.995 (área de 1.710 m2), todas devidamente
registradas no 6º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte/
MG, totalizando uma área total de terreno com 3.885 m2 e área construída total
de 2.552,72 m2, sem que constem quaisquer averbações das construções e/
ou benfeitorias nas referidas matrículas, localizado na Rua Catumbi, 390 –
Caiçaras, Belo Horizonte/MG, avaliado em R$ 5.750.000,00 (cinco milhões e
setecentos e cinquenta mil reais).
As condições do leilão estão estabelecidas no Edital, que poderá ser obtido na
Petrobras Distribuidora S.A., situada à Rua Correia Vasques, 250, 1º andar,
Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, com o Sr. Paulo Roberto Braga Luna (tel.
21-2354-4181) e/ou Sr Aldo da Costa Melo (Tel. 21-2354-3629) ou consultado
na internet, através do site www.arremax.com.br. O Aviso do Edital foi
publicado no DOU de 11/07/2017.

Demanda por ações do
Carrefour supera em
10% volume ofertado
Adriana Mattos e Carolina Mandl
De São Paulo
Depois de começar de forma
mais tímida, a demanda pelas
ações na oferta pública de abertura de capital do Carrefour Brasil estava na sexta-feira à noite levemente superior a quantidade ofertada. Nesta terça-feira, os papéis da
varejista terão seu preço fixado de
acordo com o interesse dos investidores, em uma oferta que pode
movimentar mais de R$ 5 bilhões.
Segundo um executivo que
acompanha a transação, os pedidos de reserva das ações superavam em 10% o volume colocado à
venda. Essa fonte não quis dizer,
porém, a que preço se dava essa demanda. A faixa indicativa da oferta
vai de R$ 15 a R$ 19 por ação.
A expectativa é que, com o prazo para o encerramento das reservas se aproximando, fundos
de investimento que já acenaram
interesse confirmem seus pedidos nesta segunda-feira.
Numa análise mais positiva de
alguns investidores, pesam favoravelmente à entrada na operação a
confiança do mercado na gestão
da companhia, o conhecimento

neoenergia

que o comando tem da operação,
especialmente no “atacarejo”, e a
transparência sobre os projetos
para crescimento orgânico.
Do lado negativo, destacam-se a
falta de clareza do ritmo de desaceleração do negócio após o primeiro trimestre e o fato de Abilio Diniz
estar vendendo fatia considerável
de sua posição no negócio — a parcela atual de 12% que a firma do
empresário, a Península Participações, tem no negócio pode sofrer
uma redução de até 60% (considerando lotes extras).
Em ata de assembleia geral extraordinária do grupo, realizada
dia 27 de junho e publicada na
quarta-feira, foi informado que
Abilio Diniz e Eduardo Rossi, ambos da Península, deixaram de
ser membros independentes do
conselho de administração da
empresa. Eles continuam, porém, com cadeira no conselho.
Foram eleitos como independentes Luiz Fernando Fleury e
Marcelo Pavão Lacerda. Abilio e
Rossi eram considerados independentes, apesar de a Península
ter posição atuante na empresa,
por não serem ligados aos sócios
controladores franceses.

NEOENERGIA S.A.

CNPJ Nº 01.083.200/0001-18 - NIRE Nº 33 3 0026600 3
Companhia Aberta - RG. CVM 1553-9
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA NEOENERGIA S.A., REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2017
Aos seis dias do mês de junho do ano de 2017, às 10:00 horas, na sede da Neoenergia, reuniuse o Conselho de Administração da NEOENERGIA, os conselheiros abaixo assinados tomaram
conhecimento e deliberaram sobre as seguintes matérias: 1 – Coelba e Celpe – Crédito Agro
com Banco do Brasil – Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento das
captações para Celpe e Coelba, conforme o Plano de Captação 2017 aprovado na reunião deste
Conselho realizada em 24/11/2016, com as seguintes condições: i) Empresa: Coelba e Celpe; ii)
Valor: até R$ 100 milhões para cada empresa; iii) Instrumento: Crédito Agroindustrial; iv) Contraparte:
Banco do Brasil; v) Taxa: 9,5% a.a; vi) Fee: 0,8%; vii) Custo All in: equivalente, apenas como
referência, até 120% do CDI, incluindo IOF; viii) Prazo: a partir de 2 anos; ix) Garantia: Neoenergia.
Deliberação: O conselho de administração aprovou a proposta apresentada. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente do Conselho – Sr. Marcus Moreira de Almeida, deu por encerrada a reunião,
da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos conselheiros, Carlos Hamilton Vasconcelos
Araújo, Justo Garzon (suplente), Márcio Hamilton Ferreira, Márcio Luiz Moral, Mário José Ruiz-Tagle
Larrain, Marco Antônio Mastroeni e por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a
encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 06 de junho de 2017. Confere com o original lavrado
em livro próprio. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa:
Neoenergia S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00003066633 em 13/07/2017. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEJUS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº
20170002 - IG Nº 925947000 - PUBLICAÇÃO Nº 2017/12480
OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA
CADEIA PARA JOVENS ADULTOS EM HORIZONTE - CE. PROCESSAMENTO, JULGAMENTO E
INFORMAÇÕES - COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS e representantes da SEJUS/DAE:
Maria do Perpétuo Socorro França Pinto e Silvio Gentil Campos Júnior. REALIZAÇÃO - às 9h (nove) horas
do dia 23 de Agosto de 2017, na Central de Licitações do Estado do Ceará, Avenida Dr. José Martins
Rodrigues, 150 - Edson Queiroz (Centro Administrativo Bárbara de Alencar) - CEP. 60811-520 Fortaleza-Ceará - Fone: 85-3459.6374/6376 - Fax: 85-3459.6522, e-mail: ccc@pge.ce.gov.br.
FORNECIMENTO DO EDITAL – na Central de Licitações do Estado do Ceará (endereço acima), munido
de um cd virgem ou na internet no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em
Fortaleza, 13 de Julho de 2017. MARIA BETÂNIA SABOIA COSTA - VICE PRESIDENTE DA CCC

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Nº 08/2017
O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE,
com sede no Setor Bancário Sul – Quadra 02 Bloco F – Edifício FNDE,
Brasília/DF, CNPJ sob o nº 00.378.257/0001-81, torna público que fará
realizar Audiência Pública para esclarecer aos interessados os principais
aspectos dos processos de aquisições públicas e levantar subsídios
para a definição de especificações técnicas de “Bicicletas e Capacetes
Escolares”, para atender as entidades educacionais das redes públicas de
ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios. A abertura da sessão
pública está marcada para o dia 02/08/2017 às 09h com encerramento às
13h, no seguinte endereço: Auditório do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação/FNDE, SBS Quadra 02 – Bloco F – Edifício FNDE – 1º Subsolo
– Brasília/DF. Mais informações encontram-se disponíveis aos interessados
no endereço http://www.fnde.gov.br/portaldecompras.
ANDRÉ SANTOS ANDRADE
Coordenador Geral de Mercado, Qualidade e Compras
CGCOM/DIRAD/FNDE

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 - NIRE nº 35.300.050.274

Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 142 da Lei 6.404/76, a
Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, com Registro CVM 01862-7 e inscrição
no CNPJ/MF 76.484.013/0001-45, informa que durante a 5ª/2017 Reunião Extraordinária
do Conselho de Administração, Realizada nos dias 05 e 06 de julho de 2017, na sede social
da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná, presentes os
Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Cives Seabra, Eduardo Francisco Sciarra, Elton
Evandro Marafigo, Ezequias Moreira Rodrigues, Luiz Carlos Brum Ferreira, Marcia Carla
Pereira Ribeiro, Michele Caputo Neto, Paulino Viapiana e secretariando a reunião, Priscila
Marchini Brunetta, foi tomada a seguinte deliberação que produz efeitos contra terceiros: 1)
Apreciar matéria proposta pela Diretoria de Relações com Investidores, referente ao TDS
110929. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando a
instrução do processo disponibilizado na íntegra aos Conselheiros, o qual foi previamente
deliberado na 25ª Reunião de Diretoria realizada em 03/07/2017, considerando ainda estar
o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade e o teor do parecer técnico anexado
ao processo, o Conselho de Administração APROVOU por maioria o referido processo e
deliberou no sentido de autorizar a contratação das assessorias necessárias em duas etapas
visando a formatação das UNITS e sua colocação no mercado, sendo que a realização
da segunda etapa ficará na dependência dos resultados da primeira etapa, assim como de
posterior deliberação deste colegiado, cujos custos serão divididos proporcionalmente entre
os acionistas solicitantes e interessados no processo; pela formação de grupo de trabalho
multidisciplinar para o estabelecimento de termos de referência, análise e pareceres sobre as
contratações que se fizerem necessárias, e, por fim, elaborar parecer final sobre os estudos
que vierem a ser apresentados para deliberação. Votou em sentido contrário o conselheiro
Elton Marafigo. A íntegra da ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob nº 20174452632 em 12 de julho de 2017, protocolo 17/445263-2, de 10/07/2017 e
está disponível para consulta no endereço eletrônico www.sanepar.com.br. Priscila Marchini
Brunetta – Secretária do Conselho de Administração.

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Abril de 2017
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 de abril de 2017, às 18h00, na Avenida Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040. 2. Convocação
e Presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença
dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Julian Jose Nebreda Marquez, Vincent Winslow Mathis, Pedro de
Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi Lopez, Clarissa Della Nina, Sadock Accorsi,
Wilfredo João Vicente Gomes, Fernando Quintana Merino, Marcelo Gasparino da Silva e José Luiz
Borges Andreoli. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e
secretariados pela Srta. Bárbara da Cunha Xavier. 4. Ordem do Dia: (i) Renegociação de contrato
do Leilão A-1; e (ii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, prevista para
ocorrer no dia 11 de maio de 2017, para eleição de 1 (um) membro independente para o Conselho
de Administração da Companhia, conforme previsto no Regulamento de Listagem do Nível 2 de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. 5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o
quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de
Administração. 5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Sidney
Simonaggio, Diretor Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios da Companhia, o acordo bilateral
junto à AES Tietê Energia S.A. com a finalidade de rescindir, a partir de maio de 2017, o contrato de
comercialização de energia elétrica celebrado no 15º Leilão de Energia Existente (A-1 de 2015)
entre as duas companhias, sendo certo que, em decorrência do referido acordo, a AES Tietê
Energia S.A. assume o valor referente ao ônus tarifário pleno da Companhia de R$7,7 milhões.
Esse ônus corresponde à diferença de preços entre o CCEAR firmado da AES Tietê Energia S.A.,
de R$ 142,00/MWh em julho de 2016, e o preço médio de compra de energia do Reajuste Tarifário
vigente no instante da rescisão contratual, de R$ 154,42/MWh, aplicado à energia contratada de
623.059 MWh entre maio de 2017 e dezembro de 2018. O pagamento se dará em parcelas mensais
corrigidas pela SELIC de maio de 2017 a dezembro de 2018. 5.2. Aprovar, por unanimidade de
votos, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor
Vice-Presidente de Assuntos Legais da Companhia, a convocação de assembleia geral
extraordinária da Companhia, prevista para ocorrer no dia 11 de maio de 2017, para deliberar sobre
a eleição de 1 (um) membro independente para o Conselho de Administração da Companhia,
conforme previsto no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da
BM&FBOVESPA. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a
reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida,
achada conforme e assinada. Barueri, 24 de abril de 2017. Assinaturas: Mesa: Britaldo Pedrosa
Soares - Presidente; Bárbara da Cunha Xavier - Secretária. Conselheiros de Administração:
Britaldo Pedrosa Soares, Julian Jose Nebreda Marquez, Vincent Winslow Mathis, Pedro de Freitas
Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi Lopez, Clarissa Della Nina, Sadock Accorsi, Wilfredo
João Vicente Gomes, Fernando Quintana Merino, Marcelo Gasparino da Silva e José Luiz Borges
Andreoli. Barueri, 24 de abril de 2017. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Bárbara da Cunha Xavier - Secretária. JUCESP nº 295.842/17-9 em 28/06/2017. Flávia R.
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Secretaria de Estado de Economia
e Desenvolvimento Sustentável
do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL
PROJETO BR-L1076 – SEDES-DF/BID
PROCIDADES – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DO DISTRITO FEDERAL – ADES
1. A SEDES/DF, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal – ADES/PROCIDADES, ﬁnanciado pelo BID, torna pública a todos os
interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a execução das obras
para a complementação do sistema de drenagem pluvial do Polo JK 1ª e 2ª etapas.
2. Maiores informações podem ser obtidas no site: http://www.seds.df.gov.br, na
página principal, aba “Licitações”.
Brasília/DF, 12 de julho de 2017
Silvio Henrique Perfeito
Presidente da Comissão
Especial de Licitação

