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Aviso de Licitação - Leilão nº 02/2018/CDP
ACOMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP torna público que realizará Leilão em 28
de setembro de 2018, nas dependências da BM&F BOVESPA, em São Paulo/SP,
conforme disposições do Edital, nos seguintes termos: 1) OBJETO: Cessão de Uso
Onerosa de áreas e infraestruturas públicas não afetas às operações portuárias,
destinadas à armazenagem e distribuição de gás liquefeito de petróleo – GLP,
localizada dentro do Terminal Petroquímico de Miramar, no estado do Pará,
denominada BEL06. 2) OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS: Os Editais e seus
Anexos poderão ser obtidos a partir de 06 de agosto de 2018, no endereço
eletrônico da CDP [http://www.cdp.com.br], ou na sede da CDP em Belém/PA, na
Av. Presidente Vargas, 41. 3) REQUISITOS PARAPARTICIPAÇÃO: Os requisitos e
demais condições de participação estão definidos no Edital do Leilão e seusAnexos.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS CEI
Presidente Comissão Especial de Licitação

LEILÃO Nº 02/2018

COMPANHIADOCASDO
PARÁ -CDP
AUTORIDADEPORTUÁRIA
CNPJ 04.933.552/0001-03

SECRETARIA
NACIONAL DE

PORTOS

GOVERNO
FEDERAL

Pregão Eletrônico nº 13/2018
Objeto: Contratação de empresa(s), mediante Ata de Registro de Preço, para
o fornecimento de estações de trabalho (desktops), computadores portáteis
(notebooks), eMonitores paraMicrocomputadores comgarantia de funcionamento
on-site pelo período de 60 (sessenta) meses para atender as demandas das
Unidades da Embrapa. Data da licitação: 16/08/2018; Horário: 09:00 horas; Local:
Site www.comprasgovernamentais.gov.br; O edital encontra-se disponível no
site www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.embrapa.br. Informações pelo
telefone: (61) 3448-4170; (61) 3448-4108; e-mail: compras@embrapa.br.

Alexandre Satoshi Saito
Supervisor de Contratações Públicas

AVISO DE LICITAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INFRAESTRUTURA

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

GOVERNO
FEDERAL

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA-HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 010/2018,

realizado para a Contratação de empresa especializada na execução de serviços
médicos na área de Ultrassonografia Simples e Doppler. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DA SAÚDE VILA MARIA/VILA GUILHERME, convida as empresas

interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 012/2018 (ID 738), realizado
para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Especialidade de
Endoscopia Digestiva Alta e Baixa (Colonoscopia). Para informações e condições
de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA-HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 012/2018,

realizado para a Contratação de empresa especializada na execução de
serviços médicos na área de Prova de Função Pulmonar. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

ELEIÇÃO SINDICAL – AVISO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Refeições Coletivas, Cozinhas Indus-
triais, Restaurantes Industriais, Merenda Escolar Terceirizada, Cestas Básicas e Comissarías da Re-
gião Norte/Oeste do Estado de São Paulo no uso de suas atribuições Estatutárias vem comunicar que
nos dias 05 e 06/09/2018, no período das 9:00 às 18:00 horas, na sede do Sindicato, localizado na Rua
Cussy Júnior, 11-16, - Centro - Bauru/SP, será realizada eleição para composição da Diretoria, Conse-
lho Fiscal e Representantes no Conselho Representativo da Federação e Confederação (membros efe-
tivos e suplentes), devendo os registros de chapas ser efetuado no prazo máximo de 05 dias corridos,
contados da data da publicação deste Aviso, na Secretaria do Sindicato, na Rua Cussy Júnior, 11-16
- Centro - Bauru/SP, no horário das 8:00 as 17:00 horas. Comunica ainda que por conta do tamanho da
base de atuação do Sindicato, fará uso de urnas itinerantes que circularão nas unidades operacionais
das empresas do setor nas regiões de: Araçatuba/SP, Bauru/SP, Presidente Prudente/SP, Ribeirão
Preto/SP e São José do Rio Preto/SP. O Edital de Convocação das Eleições encontra-se afixado na
sede e sub-sedes do Sindicato. Bauru, 06 de agosto de 2018.Waldir Aparecido Avanzo (Presidente).

Comunicado Reajuste Produtos Corporativos de Voz Avançada - Vivo2 - 2018

A Telefônica Brasil S.A., doravante denominada VIVO, concessionária no setor 31 da Região III e Autorizada na Região I, II e setor 33
da Região III do PGO, comunica aos seus clientes e aos usuários em geral o reajuste dos valores máximos homologados da PUC nº 14G -
Facilidades 0800 vigentes a partir de 08/08/2018.

FACILIDADES
0800 - PUC

014G (valores
Máximos

Homologados)

ITEM
AC, ES,
PI, RR,
SC, SP

MT, MG BA e DF
AP, GO,
MA, MS,
PR e TO

AL, AM,
CE, PA,
PB, PE,
RJ, RN,
RS e SE

RJ RO

Facilidade
Padrão

Bloqueio Celular / Telefone
Público / Código Nacional (CN) 207,13 207,13 207,13 207,13 207,13 207,13 207,13

Facilidade
Básica

Restrição de Chamadas 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55

Distribuição de Chamadas 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55

Facilidade
Avançada

Controle de Fila 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33

Personalização de Áudio 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33

Facilidade URA URA de Atendimento 310,67 310,67 310,67 310,67 310,67 310,67 310,67

Os valores acima são expressos em reais, incluem impostos conforme a legislação aplicável e tem como data-base para futuros reajustes
dos valores máximos homologados: 01 de julho de 2018.

Mais informações podem ser obtidas em nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 10315 ou através do nosso site,
www.vivo.com.br. Para pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja mais perto de você, acesse
o site www.vivo.com.br.

Comunicado

Como escolher um fundo
Investidor deve avaliar tolerância a risco e custos envolvidos na aplicação

- É aquele que
não tem tolerância
à oscilação da renda
variável (sobe e
desce da Bolsa, por
exemplo), mesmo
que isso signifique
mais ganho no
longo prazo

- Prioriza a
segurança do
investimento,
pois não pode
perder nenhum
centavo do
dinheiro aplicado

Qual o seu perfil?
Antes de escolher uma aplicação, o investidor deve saber qual o seu perfil. Bancos e corretoras são obrigados a fazer a análise do perfil do investidor

Conservador
- Aceita um
pouco mais de
volatilidade
e risco em nome
de ganho um
pouco maior que
o das aplicações
mais seguras

- Pode precisar do
dinheiro no curto
prazo (um ou dois
anos), ou seja,
prioriza aplicações
mais líquidas como a
poupança e CDBs
(títulos emitidos
pelos bancos)

- Tem um colchão
de emergência
conservador que
permite que suas
aplicações tenham
um prazo maior, de
dois a cinco anos

- É o investidor que
começa a aplicar
em fundos
multimercados ou
de ações indexa-
dos, como os que
seguem o Ibovespa

Moderado
- Tem sangue frio
e não entra em
pânico quando vê
que sua aplicação
está acumulando
perdas

Agressivo
- Pode perder parte
importante de suas
aplicações porque
tem reservas de
emergência e não
vai precisar do
dinheiro em dez anos

- Dedica tempo
para estudar o
vaivém do
mercado, de olho
em como pode
lucrar com as
movimentações

1

Qual o custo do fundo?
Quanto menores as taxas, maior será o rendimento do fundo

2 Quais impostos serão cobrados?3

Imposto de renda
É cobrado sobre o ganho.
Se houver perdas, não há
incidência de IR

IOF
Incide sobre o rendimento de
alguns fundos quando o resgate
ocorrer em menos de 30 dias. A
alíquota máxima é de 96% (no
primeiro dia) e cai a zero no 30º
dia de aplicação

15% sobre o
rendimento na hora
do resgate

Renda fixa

Renda variável

Prazo de
resgate Alíquota (%)

De 181
a 360

De 181
a 360

De 181
a 360

Acima de
721 dias

22,5

20

17,5

15

*Considerando que o índice de referência rendeu 10% Fontes: Anbima e consultores

Taxa de administração
Paga o trabalho do gestor que escolhe os títulos (públicos, dívida
privada, ações etc) nos quais o fundo investirá. A taxa é cobrada
sobre a fatia que o investidor tem do patrimônio líquido do fundo

Taxa de performance
Em alguns fundos, o gestor pode cobrar um percentual do ganho
(taxa de performance) caso a rentabilidade ultrapasse um índice
predefinido: é comum em fundos multimercados mais arriscados

Taxa de entrada e de saída
Pode ser cobrada na aplicação ou no resgate de um pedaço do investimento

R$ 10.000
é o valor
investido

Com rendimen-
to de 10%,
após um ano o
investidor terá
mais R$ 1.000

Com taxa de
administra-
ção de 2%, o
valor pago
é de R$ 220

R$ 10.000
é o valor
investido

Com rendi-
mento de 15%,
após um ano o
investidor terá
mais R$ 1.150

Com taxa de per-
formance de 20%,
o valor pago
é de R$ 30
(diferença do que
superou o índice
de referência*)

R$ 10.780
é o patrimônio R$ 11.120

é o patrimônio

Fintechajudapequeno investidor adiversificar
novas empresas de tecnologia da área financeira auxiliam na escolha de produtos que não exigem grandes quantias

-Tássia Kastner
SãoPaulo Osespecialistasavi-
samqueo imperativo “diver-
sifique seus investimentos”,
conselhoantigodeplanejado-
resfinanceiros,tambémdeve
ser levado em consideração
pelospequenosinvestidores.
Mesmoos que têmquanti-

asmenoresprecisamcautela
eestratégiaparaevitarperdas
noatualcenáriodeincerteza
políticaeeconômicaquemar-
cará este segundo semestre.
“Se estiver muito concen-

trado em algum investimen-
to,reduzaaplicaçõesaí,enão
éomomentodefazerapostas

esperandolucraralto”,Ronal-
doPatah,estrategistadoUBS
WealthManagement.
Antes de iniciar a diversi-

ficação, o investidor precisa
formarachamadareservade
emergência—ovalorquepre-
cisa para cobrir cerca de seis
meses de gastos caso perca
sua fonteprincipal de renda.
Esse dinheiro precisa ser

aplicado em investimentos
de liquidez, como Tesouro
Selic, fundos de DI ou mes-
mo a poupança, e compõe a
fatia de 70%dos investimen-
tos,nocasodeconservadores.
Umaalternativaparaorga-

nizar os investimentos é re-

correràschamadasfintechs,
empresas novatas que usam
tecnologia para prestar ser-
viçosfinanceiros. Elas entra-
ramnessemercadojustamen-
tecomoobjetivodeajudaro
investidoramontarumport-
fólio diversificado, sem que
eleprecisefazeressaseleção.
Odinheiroéaplicadoauto-

maticamenteconformeoob-
jetivo e o risco que o investi-
dorestádispostoacorrer,de
acordocomasrespostasque
ele fornece no questionário
inicial de avaliação de perfil
do investidor.
É cobrada uma taxa pelo

serviço prestado. Pelo me-
nosquatroatuamnessemer-
cado: Magnetis, Warren, Ve-
rios eMonetus.
Para diversificar investi-

mentos dequemtemmenos
para investir, elas também

têmrecorrido a fundos.
A Magnetis oferecia servi-

çosapenasaclientescompe-
lomenosR$10.000.Comacri-
açãodefundos,afintechper-
miteaplicaçõescomR$1.000.
“Aumenta a diversificação

de carteiras e dá acesso a to-
domundo,nãosóparaquem
temmuitodinheiro”,dizLuci-
anoTavares, fundador epre-
sidente daMagnetis.
O dinheiro pode ser distri-

buídoematétrêsfundos:um
derendafixa,queacompanha
ataxadejuros,ummultimer-
cado eoutro de ações.
Lançado há cerca de um

ano,oWarrendestinavaapli-
caçõesdos investidoressem-
preaumúnicofundo,confor-
me o objetivo. Para diversifi-
car, era preciso criar um no-
vo objetivo, complicando o
processo.

O aplicativo está em refor-
mulaçãoeteráumperfilmais
parecidocomopropostopela
Magnetis.Cadaobjetivopas-
sará a ser formado por uma
carteiradeinvestimentosque
aplica emmaisdeumfundo.
“AgenteconstruiuoWarren

para pessoas de perfil mais
passivo, sem exigir uma to-
mada de decisão,mas notou
que as pessoas queriam ter
acesso amais produtos”, afir-
maTitoGusmão, umdos só-
cios do aplicativo.
Osgrandesbancostambém

começamaatuarmelhoren-
treinvestidoresdemenorpor-
te. Para tentar segurar recur-
sos de clientes que estavam
migrandoparacorretorasem
buscade investimentosmais
atrativos,grandebancospas-
saram a distribuir fundos de
gestores independentes.

O alvo agora são correntis-
tasdosegmentodealtarenda
(acimadeR$ 10.000). Até en-
tão,apenasclientesdopriva-
te tinhamacessoaessespro-
dutos, que tendem a render
mais e pagar taxas de admi-
nistraçãomais baixas.
Nestemês,oBancodoBra-

silpassouaoferecerfundosde
trêsgestoras independentes.
Obancoacompanhaomo-

vimento iniciado pelo Itaú e
seguidopeloBradesco.
OperfildoinvestidordoBB

é predominantemente con-
servador, e uns poucos pro-
dutosatendiamsuasexpecta-
tivas.Comos jurossaindode
14,25%, em 2016, para a atual
mínima histórica, de 6,50%,
foi preciso buscar alternati-
vas,dizPaulaMazanék,geren-
te geral daunidadede capta-
ção e investimentos.

Secretaria deAdministração e Finanças
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº. 03/2018

OBJETO: Contratação de empresa
para prestação de serviços de
gerenciamento técnico-operacional
e de gestão administrativa da
Rádio Justiça, com a produção, sob
demanda, de programas radiofônicos
e de multimídia, voltados à divulgação
dos atos do Poder Judiciário. DATA:
06/09/2018. Horário: 14h. Local:
Supremo Tribunal Federal, Edifício
Anexo I, subsolo, garagem,SaladeSala
de Treinamentos nº 4. Praça dos Três
Poderes, Brasília - DF,CEP70.175-900.
O Edital encontra-se disponível nos
sítios: www.comprasnet.gov.br e
www.stf.jus.br.
Brasília, 03 de agosto de 2018
Marcello dos Santos Lopes

Presidente da CPL

SUPREMOTRIBUNALFEDERAL

livraria.folha.com.br


