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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-044/18 – Proc. nº 14.101//2018

OTribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais doApolo, 739 – Recife - PE, torna
público o certame em epígrafe. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – Aquisição com insta-
lação de divisórias. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do portal www.compras-
net.gov.br. ABERTURADA LICITAÇÃO: 10 horas do dia 05/10/18. Referência de tempo:
horário de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81) 3225-3445, das 8 às 17h (horário local).
Para concorrer a este Pregão os interessados deverão estar cadastrados no SICAF (Sistema de
Cadastramento de Fornecedores). O cadastramento poderá ser realizado em qualquer unidade
dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das
Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizadas nas
Unidades da Federação.

CARLOS EDUARDO DEALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR. FRANCISCO MORAN,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº

005/2018, a ser realizado para contratação de empresa especializada em fornecimento
de nutrição e alimentação hospitalar, destinadas a pacientes e acompanhantes legalmente
instituídos, bem como a colaboradores do Hospital Municipal de Barueri. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 64/2018

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 64/2018, cujo
objeto é o Registro de Preços visando a eventual contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de apoio administrativo, compreendendo as atividades de supervisor, assistente administrativo e vigia,
para atuação nos trabalhos de Recadastramento Biométrico em 77 (setenta e sete) municípios localizados no
interior do estado da Bahia. A Licitação será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: às 09h30min (horário de Brasília-DF) do
dia 09/10/2018. O Edital, contendo todas as informações, encontra-se disponível, para reprodução gráfica, no
endereço acima, bem como no site www.tre-ba.jus.br. Outras informações pelo telefone (71) 3373-7340.

Salvador, 24 de setembro de 2018
Cláudio Lima Juiz

Pregoeiro

EDITAL PARA NOTIFICAÇÃO
DE GRINALDO CAMORIM E/OU ISABEL ANTÔNIA GARCIA CAMORIM

O 10º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, atendendo ao requerimento,
com fulcro no art. 213, II, da Lei 6.015/73, NOTIFICA GRINALDO CAMORIM e/ou
ISABEL ANTÔNIA GARCIA CAMORIM, ou SEUS ESPÓLIOS/SUCESSORES, na
qualidade de compromissários compradores do imóvel objeto da transcrição nº 20.198
do 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, conforme Inscrição nº 11.073
do 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, que se encontra prenotado
sob nº 487.959 o requerimento apresentado por NOBE EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA, para fins de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO, onde se
pede a retificação do imóvel objeto da matrícula nº 25.324 do 10º Oficial de Registro
de Imóveis, localizado à Avenida Rebouças, nº 2.836, passando a ter as seguintes
medidas, área e confrontações: Inicia-se no ponto 1, situado no alinhamento predial da
Avenida Rebouças, distante 39,13m do alinhamento predial da Rua Capitão Prudente
com a Avenida Rebouças e segue 12,99m pelo alinhamento da Avenida Rebouças
até encontrar o ponto 2; deste ponto deflete à direita, formando um ângulo interno
de 86º57’16”, e segue 6,52m até encontrar o ponto 3; deste ponto, deflete à direita,
formando um ângulo interno de 89º19’35”, e segue 0,25m até encontrar o ponto 4;
deste ponto deflete à esquerda formando um ângulo interno de 269º59’41”, e segue
7,88m até encontrar o ponto 5; deste ponto deflete à direita, formando um ângulo
interno de 180º37’09”, e segue 22,00m confrontando nos pontos 2-3-4-5-6 com o
imóvel nº 2.838 da Avenida Rebouças (matrícula nº 1.389 do 10º RI - contribuinte
nº 015.047.0004-1); do ponto 6 deflete à direita , formando um ângulo interno de
86º11’42” e segue 13,19m até o ponto 7, confrontando com o Condomínio Edifício
Ernestina lançado pelo nº 161/165 da Rua Capitão Prudente (transcrição nº 19.434
do 13º RI); do ponto 7 deflete à direita, formando um ângulo interno de 92º43’54”, e
segue 9,97m confrontando com o Condomínio Edifício Capitão Prudente, lançado pelo
nº 151 da Rua Capitão Prudente (transcrição nº 20.927 do 13º RI) até encontrar o ponto
8; deste ponto deflete à direita, formando um ângulo interno de 180º28’11” e segue
18,28m até encontrar o ponto 9; deste ponto deflete à direita, formando um ângulo
interno de 179º24’59” e segue 6,56m até o ponto 1; onde forma ângulo interno de
94º17’33”, confrontando nos pontos 8-9-1 com o imóvel nº 2.816 daAvenida Rebouças
(inscrição nº 11.073 do 13º RI – contribuinte nº 015.047.0006-6) encerrando a área de
461,70m². Caso os notificados não concordem com a retificação, poderão, no prazo
de até 15 (quinze) dias, contados da data da publicação deste edital, apresentarem
impugnação fundamentada e por escrito, para fins do §5º, 2ª parte, do art. 213
da referida lei 6.015/73, dirigida ao 10º Oficial de Registro de Imóveis, na Rua Inácio
Pereira da Rocha nº 142, 1º andar, nesta Capital, com horário de atendimento das
9:00 às 16 horas, presumindo-se a concordância no caso de não apresentação de
impugnação no prazo assinalado. E para que chegue ao seu conhecimento e não
venham os notificados de futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital
que será publicado por 2 (dois) dias em um dos jornais de maior circulação da
Comarca de São Paulo. Dado e passado em São Paulo, aos 20 de setembro de 2018,
(ass.) FLAVIANO GALHARDO, Oficial.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 021/2018-AGR
Objeto: Aquisição de material de
expediente para registro de preços.
Edital a partir: 24/09/2018 das 10:00
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00
horas. Entrega das propostas: a partir de
24/09/2018 às 10:00 horas. Abertura das
propostas: em 04/10/2018 às 10:00 horas.
Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes
nº 563, Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone:
(21) 3483-9017, 3483-9018. Cópia do
edital: no www.comprasgovernamentais.
gov.br ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

Acervo Folha.
Os últimos95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.
www.folha.com.br/acervo

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará em cumprimento ao disposto no
artigo 9º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro o
Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre.
Data: 26/09/2018
Horário: 11h30
Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar
Câmara Municipal de São Paulo - Endereço: Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE:CONCORRÊNCIA n.º 214-2018: Abertura: 31 de
outubro de 2018, às 9h. Objeto:Contratação de empresa, sob regime de empreitada por
preços unitários, para execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, na Estrada
Municipal Domingos Mazzochi. Os recursos são oriundos do Banco de Desenvolvimento da
América Latina – CAF. O edital está disponível na Central de Licitações - CENLIC ou no site
www.caxias.rs.gov.br. Mais informações pelo fone (54) 3218-6000. Caxias do Sul, 21 de
setembro de 2018.

Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi, Secretária de Recursos Humanos e Logística

AVISO DE LICITAÇÃO SESC/DR-PE
CONCORRÊNCIA Nº 010/2018 (OBRAS) – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC SIRINHAÉM, NO LITORAL
SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em Barra de Sirinhaém/PE, Loteamento AVER-O-
MAR, no Lote 1, Quadra 174, de responsabilidade do Sesc, Serviço Social do Comércio,
Departamento Regional em Pernambuco, conforme o ANEXO I, observadas as condições
estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.
Data da abertura: 6/11/2018, às 09 horas e 30 minutos.
Maiores informações no site: www.sescpe.org.br/licitacoes

Recife/PE, 24 de setembro de 2018.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - OBRAS

COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO - CEL - OBRAS

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DAMEDICINA/ HOSPITALESTADUALDEDIADEMAGOVERNADOR
ORESTES QUERCIA, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 008/2018 (ID 832), realizado para a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Especializados na Área de Auditoria
de Prontuários Médico Hospitalares. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.
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Oscilação do dólar atrai investidor para fundo cambial

Patrimônio, em R$ bi Rentabilidade, descontado
IR, em%

Evolução do número de cotistas, emmilhares Patrimônio de
fundos de varejo,
em R$ bi

Destaques

bb dólar mil FiC Fi Cambial LP

btg dolar Fi Cambial

itaú FiC Fi Cambial

bb dólar estilo FiC Fi Cambial LP

itaú Personn Cambial dólar Plus FiC Fim

Caixa dólar FiC Fi Cambial

Santander FiC Fi Cambial

itaú Personnalité dólar FiC Fi Cambial

bram bradesco H dólar Fi Cambial LP

bb dólar 20mil FiC Fi Cambial LP

Nº de cotistas, emmilhares Patrimônio do fundo, emR$mi

Fontes: Anbima e Morningstar, com elaboração de Marcelo D'Agosto
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Em maio e junho, o dólar disparou impactado pela greve dos caminhoneiros
e por decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos

Fechamento do dólar no mês, em R$
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Com a alta do dólar, investidores correram para fundos cambiais;
em julho, o cenário externo favorável gerou algum alívio ao câmbio
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A partir de agosto, a eleição entrou com força no radar do mercado, pressionou o
dólar e atraiu mais investidores para fundos cambiais, sobretudo aqueles do varejo
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-Anaïs Fernandes
São Paulo A forte desvalori-
zação do real em relação ao
dólar num anomarcado por
choquesemeconomiasemer-
gentesetensõespré-eleitorais
noBrasil fez investidorescor-
rerempara fundoscambiais.
O produto é recomendado

paraquemtemgastosprevis-
tos emdólar e quer se prote-
ger de oscilações do câmbio.
“Ofundofuncionacomoum

pequeno seguro por um cur-
to espaçode tempo”, compa-
raEvandroBuccini,economis-
ta-chefe daRioBravo.
Paraoinvestidorquedeseja

especularcomamoeda,épre-
cisoconsiderarqueodólar já
acumula alta de 22%noano.
Dejaneiroaagosto,opatri-

môniolíquidodefundoscam-
biais saltou mais de 70%, de
R$ 3,1 bilhões para R$ 5,4 bi-
lhões, segundodados daAn-
bima(associaçãodasentida-
des domercadode capitais).
O maior pulo na captação

ocorreu demaio para junho,
após o dólar emendar altas
de 6% em abril e maio, im-
pactadopor temascomopo-
líticamonetária nosEstados
Unidoseparalisaçãodecami-
nhoneiros noBrasil.
“Odólar éoativodomedo.

Qualquer coisa que coloque
o horizonte em risco acaba
gerandoreceioaoinvestidor,
que recorre aodólar”, diz Jef-
fersonLaatus,sóciofundador
doGrupoLaatus.
Emagosto,conformeamo-

edadaTurquiaderretiaepes-
quisas começavam a apon-
tar que candidatos preferi-
dospelomercadofinanceiro
não deslanchavam na prefe-
rência dos eleitores, o dólar
rompeu a barreira dos R$ 4
pelaprimeiravezemmaisde
dois anos.
“Existeumhistóricodecri-

seseincertezasemépocasde
eleição e o dólar acaba refle-
tindo isso, o que motiva as
pessoas a entrarem em fun-
doscambiais”,dizoconsultor
financeiroMarcelo d’Agosto.
Fundoscambiaisdevemter

aomenos80%desuacarteira
emativosrelacionadosauma
moeda estrangeira—em ge-
ral, o dólar.
A vantagem em relação à

compra direta da moeda é
que o investimento é admi-
nistradoporumprofissional
queacompanhaosmercados.
Alémdisso,suarentabilida-

deestáassociadaàmoedaes-
trangeira,maso investimen-
toéfeitoemreais. “Aideiabá-
sicadofundocambialédola-
rizar o seu real”, diz Laatus.
O fundo cambial pode ser

uma fontedeproteçãoainda
para outros ativos. “Apessoa
temaçõesemBolsa,mastam-
bémrecorreaodólarporque,
emgeral,elessãoinversamen-
tecorrelacionados.Quandoo
nervosismo no mercado au-
menta e a Bolsa cai, a alta do
dólar pode acabar compen-
sando”, explica Marcelo Pa-
checo, gerente executivo de
fundos multimercado e off-
shore daBBDTVM, distribu-
idora doBancodoBrasil.
Com base em números da

Morningstar, empresa ame-
ricanadepesquisasde inves-
timentos, d’Agosto observa
que entre janeiro e o início
desetembrodesteano,dado
maisrecente,quasedobrouo
númerodecotistasdefundos
destinadosapequenosinves-
tidores,de16,8milpara32mil.
“Não tem essa quantidade

toda de pessoas que vão via-
jar para fora e estão pensan-
doemproteção.Háumcom-
ponente especulativo atrela-
do à eleição”, afirma.
Para quemnão temdespe-

sasemdólareplanejaapenas
ganhar comamoeda, a reco-
mendação épensar bem.
“Se a pessoa pretende en-

Disparadadodólar faz dobrar
investidoresde fundocambial
aplicador que decidir entrar agora pode ter menos oportunidades de ganho

traraessaalturadocampeo-
nato, a bola fica meio dividi-
da.Sedissesseemmaioqueia
comprar, teria sidoumaboa.
Agorajáhouveummovimen-
to grandedealta, os ativos já
mudaram de patamar. A si-
tuação pode sempre piorar,
mas existe a chance de, en-
dereçadas as soluções para a
questãofiscal,apercepçãode
risco cair e o dólar também”,
alerta Pacheco.
Apesardetambémreconhe-

cer que a hora ideal para ga-
nhar com fundo cambial po-
deterpassado,JeffersonLaa-
tus ainda vê vantagens.
“Odólarvemcaindoporal-

guns dias,mas ainda tem es-
paço para a moeda dar uma
esticada.Nãodevesernames-
ma proporção do que já vi-
mosnoanoe,por isso, seen-
trarnofundo,nãoéparaficar
pormuito tempo”, diz.
Paraoperarnessecurtopra-

zo,D’Agostoreforçaqueo in-
vestidor precisa ter claro a
parceladoseupatrimônioque
está disposto a perder.
Laatusressaltaqueofundo

cambial é um investimento
de renda variável e, por isso,
há risco de prejuízo de parte
consideráveldocapitalaplica-
do. “É um investimento para
quem é arrojado, não é para
quemestáquerendoconstruir
patrimônioao longodotem-
po semsepreocupar.”
“Para ganhar dinheiro no

fundo cambial temque acer-
tar o timing. Isso é difícil até

paraqueméespecialista”,diz
EvandroBuccini.
“Olhandoocenáriomacro,

estamos num ciclo de aper-
to monetário no mundo. A
questão é qual será a veloci-
dadedesseapertoeatéonde
ele vai”, diz Pacheco.
Na quarta-feira (26), o Fed

(FederalReserve,obancocen-
tral dos EUA) deve anunciar
a terceira altados juros ame-
ricanos no ano, pela proje-
çãomajoritáriadosanalistas.
Juros mais altos nos EUA

fortalecem o dólar global-
mente porque atraem para
a maior economia do mun-
do parte do dinheiro até en-
tão investido em países con-
siderados mais arriscados,
mas que, por isso, oferecem
retornomais atrativo.

“Quem perde mais são pa-
íses em situação frágil, com
problemas na gestão ou de
suasquestões internasoude
contasexternas,comovimos
recentementecomTurquiae
Argentina.Emrelaçãoa isso,
oBrasilestámaisconfortável,
porque temos reserva inter-
nacional elevada, superávit
de balança comercial relati-
vamente grande eumdéficit
detransaçõescorrentescon-
vergindo para zero. Um ata-
que à nossamoeda não viria
por aí”, avalia Pacheco.
AfragilidadedoBrasiléseu

quadrofiscal interno.“Opro-
blema é que as despesas são
maiores que as receitas e em
algum momento o país aca-
ba se endividando para co-
brir essa diferença”, diz o ge-
rente executivo.
Mudançasnessehorizonte

fiscal dependerão muito do
resultado das urnas, de qual
será a disposição do futuro
presidenteparapromoverre-
formasea sua relação como
Congressopara viabilizá-las.
Pachecodizque,seasques-

tões fiscais forem trabalha-
das, a tendência é que a per-
cepção de risco que o inves-
tidor tem do Brasil diminua
e odólar caia.
Semessasindicações,aper-

cepçãoderiscoaumentariae
poderia haver fuga de recur-
sos—para sair do país, o in-
vestidorvenderealecompra
dólar,puxandoparacimaaco-
taçãodamoeda americana.

$
Entenda os custos

Taxa de administração
O ideal é que fique entre 0,5%
e 0,7%, dizem os especialistas
Acima de 1%, a taxa é
considerada cara e pode
afetar o desempenho
do fundo

Imposto de renda
A cobrança incide sobre
a rentabilidade do fundo
e varia entre 22,5% e
15%, dependendo do
tempo de aplicação


