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II - valor financeiro máximo desta oferta: R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de
reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá
adquirir, no máximo, 50% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações
do Mercado Aberto (Demab), às 11h30 de 29/1/2019, na página do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.selic.rtm);

IV - divulgação do resultado: 29/1/2019, a partir das 12h30;
V - data de liquidação da venda: 30/1/2019; e
VI - data de liquidação da revenda: 31/7/2019.
2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por instituição, deverão ser

informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias úteis,
com duas casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub/Ofdealer do Selic, opção
"Lançamento" do submenu "Operações Compromissadas".

4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, acatando-se todas as
propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a
qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 17h de
29/1/2019, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua
compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:
m/252 (n-m)/252
PUrevenda = [PUvenda x (1 + Tj/100) - CJ] x (1 + Tj/100)
Na qual:
PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oitava casa

decimal;
PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo,

inciso III;
TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;
m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda

e a data do pagamento do cupom de juros (*);
CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do

compromisso (*);
n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda

e a data de liquidação da revenda (*);
(*) Não havendo pagamento de cupom de juros durante o compromisso, "CJ"

e "m" assumem valor zero.
7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso

devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.

LUIZ DONIZETE FELÍCIO
Chefe

Em exercício

COMUNICADO Nº 33.070, DE 29 DE JANEIRO DE 2019

Divulga as Taxas Básicas Financeiras (TBF), os
Redutores "R" e as Taxas Referenciais (TR) relativos a
26, 27 e 28 de janeiro de 2019.

De acordo com o que determina a Resolução nº 4.624, de 18.1.2018,
comunicamos que as Taxas Básicas Financeiras (TBF), os Redutores "R" e as Taxas
Referenciais (TR) relativos aos períodos abaixo especificados são:

I - Taxas Básicas Financeiras (TBF):
a) de 26.1.2019 a 26.2.2019: 0,4807% (quatro mil, oitocentos e sete décimos de

milésimo por cento);
b) de 27.1.2019 a 27.2.2019: 0,5037% (cinco mil e trinta e sete décimos de

milésimo por cento);
c) de 28.1.2019 a 28.2.2019: 0,5266% (cinco mil, duzentos e sessenta e seis

décimos de milésimo por cento);
II - Redutores "R":
a) de 26.1.2019 a 26.2.2019: 1,0061 (um inteiro e sessenta e um décimos de

milésimo);
b) de 27.1.2019 a 27.2.2019: 1,0062 (um inteiro e sessenta e dois décimos de

milésimo);
c) de 28.1.2019 a 28.2.2019: 1,0062 (um inteiro e sessenta e dois décimos de

milésimo); e
III - Taxas Referenciais (TR):
a) de 26.1.2019 a 26.2.2019: 0,0000% (zero por cento);
b) de 27.1.2019 a 27.2.2019: 0,0000% (zero por cento);
c) de 28.1.2019 a 28.2.2019: 0,0000% (zero por cento).

LUIZ DONIZETE FELICIO
Chefe

Em exercício

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2019 (SRM 4400003623)

CONTRATANTE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
CONTRATADO:MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. (CNPJ: 04.351.954/0005-23).
MODALIDADE: Pregão Eletrônico (Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Lei nº
13.303/2016). NÚMERO DO PROCESSO: Pregão Eletrônico AARH nº 49/2018. OBJETO:
Aquisição de 3.300 (três mil e trezentas) licenças de uso e contratação continuada de
serviços de suporte técnico e atualização para software SAP User Experience Management
by Knoa (SAP UEM), conforme especificações do Edital e de seus Anexos. ESPÉCIE: Serviços.
PREÇO: Valor global de R$ 2.209.020,00 (dois milhões, duzentos e nove mil e vinte reais).
PRAZO: de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da solicitação do BNDES, para o
fornecimento dos softwares, encerrando-se com a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo das Licenças; e, de até 5 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo das Licenças, para os serviços de suporte técnico e atualização das
licenças adquiridas. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: nº 1800100011 e nº 3101700021. DATA DA
ASSINATURA: 23/01/2019

AVISO DE PRORROGAÇÃO
LEILÃO Nº 3/2018-PPI/PND

A Comissão de Outorga do Leilão Nº 3/2018-PPI/PND, com base nas
prerrogativas previstas nos incisos IV e V do subitem 11.2 do Edital Nº 3/2018-
PPI/PND, informa o adiamento de prazos para Pedidos de Esclarecimentos, para
Entrega de Propostas e demais documentos necessários à participação no leilão e para
Realização da Sessão Pública de Leilão. Os Pedidos de Esclarecimentos poderão ser
realizados até o dia 22/02/2019, a Entrega de Propostas e demais documentos
necessários à participação no leilão será realizada no dia 20/03/2019 e a Sessão
Pública do Leilão será realizada em 26/03/2019. Serão publicadas, na página da "Sala
de Informações da Desestatização da LOTEX", na Internet, com acesso disponível
através do sítio eletrônico do BNDES (www.bndes.gov.br), as demais datas estipuladas
no subitem 12.1 do Edital do Leilão n.º 3/2018-PPI/PND. A Comissão de Outorga
esclarece que ficam mantidas as demais disposições previstas no Edital Nº 3/2018-
P P I / P N D.

HELDO MATOS MONTEIRO VIEIRA
Vice-Presidente da Comissão

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº do PROCESSO: PA-2019/031; CONTRATADA: JARDIM E MACEDO 2001
EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ/MF: 04.358.798/0001-07; OBJETO: Fornecimento de
Licença de Uso incluindo a prestação de serviço de suporte, manutenção (atendimento
telefônico - Help Desk) atualizações legais e novas versões do software JD Cabine
Compulsórios; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 30, Inciso I e §3º da Lei 13.303/2016; ITEM
ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; AUT O R I Z AÇ ÃO :
Comitê de Administração da GEPAC do Banco em 22/01/2019; VALOR MENSAL:
R$9.720,00; VIGÊNCIA: 60 meses, contados da assinatura.

BANCO DO BRASIL S/A
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

AVISOS DE ALTERAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA 2018/5013 (7421)

CESUP Compras e Contratações São Paulo (SP), realizado por meio da Internet;
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento e entrega de Materiais de Higiene e
Descartáveis para dependências do Banco do Brasil, localizadas no Estado de São Paulo,
divididos em três lotes, publicada no D.O.U. de 09.01.2019, Seção 3, Página 32. A licitação
751203 foi suspensa para publicação de Errata. O edital encontra-se à disposição dos
interessados na internet, no endereço https://licitacoes-e.com.br por meio do número de
licitação 753477. Em virtude da suspensão, a realização do certame está prevista para o dia
11.02.2019.

MARCO ANTONIO DE FREITAS
Responsável pelo processo

LICITAÇÃO ELETRÔNICA 2019/00046 - (7421)

Cesup Compras e Contratações São Paulo (SP); OBJETO: Registro de preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Impressora Multifuncional
Monocromática (IMPMM), para atendimento às dependências do Banco do Brasil
localizadas em todo o país, dividido em 2 (dois) lotes, publicado no D.O.U. de 16.01.2019,
Seção 3, Página 36. O edital foi alterado e a errata encontra-se à disposição dos
interessados na internet, no endereço https://licitacoes-e.com.br por meio do número de
licitação 753510. Em virtude da alteração, a realização do certame será no dia
12.02.2019.

HÉLIDA RODRIGUES DA SILVA
Responsável pelo processo

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2019/5 - (7421)

CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES - Centro de Serviços - SP, realizado por
meio da Internet; OBJETO: Reforma sem ampliação, para revitalização da fachada e
cobertura, inclusive restauração dos brises, na dependência 3139 HALFELD (MG), do Banco
do Brasil, localizada à Av. Getúlio Vargas, 426, Juiz de Fora (MG); Lote Único; Dependência
3139 HALFELD - Juiz de Fora - MG; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço
https://licitacoes-e.com.br, até 21.02.2019 às 11h30min; OBTENÇÃO DO EDITAL: no
endereço eletrônico acima por meio do número da licitação 753214 Informações:
cesupcompras.eng@bb.com.br

SANDRA CERQUEIRA BARBOSA
Responsável pela licitação

AVISO DE PENALIDADE

O Cesup Administração de Contratos MG torna público que a empresa GARCIA
& FILHO LTDA ME, CNPJ 71.218.713/0001-74, situada no endereço Av. Santos Dumont, nº
484 - São Sebastião, Uberaba (MG) - CEP 38060-600 - Uberaba (MG), está suspensa do
direito de licitar e contratar com o Banco do Brasil S.A. e suas Subsidiárias pelo prazo de
2 (dois) anos, face a conclusão do processo administrativo Nº 2018/140345 (7417).
Fundamento legal: Inciso III do Artigo 87 da Lei 8.666/93.

JULIANA SANTOS BALBI RIBEIRO
Gerente de Setor

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A
AVISO DE ANULAÇÃO

Fica anulado a publicação do 7º Aditivo ao Contrato - DGCO nº 00311/2018;
Favorecido: BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; Objeto: reequilíbrio econômico-financeiro,
ora publicado no DOU na edição nº 244, seção 3, página 119 no dia 20/12/2018.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019.
CARLOS ZANONI

Gerente Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação Eletrônica Nº 126-2018-11-29
OBJETO: Adequação do Sistema de segurança contra Incêndio e Pânico - Prestação de
serviços e fornecimento de material, com a finalidade de adequar e complementar o atual
Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Centro de Microfilmagem - Pi r a í / R J. ;
Realização do certame dia 20/02/2019 às 10h30min; Edital completo em 30/01/2019 que
deve ser retirado através do site www.licitacoes-e.com.br; www.bbtecno.com.br ou pelo e-
mail licitacoes@bbtecno.com.br.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.
ÍTALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA

Autoridade Competente de Licitação

AVISO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Licitação Eletrônica Nº 107-2018-10-
11 - Lote 01; Objeto: Aquisição de Processadores, Memórias e Dissipadores, via ATA de
registro de preços, para atendimento à Assistência e Técnica.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.
ÍTALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA

Autoridade Competente de Licitação

AVISO DE REVOGAÇÃO

Licitação Eletrônica nº 117-2018-10-31 - Lotes 2 e 3; OBJETO 1: Registro de
Preços para Sobressalentes para Impressoras Diversas para atendimento à Assistência e
Técnica. OBJETO 2: Registro de Preços para Sobressalentes para impressora Samsung
modelo SCX6555, para atendimento à Assistência e Técnica.; Comunicamos que em
decorrência da INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
que os licitantes, se assim desejarem, se manifestem, em observância ao princípio do
contraditório e ampla defesa.

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2019.
ÍTALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA

Autoridade Competente de Licitação
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