_>>>
Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 28/9/2016 (21:0) - Página 7- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

Quarta-feira, 28 de setembro de 2016

|

Valor

|

B7

Empresas | Serviços&Tecnologia
Ensino Governo atrasa pagamento e reduz programas de obras didáticas

Editoras desistem de
vender livros para o MEC
Beth Koike
De São Paulo
Os atrasos de pagamento e a
redução de investimento nos
programas de livros didáticos estão levando as editoras a deixar
de vender para o Ministério da
Educação (MEC). Entre elas estão,
por exemplo, a Positivo e a Pearson que interromperam a comercialização de novas obras para a
rede pública de ensino. As editoras Oxford e MacMillan, que tinham planos de ampliar seu catálogo de obras escolares, decidiram permanecer apenas com livros de idiomas e a portuguesa
Leya vendeu seu braço de educação para a Escala e com isso saiu
completamente do setor. Já a
Ibep Nacional que, há alguns
anos adquiriu a editora Base, está
à procura de um comprador
após ver sua situação financeira
se agravar, segundo fontes.
As vendas para o governo federal representam quase metade
do mercado de livros escolares,
cujo faturamento foi de R$ 2,5 bilhões em 2015. O setor como um

todo (englobando obras gerais,
religiosas, científicas e didáticas)
movimentou R$ 5,2 bilhões, segundo dados da Câmara Brasileira do Livro (CBL).
O governo federal começou a
atrasar o pagamento para as editoras no ano passado. O débito
foi quitado com praticamente
um semestre de atraso, o que impactou negativamente o fluxo de
caixa de muitas empresas. As editoras investem grandes quantias
para compra de papel, impressão
e produção de conteúdo e o pagamento era feito logo após a entrega do material — o que não
aconteceu em 2015 e 2016. No
ano passado, por exemplo, foram impressos 128 milhões de
exemplares de livros para a rede
pública de ensino.
No entanto, não foi apenas a
inadimplência que afetou a vida
financeira das editoras. Em 2014,
o MEC interrompeu vários outros
programas de livros didáticos
que eram distribuidos em bibliotecas, para professores ou de
obras complementares. Esses
três programas tinham juntos

Curta

um orçamento de mais de R$ 220
milhões. Neste ano, o governo federal não comprou livros para o
programa de jovens e adultos,
cuja verba prevista era da ordem
de R$ 80 milhões.
Diante desse quadro, as editoras menores ou aquelas que entraram nesse mercado há pouco
tempo começaram a bater em retirada. Nos últimos cinco anos,
muitas editoras, entre pequenas
e estrangeiras, investiram para
participar do programa de livros
do MEC incentivadas pelo próprio governo federal, que reclamava da concentração dos grandes grupos editoriais. No entanto, o que deve acontecer daqui
para a frente é a retomada dessa
concentração. Estima-se que no
próximo ano, as cinco maiores
editoras fiquem com cerca de
70% da vendas de livros para a rede pública de ensino.
“O desenho do programa precisa ser melhorado. Todo o investimento é feito pelo setor privado e o risco é muito elevado. As
editoras produzem o conteúdo
das obras e apresentam ao MEC.

Metade dessas obras é reprovada
quando há escolha dos livros que
será adotados nas escolas. Se
houvesse um direcionamento
melhor do programa, não haveria tanta perda”, disse Vera Cabral, diretora executiva da Abrelivros, associação das editoras de
livros didáticos.
Ainda de acordo com a diretora da entidade, a atual gestão do
MEC, do ministro Mendonça Filho, questiona o modelo do programa de livros didáticos criado
em 2003 e considerado referência no mundo. Uma das ideias
aventadas é o programa ser administrado pelos Estados e não
mais pelo governo federal — essa
possibilidade já tem opositores
uma vez que as regiões mais pobres tendem a ter menos recursos. Outra ideia é o desenvolvimento de um livro didático que
ajude o professor a estruturar as
aulas — modelo parecido ao dos
sistemas de ensino (apostilas).
Uma das maiores preocupações do setor é em relação a 2018.
Isso porque as editoras começam
agora a produzir o conteúdo das
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Dados do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do mercado
Compras do governo
Ano de distribuição
dos livros

Valores
(em R$ milhões)
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Volume (em milhões
de exemplares)

720,6

Ensino Médio
Fundamental I
Fundamental II
Ensino Médio
Fundamental I
Fundamental II

79,5

721,2

91,7
1.217

157,1

1.175

144,2

1.070

128,5

1.015
0

119,2
2.000

0

Ciclo

300
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Vendas para o governo

2,0
1,5
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1,0
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0,0
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R$ 5,2
bilhões
é o tamanho do
mercado total de livros
no Brasil, considerando
todos os segmentos

2015

Fontes: FNDE/MEC, Câmara Brasileira do Livro (CBL) *Estimativa

obras a serem distribuídas daqui
a dois anos, mas há uma série de
mudanças de conteúdo em discussão atualmente, como a reformulação do conteúdo básico do
ensino fundamental, as mudan-

ças na grade curricular do ensino
médio, além do projeto “Escola
sem Partido” que pretende acabar com qualquer viés ideológico, político e religioso presente
nos livros escolares.

Cemig Geração e Transmissão S.A.
CNPJ/MF 06.981.176/0001-58

COMUNICADO PÚBLICO

Acionista da Saraiva
A varejista de livros Saraiva informou ontem que o fundo de investimento GWI reduziu sua participação acionária na empresa e
passou a deter 4,563 milhões de
papéis preferenciais, o correspondente a 26,72% dessas ações. Em

Secretaria de Estado de Saúde Pública

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 98/SESPA/2016
A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de
sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “Menor
Preço por Item”, para aquisição de suplementos
nutricionais, a fim de atender pacientes cadastrados
no Programa de Fibrose Cística do Hospital
Universitário João de Barros Barreto, por um período
de 12 (doze) meses. Data da abertura: 13/10/2016,
às 09h00 (Horário de Brasília). UASG: 925856. Os
interessados poderão retirar o edital nos sites:
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br. Dúvidas: (91) 4006-4836/4006-4834 ou
cpl.sespa@gmail.com.
JULIANA SILVA PAIVA
PREGOEIRA/SESPA

informação divulgada pela Saraiva no dia 25 de agosto, o fundo detinha 33,25% das ações preferenciais da companhia. Segundo o
GWI, o objetivo de sua participação na Saraiva é exclusivamente
investimento e não altera a composição do controle da empresa.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos
interessados que, na Unidade de Licitações
e Compras, do Banrisul, localizada na Rua
General Câmara, 156, 4º andar, Centro
– Porto Alegre/RS, nesta Capital, será
realizada Licitação para aquisição do objeto
a seguir discriminado: Concorrência - Nº
0000061/2016 - Tipo: Menor Preço Data
abertura: às 14h00min do dia 31/10/2016
Objeto: Prestação de serviços de vigilância
ostensiva armada, cuja função principal
é impedir ou inibir ação criminosa nas
agências e postos do Banrisul pertencentes à
Superintendência Regional Grande POA Sul e
Grande POA Norte e Prédios Administrativos.
O edital respectivo encontra-se à disposição
dos interessados, no endereço antes
mencionado, das 10 horas às 16 horas, ou
através do site: www.banrisul.com.br.
Porto Alegre, 28 de setembro de 2016.
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULS.A.

Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento

EDITAL DE LEILÃO DE VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA INCENTIVADA
A CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CEMIG GT, concessionária do serviço público de energia
elétrica, comunica que disponibiliza nesta data, 28 de setembro de 2016, o aviso do Edital de Leilão de
Venda de Energia Elétrica Incentivada - CEMIG GT LP29/2016, exclusivamente para consumidores finais.
Para que sua empresa possa participar deste Edital, solicite a documentação via e-mail ofertapublica@
cemig.com.br ou via fax assinado através do número (31) 3506-4939, até às 18h00min de 28/09/2016.

EXTRATO DA ATA DA OCTOGENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Modalidade: Edital RFP 004-2016
Objeto: Reforma e Ampliação do Centro Integrado de Atendimento à Mulher- CIAM
em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil.
Data limite para o recebimento de propostas: 17 de outubro de 2016, até as 15h
(horário de Brasília)
Endereço eletrônico para Edital: https://www.unops.org/ApplyBO/ViewDoc.
aspx?OpportunityID=9A9A59C2-6489-4A05-84F6-004D5D24B41B
Contato: brasil@unops.org

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 20160765 - PUBLICAÇÃO Nº 201617305
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos, visando
atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme
especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS:
No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 7652016, até o dia 14/10/2016 às
8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou
no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 26 de Setembro
de 2016. CARLOS ALBERTO COELHO LEITÃO - PREGOEIRO

Concorrência n. 015/2016 (aviso de licitação n. 542/2016) Objeto: EXECUÇÃO DE
OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO,
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
PRÉ-FABRICADA PARA IBIRAMA/SC. Entrega dos envelopes: até 07/11/2016 às
10:00h. Abertura dos documentos de Habilitação: às 10:00h do dia 07/11/2016. O
edital na integra poderá ser consultado no site www.casan.com.br, link “licitações”,
e demais informações pelo fone (48) 3221-5221. DIRETOR ADMINISTRATIVO.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM CBMCE - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 20160015 - PUBLICAÇÃO Nº 20161369
O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBMCE, por intermédio do Pregoeiro e de membros da

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

equipe de apoio legalmente designados, torna público para conhecimento dos interessados a

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Registro de Preço para futuras e

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DE
MONITORAMENTO DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES - UCCMCP
Encontra-se aberta na UNIDADE DE COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO
DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES da SECRETARIA DOS TRANSPORTES
METROPOLITANOS, a Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 004/2016 do tipo MENOR
PREÇO - Processo STM nº 0571/2016, objetivando a prestação de serviços de Engenharia para
avaliar se os Ativos, referente à implantação da Fase I do Trecho Luz - Vila Sônia, mantidos pela
Concessionária da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, atendem ao deﬁnido nas Diretrizes
Mandatórias do Contrato de Concessão - IC-4.89.XX.XX/300-001 - rev. B - Primeira Avaliação
Quinquenal, visando avaliar a previsão da vida útil dos ativos, conforme especiﬁcações técnicas
constantes dos Anexo I - Termo de Referência e Anexo IX - IC-4.89.XX.XX/300-001 - rev. B,
observadas as normas técnicas da ABNT.
DATA E HORA DA CONCORRÊNCIA: 31/10/2016 às 10h00min, na Rua Boa Vista, 175, 15º andar
- Bloco A - Centro - São Paulo.
O Edital estará disponível a partir de 27/09/2016, no site www.stm.sp.gov.br e no seguinte
endereço: Secretaria de Transportes Metropolitanos - STM, Rua Boa Vista - 175 - Edifício Cidade
II - Bloco A - 10º andar - TEL: (11) 3291-2915 - CEP: 01014-001 - Centro - São Paulo/SP - Brasil,
devendo estar munido de DVD-R.

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP
AVISO DE LICITÇÃO AMGESP Nº 423/2016
Processo: 4105-1144/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP- 10.314/2016
Tipo: Menor preço por item.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (01) – PLS
052/2016.
Data de realização: 20 de outubro de 2016 às 10:00h, horário de Brasília
Processo: 4105-064/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP- 10.309/2016
Tipo: Menor preço por item.
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos judiciais (33) - PLS
258/2015
Data de realização: 24 de outubro de 2016 às 10:00h, horário de Brasília
Processo: 4105-311/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP- 10.310/2016
Tipo: Menor preço por item.
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos (06) - PLS 230/2015
Data de realização: 21 de outubro de 2016 às 10:00h, horário de Brasília
Processo: 4105-515/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP- 10.313/2016
Tipo: Menor preço por item.
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de escritório - PLS 129/2015
Data de realização: 20 de outubro de 2016 às 10:00h, horário de Brasília
Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF
Informações:
Fone: 82 3315-3477/1876.
Maceió, 26 de setembro de 2016.
Emilly Carolinne Lisboa Leite Pacheco
Superintendente de Licitação e Controle de Registro de Preços

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
CNPJ nº 43.776.517/0001-80 - NIRE nº 35.3000.1683-1

eventuais aquisições de protetor cutâneo e bloqueador solar labial. MOTIVO: Impugnação não
acatada. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br,
através do No 5472016, até o dia 14/10/2016 às 8h30min (Horário de Brasília-DF).
OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.
Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 26 de Setembro de 2016. MURILO LOBO DE
QUEIROZ - PREGOEIRO

SUBSECRETARIA
DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS – SAA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico – SRP - nº 14/2016
Objeto: Seleção de propostas, pelo Sistema de Registro de Preços – SRP,
para contratação de serviços de locação de veículos, sem franquia, em
caráter eventual, incluindo combustível e motoristas, devidamente habilitados,
para atender às necessidades do Ministério da Educação - MEC, inerentes
ao transporte coletivo de servidores no Distrito Federal e Região do Entorno,
durante o exercício de 2017, observadas as condições constantes deste Termo.
Entrega do Edital/Proposta: 28/09/2016
Data da Licitação: 10/10/2016, às 8h45min.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital: das 8h às 18h. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco L,
Anexo I, Sala 347, Brasília-DF, ao valor de R$ 0,15 (quinze centavos), por página;
ou gratuitamente em www.mec.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
MARTA MARIA VITORINO DIAS
Pregoeira

Aos 12 dias do mês de julho de 2016, às 17 horas, na forma do disposto no caput e
no parágrafo quarto do Artigo 12 do Estatuto Social, em caráter extraordinário e via
correio eletrônico, os membros do Conselho de Administração da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, os senhores abaixo
nomeados e assinados, foram consultados para deliberar sobre o seguinte assunto da
pauta: Aprovação dos termos e condições relativas à contratação de empréstimo em
moeda estrangeira no mercado financeiro internacional, com base na Deliberação de
Diretoria nº 0168/2016, de 12/07/2016, na Comunicação Interna FI nº 026/2016, de
11/07/2016, no Parecer Jurídico CJ nº 372/2016, de 11/07/2016, e na apresentação
em power point, documentos arquivados na pasta eletrônica desta reunião. Nos
termos do inciso XIII do artigo 13 do Estatuto Social da Sabesp resultaram aprovados
por unanimidade:
Os termos e condições relativas à contratação de empréstimo em moeda estrangeira
no mercado financeiro internacional (“Empréstimo Externo”), conforme segue:
Montante: US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares).
Moeda: Dólares norte-americanos.
Modalidade: Empréstimo Externo, na modalidade “club deal” ou “sindicalizado”.
Tomador: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Coordenadores/Credores (“Arrangers”): Deutsche Bank AG, London Branch, em
conjunto com Deutsche Bank S.A. e quaisquer de suas afiliadas, e Bradesco S.A., em
conjunto com quaisquer de suas agências ou subsidiárias no exterior.
Uso dos Recursos: pagamento dos Eurobônus emitidos pela Sabesp em 3 de
novembro de 2006, com vencimento previsto para 3 de novembro de 2016, no valor
de US$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de dólares), e de outras dívidas
vincendas em 2016.
Prazo: 3 anos, contados da data em que ocorrer o desembolso (“Data de Desembolso”).
Taxa de Juros: libor + 4,50 % a.a.
Commitment Fee: 2,25% a.a. incidente sobre o montante não desembolsado, entre a
Data de Fechamento (Celebração do “Credit Agreement”) e a Data de Desembolso.
Prazo de Carência: 18 (dezoito meses) contado da Data de Desembolso, para início
das amortizações.
Amortização: 4 (quatro parcelas) semestrais, iguais e consecutivas, após o período
de carência.
Periodicidade de pagamento de juros: trimestrais.
Garantia: sem garantia (“clean”).
Pré-pagamento: pagamento antecipado após 180 (cento e oitenta) dias a contar da
Data de Desembolso, nas datas de pagamento de juros.
Covenants Financeiros:
- Dívida Total/EBITDA Ajustado ≤ 3,65
- EBITDA Ajustado/Despesas Financeiras ≥ 2,35
Data prevista para o Desembolso: até 31 de outubro de 2016.
Legislação: Estado de Nova York.
A autorização para que a Diretoria, por meio de seus membros, nos termos do
Estatuto Social, pratiquem todos e quaisquer atos relacionados à contratação e
execução do Empréstimo Externo, inclusive, mas não se limitando a:
a. Contratar as instituições financeiras acima indicadas, como Arrangers do
Empréstimo Externo;
b. Realizar contratações acessórias, tais como, assessores legais, sistema de
distribuição, nomeação e contratação de agente de processo (“Process Agent”),
agente administrativo (“Administrative Agent”), agente de pagamento (“Paying
Agent”);
c. Tomar todas e quaisquer providências que, a seu critério, sejam necessárias ou
desejáveis para a contratação e consecução do Empréstimo Externo;
d. Celebrar contratos e documentos relativos ao Empréstimo Externo, tais como,
“Mandate Letter”, “Arranger Agreement”, “Credit Agreement”, “Officer Certificates”,
dentre outros, contemplando as condições que, a seu critério, considerar
apropriadas, bem como prestar declarações e garantias (representations &
warranties) e fornecer quaisquer outros contratos, informações e documentos
necessários à realização do Empréstimo Externo; e
e. Nomear procurador(es) para assinar, em conjunto com outro procurador ou Diretor,
os documentos acima referidos.
A fixação do limite para despesas gerais a serem incorridas pela Sabesp, relativos ao
desenvolvimento e consecução do Empréstimo Externo, no montante de até US$
440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil dólares), sendo, desse total, até US$
345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil dólares), relativos às despesas
reembolsáveis, em que os Arrangers incorrerão para a estruturação e documentação
do Empréstimo Externo, e até US$ 95.000,00 (noventa e cinco mil dólares) para
despesas a serem incorridas diretamente pela Sabesp. O pagamento de comissões
às instituições financeiras, no percentual de 1,50% do valor do Empréstimo Externo.
A ratificação de todos os atos praticados anteriormente pela Diretoria relativos à
realização do Empréstimo Externo. (...)
Esta ata, depois de aprovada, será assinada pelos Conselheiros de Administração
presentes: Benedito Pinto Ferreira Braga Junior, Francisco Vidal Luna, Jerônimo
Antunes, Jerson Kelman, Luis Eduardo Alves de Assis e Reinaldo Guerreiro.
Declaramos ser o texto acima transcrição fiel de trecho da ata que será lavrada no
livro de Atas do Conselho de Administração.
São Paulo, 21 de julho de 2016.
Benedito Pinto Ferreira Braga Júnior
Presidente do Conselho de Administração
Marialve S. Martins
Secretária do Conselho de Administração

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

