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SegundA-FeirA, 11 de Setembro de 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos a Sra. AUGUSTA
KIYOKO NAKANE TANAKA a
fazer contato com nosso escritório,
sobre assunto de seu interesse,
pelo telefone 11-31043226.
Dr. Donato Antonio de Farias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2017-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1391/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial de nº 087/2017, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUSIVE COMPRESSOR, NOS APARELHOS CONDICIONADORES
DE AR INSTALADOS NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
INÊS – MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09h00min do dia 21 de setembro de 2017, na Sala de Licitações da CPL,
localizada na Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz, 1005, Centro, neste Município. O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação
de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min a partir do dia 11 de setembro de 2017, onde poderá
ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma
física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através
de DAM (documento de arrecadação municipal) ou pelo portal da transparência do município:
http://santaines.ma.gov.br/transparencia/transparencia. Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente.
Antonio Jacksom Lopes da Silva
Pregoeiro

Ministério de
Minas e energia

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico PE-002-7-0093
Objeto: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico,
tipo maior desconto por item, no dia 21/09/2017, às 10:00 horas, no Sistema
Comprasnet, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
para fornecimento de solução para suprimento de Materiais de Consumo
Administrativo (MCA), na sede localizada em Brasília-DF, e Unidades
Administrativas Descentralizadas da Eletronorte, por meio de Sistema Web
de Fornecimento. Total de itens licitados: 01. O edital estará à disposição dos
interessados nos endereços: www.comprasgovernamentais.gov.br, link: acesso
livre – Pregões – Agendados e: HTTP://www.eln.gov.br/pagina_15.htm.
HUMBERTO DE SOUZA
Diretor de Gestão Corporativa em exercício

Brasileiro é alvo de tentativa
de fraude a cada 17 segundos

Golpistas aproveitam alta no crédito para se apropriar de dados de consumidor
Compra de celular
com documento falso
e emissão de cartão
estão entre as principais
práticas dos criminosos

DANIELLE BRANT

de são paulo

A recuperação da economia brasileira está tendo como efeito colateral indireto o
aumento dos casos de golpes
contra consumidores.
Indicador do birô de crédito Serasa Experian computou
950.632 tentativas de fraude
contra pessoas físicas no primeiro semestre, ou uma a cada 16,5 segundos.
É um crescimento de 7,5%
em relação ao mesmo período do ano passado, quando
foram registradas 884.105
tentativas, ou uma a cada 18
segundos.
Carolina Aragão, gerente
do SerasaConsumidor, afirma que o aumento acompa-

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE UPI – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MKJ
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. – PROCESSO Nº 001/1.15.0177923-1
– VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS
E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE.

Através deste edital se faz saber a todos os interessados que, nos autos do processo da ação de recuperação judicial de MKJ Importação e Comércio Ltda.,
processo nº 001/1.15.0177923-1, haverá alienação de unidade produtiva isolada (UPI), denominada de “Subsidiária B”, na modalidade de propostas fechadas, nos termos do inciso II do artigo 142 da Lei 11.101/2005, com efeitos de aquisição originária, nos termos do inciso II do artigo 141 da Lei 11.101/2005
e de acordo com os termos do Plano de Recuperação Judicial e de seu Aditivo, todos homologados, conforme previsão do parágrafo único do artigo 60 da
Lei 11.101/2005 e parágrafo primeiro do artigo 133 do Código Tributário Nacional. São os termos e as condições deste Edital: 1) Prazo para habilitação dos
interessados: a habilitação para participação no leilão se dará através de petição a ser protocolizada nos autos da recuperação judicial, em até 15 (quinze)
dias, corridos, contados do final do prazo deste edital. O prazo deste edital é de 15 (quinze) dias, contados de sua publicação. 2) Forma de habilitação dos
interessados: os interessados deverão manifestar seu interesse, através de petição, dirigida aos autos do processo da ação de recuperação judicial. 3)
Prazo para apresentação das propostas: considerando-se prazo do edital (15 dias), prazo para habilitação (de 15 dias, corridos) e prazo para eventuais
impugnações aos termos deste edital (de 5 dias, corridos), prazo para apresentação das propostas será de 40 (quarenta) dias contados de sua publicação.
4) Forma de apresentação das propostas: a teor do disposto no §4º do artigo 142 da Lei 11.101/2005, as propostas devem ser apresentadas em envelopes
lacrados, que serão posteriormente abertos pelo Juízo da Recuperação Judicial, direcionados aos autos da ação de recuperação judicial, processo nº
001/1.15.0177923-1, da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. 5) Data, horário
e local de abertura das propostas: Os envelopes das propostas serão abertos pelo Juízo da Recuperação Judicial no dia 26 de outubro de 2017, às 14
horas e 30 minutos, na Sala de Audiências da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências do Foro Central da Comarca de Porto
Alegre. 6) Objeto da alienação: Sociedade Subsidiária “B”, composta por 23 (vinte e três) unidades, definidas conforme laudo de avaliação apresentado nos
autos da recuperação judicial, as quais serão acompanhadas de marcas, equipamentos, móveis, estoques, clientes, fornecedores e contratos de trabalho.
7) Condições da alienação: objeto de alienação estará livre de quaisquer ônus, e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da recuperanda, na
forma do parágrafo único do artigo 60 e do inciso II do artigo 141, da Lei 11.101/2005, e do parágrafo primeiro do artigo 133 do Código Tributário Nacional.
8) Modalidade de alienação da UPI: apresentação de propostas fechadas, na forma do inciso II do artigo 142 da Lei 11.101/2005, diretamente ao Juízo da
Recuperação Judicial, direcionados aos autos da ação de recuperação judicial, processo nº 001/1.15.0177923-1, da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. 9) Lance mínimo: R$ 17.654.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil reais), a ser pago na forma do item 11, abaixo, acrescidos das seguintes obrigações a serem assumidas pelo arrematante: 9.1) créditos
operacionais, equiparados aos extraconcursais, relacionados à operação, excluídos créditos trabalhistas, conforme relação a ser fornecida pela recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação de edital de convocação do leilão; 9.2) pagamento dos honorários advocatícios dos patronos
da recuperanda, equiparados aos créditos extraconcursais, nos termos do contrato de prestação de serviço havido entre as partes, a ser disponibilizado no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do edital de convocação do leilão; 9.3) pagamento do saldo honorários fixados judicialmente da Sra.
Administradora Judicial, dos quais serão abatidos 3% (três por cento) a serem pagos com fruto da arrematação da UPI “B”; 9.4) créditos decorrentes da
descontinuidade da operação atual, conforme relação a ser fornecida pela recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do edital
de convocação do leilão; 9.5) assumir 85% (oitenta e cinco por cento) de funcionários, mediante transferência dos contratos de trabalho; 9.6) contratar
membros da diretoria, na forma de consultoria de trabalho, conforme condições contratuais a serem apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do edital de convocação para leilão; 9.7) assumir pagamento de honorários dos advogados responsáveis pelo contencioso da recuperanda, conforme contrato de honorários a ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do edital de convocação para leilão;
9.8) assumir pagamento de honorários dos advogados responsáveis pela recuperação judicial da recuperanda, conforme contrato de honorários a ser
apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do edital de convocação para leilão; 9.9) Na hipótese de vencedor das propostas
desistir da arrematação ou não realizar pagamento integral da proposta, na forma e no prazo previstos, será imputada multa de 2% (dois por cento), que
reverterá em favor dos credores, para posterior rateio, na proporção de seus créditos; 9.10) Havendo apenas uma proposta, será pronunciado vencedor o
único ofertante, sendo que, em qualquer hipótese, arrematação será em valor igual ou superior ao mínimo estabelecido no item 9; 10) Condições para
elaboração das propostas fechadas: 10.1) A habilitação para propostas fechadas se dará através de petição a ser protocolizada nos autos do processo da
ação de recuperação judicial em até 15 (quinze) dias, corridos, contados da publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, o que será certificado nos autos do processo pelo Cartório; 10.2) Ausente a devida comprovação ou efetivada extemporaneamente a habilitação, será impossibilitada participação do interessado no certame; 10.3) Eventual proponente deve contar com, pelo menos, 10 (dez)
anos de experiência no mercado varejista de atuação da recuperanda; 11) Prazo e forma de pagamento do lance vencedor: 11.1) O pagamento do valor da
arrematação, excetuadas as obrigações a serem assumidas pelo arrematante, nos termos do item 9, deverá ser realizado conforme previsão do Aditivo ao
Plano de Recuperação Judicial para pagamento para caso de não alienação da UPI “B”. Para perfeita compreensão, eventual arrematante se obrigará a
realizar pagamento do preço estipulado no item 9, na forma como previsto cumprimento das previsões do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial para
caso de não alienação da UPI “B”, conforme itens “III-B”, “IV-B”, “V-B” e “VI-B”, do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial; 11.2) Desfazimento da arrematação: desfeita a arrematação pelo Juízo da Recuperação Judicial, por motivos alheios à vontade do arrematante, será restituído valor pagos e relativos ao
preço dos bens arrematados, deduzidas eventuais despesas incorridas; 12) Da ausência de sucessão do arrematante nas obrigações da recuperanda: a
sociedade subsidiária “B” será alienada livre de quaisquer ônus, inclusive aqueles de natureza trabalhista e de natureza tributária, não havendo sucessão
do arrematante em quaisquer obrigações da recuperanda, na forma do artigo 60, parágrafo único, e do artigo 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, e do artigo
133, parágrafo único, do CTN. 13) Da mantença de contratos de trabalho: o arrematante deverá assumir 85% (oitenta e cinco por cento) dos funcionários
ativos da recuperanda, mediante transferência dos contratos de trabalho, mantendo-os nas mesmas funções, sob as mesmas condições salariais. 14) Relações com terceiros: o arrematante deverá respeitar a propriedade de bens de terceiros que estão em posse da recuperanda, regularizando e transferindo,
conforme o caso, a relação contratual, bem como submetendo-se aos efeitos existentes dos contratos, inclusive em relação às respectivas garantias. 15)
Em relação aos contratos vertidos para sociedade subsidiária “B”, aplica-se disposto no artigo 1.148 do Código Civil, presumindo-se que todos não sejam
de natureza pessoal. 16) O arrematante assumirá as obrigações eventualmente em atraso referentes aos contratos em que se sub-rogar, bem como se
sub-rogará nos direitos e obrigações de todos os contratos que venham a ser necessários ao desenvolvimento das atividades administrativas, comerciais,
operacionais ou técnicas da sociedade subsidiária “B”. 17) Os contratos vertidos à sociedade subsidiária “B”, inclusive aqueles trabalhistas (observada
previsão do item 13), manterão as formas originais contratadas, sobretudo em relação aos prazos, condições e forma de pagamento. Entretanto, a sociedade subsidiária “B”, uma vez sub-rogada nos direitos, poderá livremente negociar condições diversas das vigentes. 18) Da expedição de carta de arrematação: a carta de arrematação será expedida após homologação da arrematação pelo Juízo da Recuperação Judicial. 19) Da imissão na posse: a imissão
na posse da subsidiária integral “B” se dará em até 30 (trinta) dias, corridos, contados do trânsito em julgado da data da homologação da arrematação, independente da averbação do registro do comércio, caso em que poderá o arrematante, desde então, praticar todos os atos de empresa relativos ao exercício da atividade. Responderá o arrematante, no entanto, pelas obrigações decorrentes do exercício dessa atividade no período compreendido entre a
imissão na posse até o efetivo registro da carta de arrematação correspondente. 20) Da transferência da sociedade subsidiária “B”: tendo em vista a continuidade da atividade, a exploração da referida atividade será mantida e exercida em nome e proveito da recuperanda até o momento em que arrematante
assumir as atividades operacionais, conforme item 19.20. 1) Custos de transferência: serão de inteira responsabilidade do arrematante todas as providências e todas as despesas necessárias para transferência dos bens arrematados, cabendo à recuperanda apenas fornecimento de informações e de documentos que lhe couberem exclusivamente. 20.2) Todas as penhoras e todos os gravames, sejam quais forem, incidentes sobre os bens arrematados serão
cancelados por determinação do Juízo da Recuperação Judicial. Entretanto, os eventuais custos com a transferência dos bens arrematados serão suportados pelo arrematante. 20.3) Formalização da transferência dos bens: a carta de arrematação representará documento hábil para registro das transferências em favor do arrematante de todos os bens que integram UPI (corpóreos e incorpóreos) junto aos órgãos competentes. 20.4) Mutações patrimoniais: o
arrematante se sujeitará às mutações patrimoniais naturais, decorrentes da continuidade da exploração da atividade empresarial, ocorridas entre a data da
arrematação até a data da imissão na posse. 21) Demais procedimentos: 21.1) Prazo para impugnação: eventuais impugnações sobre os termos deste
edital deverão ser apresentadas, através de petição, nos autos do processo da ação de recuperação judicial, em até 05 (cinco) dias, corridos, contados da
data de publicação deste edital. 21.2) Assinado auto de arrematação pelo juiz e pelo arrematante, a arrematação será considerada perfeita e irretratável,
nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil. 21.3) Não havendo licitantes ou propostas válidas, serão cumpridas demais disposições do Aditivo
ao Plano de Recuperação Judicial. 22.4) Eventuais controvérsias surgidas no curso do procedimento de arrematação serão decididas pelo Juízo da Recuperação Judicial. 21.5) Este edital será também disponibilizado no endereço eletrônico da Administradora Judicial:www.administradorajudicial.adv.br.

nha a maior demanda de crédito do consumidor.
“Esses golpes aumentam
conforme crescem as transações em lojas e o consumo em
si, porque é quando o consumidor usa seus dados. É aí
que o criminoso encontra brecha para se apropriar de informações e cometer a fraude”, afirmou.
No primeiro semestre, a demandadoconsumidorporcrédito cresceu 2,1% em relação
ao mesmo intervalo de 2016 —
emjulho,aaltafoide11,4%ante igual mês do ano passado.
A expectativa é que continue
aumentando,acompanhando
a consolidação da retomada
econômica, e os fraudadores
devemtentarseaproveitardesse movimento, avalia Aragão.
NOME SUJO

A enfermeira Josiane Roberta de Menezes, 32, não deu
a sorte de ficar só na estatística das tentativas. No caso
dela, o golpe se materializou.
Em maio deste ano, Josiane tentou fazer o cartão de
crédito de uma loja esportiva, mas não conseguiu.
“Achei que era política da
empresa, porque continuava
recebendo outras propostas
de cartões do meu banco.”
Um dia, por curiosidade, a

enfermeira decidiu saber
qual era sua pontuação de
crédito, ao ver um anúncio de
serviço oferecido pela Serasa. Achou baixa. Ao investigar o motivo, descobriu uma
dívida de R$ 276 em aberto
com uma empresa de telefonia —que tinha incluído seu
nome no cadastro de inadimplentes em setembro de 2016
pela falta de pagamento.
Depois de algumas ligações para tentar resolver o
problema, Josiane ficou sabendo que a conta não paga
era referente a uma linha telefônica no Ceará —apesar de
ela nunca ter ido ao Estado
ou conhecer alguém lá.
“Eles não explicam como
isso aconteceu. E eu queria
dar entrada em um carro, mas
o fato de meu nome ter sido

“

A telefonia
é a grande porta
de entrada do
fraudador, porque
gera comprovante
de residência. A
partir daí, ele comete
fraudes maiores

Carolina aragão, SerasaConsumidor

negativado fez com que as taxas do financiamento subissem. Ficou bem mais caro”,
afirmou a enfermeira.
A telefonia é justamente o
segmento líder de tentativas
de fraudes, mostra o indicador da Serasa. Foram 366.188
no primeiro semestre, o que
representa 38,5% do total.
“Historicamente, observamos que a telefonia é a grande porta de entrada do fraudador, porque gera um comprovante de residência. A partir daí, ele junta com outros
dados e comete fraudes maiores, como abrir uma conta
bancáriaouconseguirumempréstimo”, diz Carolina Aragão, do SerasaConsumidor.
Serviços aparecem em segundo lugar, com 30,1%. Bancos e financeiras respondem
por 23,8% das tentativas, mas
foi nesse segmento que houve o maior salto na comparação semestral: 31,2%.
Segundo a Serasa, as principais tentativas de fraude
são compra de celulares com
documentos falsos, emissões
de cartões de crédito, financiamento de eletrônicos e
abertura de contas-correntes.
Mas há casos em que os dados são usados para comprar
bens maiores, como carros,
ou até para abrir empresas.

GOLPES EM ALTA
Tentativas de fraudes crescem 7,5% no 1º semestre

285.830
Serviços

226.280

Bancos e
Financeiras

366.188
Telefonia

57.451
Varejo

Total

950.632

14.883
Demais

Fonte: Serasa Experian

Saiba como evitar ser vítima de golpistas
de são paulo

Para evitar fraudadores, o
consumidor não deve fornecer seus dados a estranhos.
Outra dica é, em lojas, não
deixar que os atendentes levem o cartão para longe.
Também não insira sua se-

nha se houver desconhecidos por perto.
Oconsumidorprecisaacompanhar o extrato bancário e
acionar o banco se desconfiar
detransação.Seperderumdocumento, a recomendação é
fazer boletim de ocorrência.
Em compras virtuais, aten-

ção ao site: uma forma fácil
de evitar golpes é checar se,
na barra do navegador, o endereço começa com https.
Vale também atualizar
sempre o antivírus no computador e não fazer operações que exijam senha em
computadores públicos.

