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B e l ez a Desempenho da marca no terceiro trimestre
contrasta com o da rival Natura, que registrou retração

Avon amplia vendas
no Brasil e aumenta
projeção para o ano

LEO PINHEIRO/VALOR

Sheri McCoy, da Avon, disse a analistas que a operação brasileira cresce ante sua principal concorrente por oito trimestres

Tatiane Bortolozi
De São Paulo

Com um portfólio de preços
acessíveis e investimentos mais
altos em publicidade, a Av o n
saiu na frente da Natura, sua
principal concorrente no Brasil,
de julho a setembro. Pelo tercei-
ro trimestre consecutivo, a ame-
ricana superou a brasileira nas
vendas de produtos para pele e
cuidado pessoal, um segmento
central na venda direta.

As vendas da Avon no Brasil
aceleraram 6% em reais no tercei-
ro trimestre. A base de represen-
tantes ativas aumentou, assim
como o preço médio das enco-
mendas e o volume comerciali-
zado. Já a Natura informou na se-
mana passada queda de 7% das
vendas no Brasil, com redução da
base de consultoras em 4,5%.

“A Natura pode ter que acele-
rar (ou reconfigurar) a estratégia
de revitalização da venda direta
para ao menos conter as perdas
para a Avon e O Boticário”, disse o
analista Gustavo Piras, do UBS. A
Natura fez aumentos de preços
mais intensos que a concorrente,
enquanto o consumidor migrava
para produtos mais baratos e,
por isso, precisa rever esforços
para ajustar seu portfólio.

Na teleconferência de resulta-
dos, a presidente da Avon, Sheri
McCoy, disse que a operação brasi-

leira cresce ante sua principal con-
corrente no Brasil por oito trimes-
tres consecutivos e a participação
de mercado avança há quatro tri-
mestres. O desempenho trimestral
superou as expectativas, acrescen-
tou ela. A previsão anterior de en-
cerrar o ano com desempenho es-
tável no Brasil foi substituída pela
estimativa de ligeiro aumento da
receita em moeda local em 2016.

A Avon fez reajustes de preços
principalmente em segmentos
de alto valor, como perfumaria.
Em cuidados pessoais, que inclui
cremes para a pele, xampus e sa-
bonetes, quis se manter competi-
tiva. “Estamos muito cautelosos
em elevar os preços de itens de
cuidados pessoais”, disse Sheri.

Os repasses chegaram a supe-
rar a inflação no Brasil, feitos de
acordo com categorias e com va-
lor. Os investimentos em publici-
dade e em inovação cresceram,
disse a presidente, e mostraram
os primeiros reflexos nas vendas
para um público mais jovem e de
produtos de maior valor.

Por aqui, a empresa iniciou o
uso de novas ferramentas digitais.
A principal delas visa facilitar o
envio de pedidos. Em cima de
uma plataforma da IBM, a empre-
sa desenvolveu um programa
mais simples e intuitivo para uso
em computador e aparelhos mó-
veis. Após 18 meses de trabalho, o
projeto foi concluído em setem-

bro e está disponível para 5% da
base de 1,5 milhão de consulto-
ras. Deve chegar a 100% no pri-
meiro trimestre de 2017, disse Ro-
berto Marucco, vice-presidente de
tecnologia e marketing digital.

Mais de 98% das encomendas da
Avon são feitas no meio digital,
mas nem sempre pelas próprias re-
presentantes, que recorrem a pa-
rentes ou à Avon, por e-mails e
mensagens de texto, para interme-
diar o processo. Na nova platafor-
ma, diz Marucco, o tíquete médio e
a colocação de pedidos subiram e
ainda é possível analisar a navega-
ção para aprimorar as ofertas.

A empresa tem planos para re-
forçar a atuação da base em redes
sociais e tornar as vendedoras
mais ativas no Facebook e Insta-
gram. As vendas digitais para o
consumidor final são pequenas,
mas têm crescido 50% ano contra
ano, segundo o vice-presidente.

A Avon saiu de um prejuízo glo-
bal de US$ 668 milhões de julho a
setembro de 2015 para lucro líqui-
do de US$ 36 milhões em igual pe-
ríodo deste ano. A receita líquida
recuou 2% na comparação anual,
para US$ 1,4 bilhão. Em dólares
constantes, avançou 4%.

A empresa executa um plano
de reestruturação global. Até
2018, prevê reduzir custos em
US$ 350 milhões e eliminar 2,5
mil empregos. Até setembro eco-
nomizou US$ 80 milhões.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL - DEAM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 770/2016 - SRP

PROTOCOLO Nº 14.044.971-7
OBJETO: SRP – aquisição de FIOS DE SUTURA
AUTORIZADO Pela Exma. Sra. Secretária de Estado da Administração e da
Previdência, em exercício, em 27/10/2016.
INTERESSADA: SESA/DEMP, HPM/PMPR/SESP e CMP/DEPEN/SESP
ABERTURA: 23 de Novembro de 2016 as 09:30hs
LOCAL DA DISPUTA e EDITAL: www.licitacoes-e.com.br – ID: 638629
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: www.comprasparana.pr.gov.br

DEAM Equipe 3

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 1479/2016

Protocolo: 14.205.279-2
Objeto: Aquisição de lâmpadas fluorescentes para atendimento aos diversos
setores desta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, conforme
especificações e demais elementos anexados no Termo de Referência e do edital.

Valor Máximo: R$ 100.382,33 (cem mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e
três centavos)

Data de Licitação: 21 de novembro de 2016 – HORÁRIO: 10:00 h
Realização do Pregão: no site www.licitacoes-e.com.br
Edital e informações: no site www.comprasparana.pr.gov.br
E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br
Informações: 41- 3420-1113 / 3420 1138

Paranaguá, 03 de novembro de 2016.
Equipe de Pregão

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE REPULICAÇÃO LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 186/2016

Protocolo: 14.171.909-2
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e implantação
de solução de OCR ( OPTICAL CHARACTER RECOGNITION), automação
de vias de acesso (cancelas, displays alfanuméricos, semáforos) aos recintos
alfandegados da APPA, antenas e leitoras de dispositivos RFID( Radio- Frequency
Indentification) para atendimento do Programa Nacional de Identificação (Brasil-ID)
incluindo toda a infraestrutura elétrica e logica, manutenção preventiva e corretiva,
treinamento, assistência e suporte técnico durante o prazo de vigência do contrato,
conforme a especificações contidas no termo de referência.
Valor Máximo: R$ 7.494.861,83 (sete milhões, quatrocentos e noventa e
quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos)
Data de Licitação: 17 de novembro de 2016 – HORÁRIO: 15:00 h
Realização do Pregão: no site www.licitacoes-e.com.br
E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br
Informações: 41- 3420-1113 / 3420 1138

Paranaguá, 17 de novembro de 2016.
Equipe de Pregão

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM Nº 01862-7 - CNPJ/MF Nº 76.484.013/0001-45
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

105ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data: 21 de novembro de 2016
Horário: 14h
Local: Sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em
Curitiba, Paraná.

Ficam os senhores acionistas convocados, para se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária em 21 de novembro de 2016, às 14h, na sede social da Companhia,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Item único: Deliberação sobre da reforma do Estatuto Social para incremento de
funções estatutárias de Governança e Transparência, na forma do estabelecido
pelo Conselho de Administração em sua 8ª/2016 Reunião Extraordinária;

Permanecem à disposição dos acionistas, na página de Relações com
Investidores da Companhia (site.sanepar.com.br/investidores) e na página da
CVM (www.cvm.gov.br), os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas
na AGE, conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 11 da
Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, e artigo
n.º 135, §3º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Curitiba, 04 de novembro de 2016

Mauro Ricardo Machado Costa Carlos Fernando Horta Bretas
Presidente do

Conselho de Administração
Vice-Presidente do

Conselho de Administração

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 1477/2016

Protocolo: 14.205.262-8
Objeto: Aquisição de reatores diversos para atendimento aos diversos setores
destaAdministração dos Portos de Paranaguá eAntonina, conforme especificações
demais elementos anexados no Termo de Referência e edital.

Valor Máximo: R$ 93.235,00 (noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco reais)

Data de Licitação: 21 de novembro de 2016 – HORÁRIO: 14:00 h

Realização do Pregão: no site www.licitacoes-e.com.br
Edital e informações: no site www.comprasparana.pr.gov.br
E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br
Informações: 41- 3420-1113 / 3420 1138

Paranaguá, 01 de novembro de 2016.
Equipe de Pregão

Eldorado Brasil Celulose S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº: 07.401.436/0002-12 - NIRE: 35.300.444.728
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Outubro de 2016

1. Data, Hora e Local: Às 14h00 do dia 20 de outubro de 2016, na sede social da Eldorado Brasil Celulose S.A. (“Companhia”), localizada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100. 2. Convocação
e Presenças: Convocação enviada por e-mail a todos os membros do Conselho de Administração, em 11 de outubro de 2016, nos termos
do Artigo 12, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 3. Mesa: Verificado o quórum necessário à instalação da Reunião do Conselho de Administração, a mesa foi composta por
Joesley Mendonça Batista, Presidente da Mesa, e Daniel Pitta, Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Pauta Deliberativa: (i) Deliberar
sobre as seguintes operações entre Partes Relacionadas: (a) a celebração de contrato entre a Companhia e a JBS S.A. relacionado à
prestação de serviços de transporte de celulose; (b) autorizar a venda esporádica de energia excedente da Companhia para a Enersea
Comercializadora de Energia Ltda., empresa 99,9% controlada pela JBS S.A; (ii) Eleição de novo membro suplente no Comitê de Partes
Relacionadas e Conflitos de Interesse (Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia). Pauta Informativa:
Apresentar ao Conselho de Administração (i) os resultados acumulados da Companhia durante o trimestre encerrado em 30 de setembro
de 2016, conforme demonstrações financeiras revisadas por seus auditores independentes; (ii) atualização sobre os trabalhos que estão
sendo realizados pelo Veirano Advogados e pela Ernst & Young; (iii) situação atual do mercado mundial de celulose. 5. Deliberações:
Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente declarou regularmente instalada a reunião. Os membros do Conselho de
Administração presentes declaram que receberam todo material objeto da ordem do dia e que lhes foi facultado o direito de apresentação
de manifestações de votos e protestos. Ademais, o Presidente do Conselho de Administração declarou que recebeu a Orientação de Voto
do Florestal Fundo de Investimento em Participações (“FIP Florestal”), contendo voto favorável às matérias contidas na Ordem do Dia.
Dessa forma, resolvem, sem ressalvas e por unanimidade de votos: 5.1. Aprovar a celebração de contrato entre partes relacionadas entre
a Companhia e a JBS S.A. relacionado à prestação de serviços de transporte de celulose, pela JBS S.A. à Companhia, e aprovar a venda
esporádica de energia excedente da Companhia para a Enersea Comercializadora de Energia Ltda., empresa 99,9% controlada pela JBS
S.A., observando-se o disposto nos itens 5.1 e 5.2 da Ata de Reunião do Comitê de Partes Relacionadas e de Conflitos de Interesse realizada
em 18 de outubro de 2016.5.2 Aprovar a eleição do Sr.João GabrielVieira de Medeiros, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula
de Identidade RG nº 33.883.028-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 317.733.458-77, com endereço profissional na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, como membro suplente do Comitê
de Partes Relacionadas e Conflitos de Interesse, restando esclarecido que seu mandato expirará juntamente com o mandato dos demais
membros do referido Comitê.5.3. Encerrada a Pauta Deliberativa desta reunião, foram feitas apresentações ao Conselho de Administração,
a título informativo, sobre os seguintes temas: (i) resultados acumulados da Companhia durante o trimestre encerrado em 30 de setembro
de 2016, conforme demonstrações financeiras revisadas por seus auditores independentes; (ii) atualização sobre os trabalhos que estão
sendo realizados pelo Veirano Advogados e pela Ernst &Young; (iii) apresentação sobre a situação atual do mercado mundial de celulose.
5.4. O Conselho faz consignar que (i) as matérias descritas no item 5.1 acima foram objeto de análise preliminar pelo Comitê de Partes
Relacionadas e Conflitos de Interesse da Companhia, em reunião realizada às 10h30 do dia 18 de outubro de 2016, tendo os membros do
referido Comitê recomendado a aprovação das referidas matérias pelo Conselho de Administração. 6. Ata em Forma de Sumário: Foi
aprovado, por unanimidade, que a Ata desta Reunião do Conselho de Administração fosse lavrada sob a forma de Sumário e sua publicação
com omissão de assinaturas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. 7. Encerramento e
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou
sobre os itens desta ata, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão,
foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. 8. Conselheiros Presentes: Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista,
José Batista Sobrinho, Paulo Eduardo Nigro, Miguel João Jorge Filho, Henrique Jäger e Max Mauran Pantoja da Costa. “Certifico que
esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.” São Paulo, 20 de outubro de 2016. Daniel Pitta - Secretário da Mesa.
JUCESP nº 469.412/16-1 em 31/10/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30 - NIRE 33.3.0027843-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016

Data, Hora e Local: Realizada aos 25 dias do mês de outubro de 2016, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Praça XV de Novembro
nº 20, salas 601 e 602, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital
Social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
Convocação e Publicações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal “Valor Econômico” nos
dias 10, 11 e 13 de outubro de 2016, conforme publicações constantes do Anexo I à presente ata. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos
o Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, representante do acionista Fundo de Investimento em Participações Coliseu, que convidou a Sra.
Júlia Márcia Napoleão Gonçalves, representante da acionista Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, para secretariá-lo. Ordem do
Dia: Participação da Companhia na segunda etapa do Leilão 013/2015 - ANEEL, de forma individual ou como integrante de um consórcio,
podendo constituir Sociedades de Propósito Específico caso venha a sagrar-se vencedora do certame em questão. Deliberação: Os acionistas
presentes aprovaram, por unanimidade, a participação da Companhia na segunda etapa do Leilão 013/2015-ANEEL, a ser promovido pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), podendo disputar os Lotes do referido Leilão, diretamente ou por meio de uma das suas
controladas ou coligadas, de forma individual ou como integrante de um consórcio, estando apta a oferecer lances que não impliquem em uma
Taxa Interna de Retorno (“TIR”) inferior àquela a ser definida pelo seu Conselho de Administração. Fica igualmente a Companhia autorizada a
constituir Sociedades de Propósito Específico (SPEs) exigidas nos termos do Edital do Leilão, devendo o estatuto social e o eventual acordo de
acionistas dessas SPEs serem similares a um dos modelos de estatuto social e acordo de acionistas verificados nas Sociedades que integram o
Grupo Econômico liderado pela Companhia. Ato contínuo, os acionistas julgaram importante registrar em ata o entendimento de que, conforme
previsto no Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração, como orientador dos negócios da Companhia, deliberar
sobre todas as demais questões necessárias à participação da Companhia no Leilão em referência, em especial, mas não se limitando a: (a)
definição da forma da participação na Companhia no Leilão (se individual, consórcio ou por meio de uma das suas controladas ou coligadas);
(b) definição da TIR que servirá como limite para os lances a serem ofertados pela Companhia no Leilão; e, (c) outorga de poderes à Diretoria da
Companhia para tomar todas as providências necessárias à participação da Companhia no Leilão. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.
Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto – Presidente. Júlia Márcia Napoleão Gonçalves - Secretária. Companhia Energética de Minas Gerais - p.
Júlia Márcia Napoleão Gonçalves, Fundo de Investimento em Participações Coliseu - p. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Certifico o deferimento em 27/10/2016 e o registro sob o
número 00002966062 em 27/10/2016. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03 - CompanhiaAberta

Edital de Convocação - AGE
Ficam os Senhores Acionistas da Aliansce Shopping Centers S.A. (“Cia.”), convidados a participarem da AGE, a
ser realizada às 10h do dia 21/11/2016, na sede social da Cia., localizada na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar,
Leblon, RJ a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do número de membros do Conselho
deAdministração da Cia., de 6 para 7 membros; (ii) eleição de novo membro do Conselho deAdministração, com
mandato até o fim do prazo de mandato dos atuais membros do Conselho de Administração; (iii) ratificação do
aumento de capital aprovado, dentro do limite do capital autorizado, na RCA da Cia. realizada em 26/08/2016, e
homologado na RCA realizada em 31/10/2016; e (iv) a alteração do Art. 5º do Estatuto Social, com sua posterior
consolidação, de maneira a refletir o aumento do capital social referido no item (iii). Informações Gerais: (a) As
informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/09 relacionados às matérias a serem deliberadas,
assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas,
estão disponíveis aos acionistas na sede da Cia., no site www.aliansce.com.br/ri e no site da CVM - Comissão de
ValoresMobiliários - www.cvm.gov.br. (b) Tendo emvista o item (ii) daOrdemdoDia e emcumprimento ao disposto
noArt. 141, da Lei nº 6.404/1976, noArt. 4º da InstruçãoCVMnº 481, de 17.12.2009, e noArt. 3º da InstruçãoCVM
nº 165, de 11.12.1991, conforme alteradas, informa-se que o percentual mínimo de participação no capital votante
da Cia. necessário à requisição da adoção do procedimento de votomúltiplo para eleição demembro do Conselho
de Administração é de 5%, observando-se, entretanto, que (i) deverá ser eleito, na AGE ora convocada, apenas
ummembro para o Conselho deAdministração, que cumprirá omandato pelo restante do período demandato dos
membros eleitos naAGOE da Cia. realizada em 29/04/2016; e (ii) o Conselho deAdministração atual não foi eleito
pelo procedimento de voto múltiplo. (c) Para serem admitidos na Assembleia, os acionistas deverão portar, além
de comprovante da titularidade das ações de emissão da Cia. expedido por instituição financeira escrituradora
ou agente de custódia, os seguintes documentos: (i) Acionistas Pessoas Físicas: documento de identificação
com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas); (ii) Acionistas
Pessoas Jurídicas: último estatuto ou contrato social consolidado e documentação societária outorgando poderes
de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais; e (iii) Fundos de
Investimento: último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador ou
gestor, conforme o caso, além da documentação societária outorgando poderes de representação. O acionista ou
seu representante legal deverá comparecer àAssembleiamunido de documentos que comprovem sua identidade.
Solicitamos, ainda, que a documentação descrita no item (ii) e no item (iii) acima seja depositada, até o dia 16 de
novembro de 2016, na sede administrativa da Cia., localizada na Rua Dias Ferreira nº 190, sala 301, Leblon, RJ.
(d) O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar na sede administrativa da Cia., até
o dia 16/11/2016, o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e documentos comprobatórios
dos poderes dos signatários, com as firmas devidamente reconhecidas e cópia autenticada do comprovante de
identidade do mandatário, sendo certo que, nos termos do art. 126, § 1º da Lei 6.404/76, o procurador deverá
ter sido constituído há menos de 1 ano. Procurações e atos societários oriundos do exterior deverão ser
encaminhados para a Cia. juntamente com a respectiva notarização, consularização e tradução juramentada para
o português. RJ, 04/11/2016. Aliansce Shopping Centers S.A. Delcio Lage Mendes - Presidente do Conselho
deAdministração.

No edital de intimação/notificação do art. 36 da Lei 11.101/2005 publicado em 01
e 02-11-2016 (página 11) da recuperação judicial das empresas MBN PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA, CROMAFIX INDÚSTRIA MASTERBATCHES LTDA, MBN
TRADING QUÍMICA S/A E PROTON QUÍMICA LTDA (PROC 086/1.15.0004177-3,
CNJ: 0007680-88.2015.8.21.0086), ONDE SE LÊ SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA
O DIA 01-12-2016, ÀS 10 HORAS, NO MESMO LOCAL, LEIA-SE 02-12-2016 PARA
SEGUNDA CONVOCAÇÃO.
Cachoeirinha/RS, 03 de novembro de 2016.
Servidor: Rodrigo Leal.
Juiz: Edison Luis Corso.

AVISO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA
Leilão Público

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, Empresa do Sistema
Eletrobras, vem a público informar que realizará no dia 07/11/2016 um processo
de leilão público de compra de energia elétrica no Ambiente de Contratação
Livre para o mês de Outubro de 2016. O Edital e demais documentos referentes
ao processo serão disponibilizados no site da CHESF (www.chesf.gov.br).
Informações adicionais poderão ser obtidas através dos telefones (81) 3229.3700,
3229.3701, 3229.3712, 3229.3714 e 3229.3720.

Belmirando Koury Costa
Superintendente
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