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REFINARIAS Petrobras reajusta diesel
em 2,7% e gasolina em 1,8%

www.atarde.com.br/economia

TELECOMUNICAÇÕES Transação foi realizada através da TData, que adquiriu
todas as ações representativas do capital social da Terra Networks Brasil S.A.

Telefônica compra portal
Terra por R$ 250 milhões
ERICK TEDESCO
A TARDE SP

As ações da Terra Networks
Brasil,proprietáriadoportal
Terra, foram adquiridas pela
Telefônica Brasil, por meio
da subsidiária integral Tele-
fônica Data (TData).

A transação com a acio-
nista controladora SP Tele-
comunicações Participações
(SPTelecom) custou R$ 250
milhões, pago em parcela
única, conforme anunciado
ontem pela companhia.

Agregar valor
A operação, ressaltou a Te-
lefônica em comunicado,
busca ampliar e integrar a
oferta comercial de serviços
digitais para “agregar valor
imediato à carteira de clien-
tes” da própria companhia e
da subsidiária. Outro ponto
destacado na nota enviada à
imprensa sobre a compra, a
Telefônica divulga a meta de
“gerar alavancagem” do ne-
góciodepublicidadedaTDa-

Site Terra / Print

A Terra Networks Brasil S.A é prestadora de serviços digitais (serviços de valor adicionado, SVA) e publicidade

ta, um mecanismo que con-
sidera viável devido à abran-
gência nacional “de atuação
e de expertise” do Terra.

A troca de know how entre
Telefônica – que trabalha na
criação de novos produtos
digitais de mídia e publici-
dade para a telefonia celular
–, e o Terra, com experiência
na área de venda, atendi-
mento e operações de ser-
viços digitais para clientes
específicos, pretende “ma-
ximizar a unificação das
condições comerciais man-
tidas com fornecedores”,
tanto da TData como da Ter-
ra Networks, bem como com
os fornecedores comuns,
afirma a companhia pelo co-
municado.

Sem financiamento
O valor de R$ 250 milhões,
explica a Telefônica, foi cal-
culado com base no valor
econômico da sociedade e
de acordo com critério de
fluxo de caixa descontado,
com data base de 30 de abril

de 2017. A companhia ainda
informa que efetuou o pa-
gamento com dinheiro em
caixa, sem necessidade de
financiamento.

“A operação está sujeita a
condições usualmente apli-
cáveis a este tipo de tran-
sação, tendo sido precedida
de uma auditoria legal e fi-
nanceira em relação à Terra
Networks e avaliação por
empresa independente”,
anuncia a Telefônica sobre
os custos da operação.

Serviços digitais
A Terra Networks é presta-
dora de serviços digitais
(serviços de valor adiciona-
do, SVA) e publicidade. Já a
subsidiária TData é uma so-
ciedade que se dedica à ex-
ploração de SVA, bem como
de soluções empresariais in-
tegradas em telecomunica-
ções, assistência técnica de
equipamentos e redes de te-
lecomunicações, manuten-
çãodeequipamentoseredes
e elaboração de projetos.

SETOR AUTOMOTIVO

Venda de carros
cresce 3,7%
no primeiro
semestre

CLEIDE SILVA
Estadão Conteúdo, São Paulo

As vendas da indústria au-
tomobilística no primeiro
semestre aumentaram 3,7%
em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2016, com um total
de 1.019,4 milhão de auto-
móveis, comerciais leves, ca-
minhões e ônibus. Foi o pri-
meiro resultado semestral
positivo desde 2013.

O resultado traz um certo
alívio para o setor, mas, na
visão de analistas e de exe-
cutivos da indústria, ainda é
cedo para afirmar que já há
uma retomada consistente
do mercado, pois o cenário
político ainda traz incerte-
zas e o crédito para finan-
ciamento segue com restri-
ções. "Ainda há uma dificul-
dade em entender se o mo-
vimento é estrutural ou con-
juntural", diz Rodrigo Nishi-
da, economista da LCA Con-
sultores, especializado no
setor automotivo.

Segundo ele, as vendas di-
retas (das fábricas para lo-
cadoras, frotistas, etc) se-
guem fortes – no mês pas-
sado, elas representaram
42% dos negócios. No varejo
(das lojas para os consumi-
dores), houve impulso de
compras com a liberação
dos saques de contas inati-
vas do FGTS.

Reduzir compras
Os dois fenômenos não de-
vem se repetir neste segun-
do semestre, avalia Nishida.
A liberação do FGTS termina
neste mês e, no caso das ven-
das diretas, uma vez que ti-
verem renovado suas frotas,
os chamados clientes espe-
ciais vão reduzir as compras
nos próximos meses. A pro-
jeção da LCA é de crescimen-
to de cerca de 2% nas vendas
totais de veículos neste ano
em relação a 2016. A aposta
da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), é de
aumento de 4%, após quatro
anos seguidos de queda.

JOINT VENTURE

Parceria
une Swiss Re
Corporate e
Bradesco

ERIC ULBRICH
A TARDE SP

A Swiss Re Corporate Solu-
tions Ltd., divisão de seguro
comercial do Grupo Swiss
Re, e a Bradesco Seguros S.A.,
empresa controlada pelo
Banco Bradesco S.A., con-
cluem transação anunciada
em outubro de 2016 e ini-
ciam, oficialmente, a joint
venture no Brasil.

A carteira de seguros co-
merciais de grandes riscos
da Bradesco Seguros foi in-
tegrada à operação da Swiss
Re Corporate Solutions Bra-
sil Seguros S.A. (SRCSB), que
se torna uma das empresas
líderes no Brasil no segmen-
to. A Swiss Re Corporate So-
lutions Ltda. retém 60% das
ações na SRCSB, enquanto a
Bradesco Seguros passa a ter
40% de participação.

Acesso exclusivo
A associação inclui o acesso
exclusivo da SRCSB à rede de
distribuição da Bradesco Se-
guros, compostapormais de
140 sucursais, mais de 5 mil
agências do Banco Bradesco
e cerca de 40 mil corretores
e agentes de seguros cadas-
trados. Como parte da tran-
sação, cerca de 120 especia-
listas em grandes riscos da
Bradesco Seguros, em São
Paulo e no Rio de Janeiro,
passaram a integrar a
SRCSB.

Com a conclusão da ope-
ração, a SRCSB torna-se uma
das seguradoras líderes no
mercadodesegurosdegran-
des riscos no Brasil, atingin-
do aproximadamente R$
820 milhões (US$ 250 mi-
lhões) em prêmios brutos
emitidos e grande potencial
de crescimento.

Compromisso
“Essa parceria reafirma o
nosso compromisso com o
mercado brasileiro”, diz
Agostino Galvagni, CEO da
Swiss Re Corporate e mem-
bro do Comitê Executivo do
Grupo Swiss Re.

A operação, diz
a Telefônica,
busca ampliar
e integrar
a oferta
comercial
de serviços
digitais para
‘agregar valor
imediato à
carteira de
clientes’
da própria
companhia e
da subsidiária

SEDUR

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017

Abertura: 17/07/2017 às 09:30 min. Objeto: Conservação e Limpeza por Posto de Serviço -
Família(s): 03.16 - Local de realização: site: www.licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no seguinte en-
dereço: Av. Luis Viana Filho, 550, 5ª Avenida, Plataforma II, 2º andar, Centro Administrati-
vo da Bahia - CAB, Salvador-BA, de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00hs às 12:00hs e
das 14:00hs às 17h30min ou pelo endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e/ou www.
comprasnet.ba.gov.br. Maiores esclarecimentos através do telefone: (71) 3118-3180/3221.
Salvador - BA, 03/07/2017 – Margarida Maria de Melo Rebouças Pereira - Pregoeira Oficial.

INEMA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
- INEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0020/2017

Abertura: 17/07/2017 às 10:00 horas – Objeto: Serviço de poda de árvore com a retirada de
expurgos. – Família: 03.21 – Sites: www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.
br. n° 678134
Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos, gratuitamente, nos
sites acima relacionados. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos no Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, situado na Avenida Ulysses Guimarães, nº. 600
- CAB, das 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30 horas, através do telefone (71) 3118-4471,
Fax: (71) 3118-4472, ou ainda, através do e-mail: tanila.cunha@inema.ba.gov.br.
Salvador-BA, 03/07/2017 – Tanila Bispo da Cunha – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06

AVISO
AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANGABA, ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS, através de sua Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados,
o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO
01/2017, O QUAL TEM POR OBJETO A INTENÇÃO DE CONTRATAR ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO
SEM FINS LUCRATIVOS, QUE ESTEJAM QUALIFICADOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº293
DE 27 DE MARÇO DE 2017, COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MIRANGABA, PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE. Assim sendo, será publicado novo edital oportunamente divulgado através
do Diário Oficial do Município, DOE, DOM e Jornal. Mirangaba-BA 03 de julho de 2017. Adilson
Almeida do Nascimento. Prefeito. Valnei Lima Vieira - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU
TERMO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pindobaçu, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições e tendo em
vista o resultado do julgamento da Licitação Pregão Presencial nº 040/2017-PP, declara vencedora da Licitação
objetivando a contratação de empresa para locomoção de discentes e docente, bem como locação de veículos
visando atender às secretarias municipais, tipo menor preço por lote, a Empresa Piemonte da Chapada Trans-
portes Ltda. 03 de julho de 2017. Jorge Adriano Ferreira de Souza – Pregoeiro. Homologo os termos do parecer
acima proferido. 03.07.2017. Hélio Palmeira de Carvalho – Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Termo de Parceria nº 001/2017 Concedente: Prefeitura Municipal de Pindobaçu. Convenente: Institu-
to Chapada de Educação e Pesquisa, pessoa jurídica, CNPJ nº 08.542.264/0001-89, assinatura do convênio: 03
de julho de 2017. Vigência: 31 de dezembro de 2017. Valor Global R$ 165.078,09. Objeto: Execução de projeto
destinado a contribuir para a melhoria de aprendizagem de alunos da educação infantil e do ensino fundamental
via formação continuada conforme anexo I. Dotação 12.363.2.2.014 / 3.3.90.39.00 / 3.3.90.43.00. Hélio Palmei-
ra de Carvalho – Prefeito – Instituto Chapada de Educação e Pesquisa - Convenente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ N: 13.927.827/0001-97

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017-SRP
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público aos interessados que
realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº021/2017-SRP, cujo objeto será: Registro de preço para
futura e eventual prestação de serviço de preparo e entrega diária de refeições (ALMOÇO/JANTAR/DESJEJUM e
CEIA), servidos em buffet térmico, sendo alimentação transportada, para atender as campanhas de vacinação
promovidas pela SESAB - Ministério da Saúde através da Vigilância em Saúde, a Unidade de Pronto Atendimento-
UPA24h, e SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência, pertencentes à Secretaria Municipal de Simões
Filho/BA. Tipo: Menor Preço Global. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 17/07/2017, às 13:30hs, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação - COPEL do Município de Simões Filho, situada à Praça 07 de Novembro,
nº 359, Centro - Simões Filho - Bahia. CEP 43.700-000. Informações através do telefone 3296-8300 e na sala
da Copel. Aquisição do edital através do portal: http://www.simoesfilho.ba.io.org.br/transparencia.
Luis Carlos A. da Boa Morte - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
CNPJ N: 13.798.574/0001-07

AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, neste Município
de Morpará, ao longo do ano de 2017. Sessão: Dia 24/07/2017 às 09h:00mim. Local da Sessão:
Câmara Municipal de Vereadores de Morpará/BA. Edital disponível no Site Oficial do Município,
no endereço eletrônico www.morpara.ba.gov.br ou na Sede da Prefeitura, na Av. Rui Barbosa -
420, Centro, Morpará/BA. Maiores informações: Tel (77) 3663-2183; E-mail licitacao@morpara.
ba.gov.br. Humberto da Silva Cardoso - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017
A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada através do decreto nº 049/2017, torna
público para conhecimento dos interessados, a realização da licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 019/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de Internet com link dedicado em fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal de
Amargosa sem limite de tráfego. Data para entrega dos envelopes e realização da sessão de
lances: 18/07/2017. Horário: 15h00min (Horário Local-BA). Local: Sala da Comissão Permanente
de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, centro, Amargosa - BA, endereço
eletrônico para leitura, obtenção e retirada do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/diariooficial.
Poderão ser solicitadas informações sobre esta licitação através do e-mail: licitacoes@
amargosa.ba.gov.br - tel/fax (075) 3634-3977 no Horário das 08h00min às 12h00min de
segunda a sexta-feira. Amargosa, 30 de junho de 2017, CARLA SOUZA OLIVEIRA, PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
CNPJ N: 13.635.016/0001-12

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017
O Município de Porto Seguro/BA, por sua CPL, realizará licitação no dia 14/07/2017 às 10h00min, no endereço
Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA. Objeto:
Aquisição de materiais hidráulicos destinados a diversas Secretarias da Prefeitura de Porto Seguro-BA. Cópia
impressa do edital: R$ 5,00 (cinco reais). Informações por meio do tel nº 73-982584342. Os demais no
endereço www.portoseguro.ba.io.org.br. Rilei Medeiros Ribeiro/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
CONCORRÊNCIA N° 002/2017. Torna Público Tipo Maior Oferta, Objeto É A Concessão De Espaço Pertencente À
Prefeitura Municipal De São Sebastião Do Passé, Para Funcionamento Da Cantina Do Colégio Municipal Dr. João
Paim, a ser realizada no dia 07 de agosto de 2017, às 09h, na Sala da Comissão Permanente Central de Licitação.
Os interessados terão acesso ao Edital e informações adicionais e/ou edital com a CPCL, sita à Praça Coronel
Luiz Ventura, nº 16, Centro, São Sebastião do Passé - Bahia, das 08h às 14h - Fone (71) 3655-8000. Sanderson
Angelo Pereira Santos – Presidente CPCL.


