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continuação... Banco BBM S.A. - Grupo Financeiro Banco BBM - CNPJ/MF: 15.114.366/0001-69
2013, foi feito uma reversão no montante de R$ 227 mil das provisões para contingências no Banco e no Consolidado Operacional. b) Passivo por Obrigação
legal: Com base em liminar obtida, o Banco BBM S.A e a BACOR Corretora de Valores Mobiliários S.A. passaram a recolher, a partir de abril de 2007, PIS e
COFINS somente sobre a receita de serviços, pleiteando a inconstitucionalidade do alargamento de base de cálculo destas contribuições e constituindo passivo para o saldo remanescente até a decisão final, incluído na rubrica “Outras Obrigações Diversas” no Passivo Exigível a Longo Prazo, conforme se segue:
Banco
Consolidado Operacional
30/06/2013
30/06/2012
30/06/2013
30/06/2012
PIS e COFINS
88.175
78.697
90.513
80.867
88.175
78.697
90.513
80.867
Total - Passivos por Obrigação Legal
Durante semestre findo em 30 de junho de 2013, foi constituído o montante total de R$ 4.764 mil no Banco (1º semestre de 2012 – R$ 5.362 mil), sendo R$
2.130 mil (1º semestre de 2012 – R$ 2.552 mil), referente à atualização pela SELIC. No Consolidado Operacional foi constituído o montante de R$ 4.841 mil (1º
semestre de 2012 – R$ 5.460 mil), sendo R$ 2.187 mil (1º semestre de 2012 – R$ 2.622 mil), referente à atualização pela SELIC. c) Desmutualização BM&F
e Bovespa: Em dezembro de 2011, o Banco BBM e BACOR de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. sofreram autuações da Receita Federal do Brasil tendo
como objeto: (i) a tributação, pelo IRPJ e CSLL, da reserva de atualização dos títulos patrimoniais da BM&F e Bovespa, em virtude da desmutualização das
referidas entidades no montante de R$ 8.698 mil; e (ii) a tributação, pelo PIS e COFINS, do ganho de capital na venda dos mencionados títulos no montante
líquido de efeitos tributários de R$ 15.730 mil. O Banco discute as autuações na esfera administrativa. Na opinião de nossos assessores legais, as chances

de perda nesta causa são possíveis.
25. Administração de Recursos de Terceiros: Em 30 de junho de 2011, o Grupo Financeiro Banco BBM possuía um volume de recursos sob gestão no total
de R$ 7.403.504 mil. Durante o segundo semestre de 2011, ocorreu um processo de segregação da atividade de gestão de recursos de terceiros do Banco
BBM S.A., passando essa atividade a ser exercida de forma independente, com equipe, estrutura, resultados próprios e sob a marca BBM Investimentos. As
receitas decorrentes de taxa de administração e performance estão registradas em “Receitas de Prestação de Serviços”, exceto aquelas auferidas pela BBM
Investments Management Services, que é subsidiária da BBM Administração de Recursos DTVM S.A., não incluída no Consolidado Operacional, conforme
descrito na Nota 4, por não ser instituição financeira. As receitas auferidas por administração e gestão de recursos de terceiros são conforme se segue:
30/06/2013
30/06/2012
Receita de Taxas de Administração e Performance de Fundos de Investimento registrada no Conglomerado Financeiro (a)
8.666
11.651
8.666
11.651
Total
(a) Vide Nota Explicativa nº. 17.
A DIRETORIA

Aline Gomes – Controller - CRC 087.989/0-9 “S”- BA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ao
Conselho de Administração, Diretores e aos Acionistas do
Banco BBM S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais do Banco BBM S.A. (“Banco”) e as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Financeiro Banco
BBM (“Consolidado Operacional”), que compreendem o balanço patrimonial, individual e consolidado, em 30 de junho de 2013 e as respectivas demonstrações
individuais e consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração pelas demonstrações financeiras
A Administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentadas nas de-

monstrações financeiras individuais e consolidadas. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração das demonstrações financeiras do Banco e do Consolidado Operacional para planejar
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco
e do Consolidado Operacional. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do Banco BBM S.A., bem como a posição patrimonial e financeira consolidada do Grupo Financeiro Banco BBM em 30 de junho de 2013, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o semestre findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2013
Flávio Serpejante Peppe
Contador CRC 1SP 172.167/O-6-F- BA
Guilherme Portella Cunha
Contador CRC – 1RJ 106.036/O-5 - S – BA
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PESQUISA Levantamento mostra que as regiões Sul, com 12%,
e Sudeste, 12,5%, têm maior percentual. O Nordeste tem 10,8%

O Unicef indica
a relação entre
o aumento da
prematuridade
e a realização de
cesarianas, que
acontecem mais
no Sul e Sudeste

Estudo aponta que
11,7% dos partos no
Brasil são prematuros
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

Estudo que teve o apoio do
Unicef e do Ministério da Saúde aponta que 11,7% dos partos feitos no Brasil são prematuros, ou seja, ocorrem antes de a gestação completar 37
semanas.
Segundo o levantamento,
coordenadopeloProgramade
Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal
de Pelotas, feito com a participação de 12 universidades,
entre as gestantes menores de
15 anos, o índice de partos prematuros é maior, chegando a
10,8%. Entre as mães na faixa

dos 20 aos 34 anos, 6,7% dos
partos são prematuros.
O estudo Prematuridade e
SuasPossíveisCausas,referente
a 2010, também mostra que as
regiões Sul e Sudeste são as que
têm os maiores percentuais de
prematuridade,12%e12,5%,respectivamente. No Centro-Oeste, o índice é 11,5%; no Nordeste,
10,9%; e no Norte, 10,8%.
SegundoaOrganizaçãoMundial da Saúde (OMS), em 2010,
nasceram 15 milhões de prematurosemtodoomundo.OBrasil
está na 10ª posição entre os países em que mais nascem prematuros. A pesquisa também
aponta que enquanto a taxa de
mortalidade infantil está dimi-

nuindo, há um crescimento
desse tipo de ocorrência.
O estudo aponta que mulheres indígenas apresentam o
maiorpercentualdepartosprematuros, 8,1%. Entre as brancas,
o índice é 7,8%; entre as negras,
7,7%; entre as pardas, 7,1%; e entre as de pele amarela, 6,3%.

Cesarianas

O Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) indica
a relação entre o aumento da
prematuridade e a realização
de cesarianas. As mais altas taxas de cesarianas verificam-se
nas regiões mais desenvolvidas (Sudeste, Sul e Centro-Oeste), enquanto as mais baixas

Brasil é 10º entre países em que mais nascem prematuros

estão nas regiões Norte e Nordeste. A entidade, porém, ressalta que é preciso um estudo
mais aprofundado para ter
certeza dessa relação.
O Brasil apresenta as mais
altas taxas de cesarianas no
mundo, segundo o Unicef. A
entidadedestacaqueaincidência aumentou de 37,8% do total
de partos, em 2000, para 52,3%,
em 2010. A OMS recomenda
que a taxa não ultrapasse os
15%, e alerta que o excesso de
cesarianas aumenta a mortalidade de mães e de crianças.
Deacordocomolevantamento,aprematuridadeéaprincipal
causa de morte de crianças no
primeiro mês de vida.

POLÍCIA MILITAR DA BAHIA - 8º BPM - AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial Nº 020/2013 - Objeto: Aquisição de material Permanente
(Mobiliário) para o 8º BPM - Porto Seguro - Data: 26/08/2013 - Horário: 09h - Local: 8º BPM/ Porto
Seguro. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos à BR 367, Km 28,
nº 28, Bairro Cambolo - Porto Seguro/Ba, na sala onde funciona a CPL do 8º BPM, de Segunda a
Sexta feira das 09h às 17h, através do telefone (73) 3288-4311 ou (73) 3288-2425, ou no site
www.comprasnet.ba.gov.br.
Sd PM 1ª Cl Sógenes Geraldo Pereira da Silva - Pregoeiro Oﬁcial.
__________________________________________________________________________________
POLÍCIA MILITAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

AVISO DE INTENÇÃO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Abertura: 21/08/2013 às 15:15h - Objeto: Contratação de horas de vôo de helicópteros,
sob demanda, para combate a incêndios, apoio operacional, transporte de carga e pessoal
e emergências ambientais, no Estado da Bahia. Família(s): 05.02 - sites: www.licitacoes-e.
com.br / www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o
Edital e seus anexos nos endereços acima mencionados, de segunda a sexta-feira, das
08:30h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h. Maiores esclarecimentos através do telefone:
(71) 3115-6250 e/ou telefax: (71) 3115-6211. Salvador - BA, 06/08/2013 – Ana Raquel
Rocha Reis Cruz – Pregoeira Oficial.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e
Comunicações da Bahia – AGERBA, entidade vinculada à Secretaria de Infraestrutura,
torna público que fará realizar licitação para Concessão do Serviço Público de Transporte Hidroviário de Navegação Marítima Interior de Passageiros, Cargas e Veículos
entre os Terminais de São Joaquim/Bom Despacho/São Joaquim e à Concessão do
Serviço Público de Transporte Hidroviário de Navegação Marítima Interior de Passageiros entre São Joaquim/Terminal situado na Sede do Município de Itaparica/São
Joaquim, visando melhor atender aos usuários, de acordo com estudos técnicos efetuados, com fundamento no art. 5º da Lei 8987/1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Salvador, 06 de Agosto de
2013. EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA. Diretor Executivo Agerba.

SEMA

AGERBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2013

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SALVADOR - BA
- BASV

PODER JUDICIÁRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Ministério da
Defesa

AVISO DE LICITAÇÕES

PRAZO 30 (TRINTA) DIAS

Tomada de Preços 009/BASV/2013

PROCESSO Nº 4021-87.2010.4.01.3303
REQTE:
IBAMA
REQDO(s)
GILSON ROCHA MELO, CPF: 222.909.156-53 e BETANIA
MARIA MIRANDA HENRIQUES DE MELO, CPF: 400.941.626-20
FINALIDADE:
NOTIFICAR OS REQUERIDOS ACIMA NOMINADOS para
manifestarem-se por escrito, na forma do art.17,§7º, da Lei
nº 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como tomar
ciência da decisão de fls.109/111.
NATUREZA
DA AÇÃO:
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa
Sede do Juízo: Vara única da Subseção Judiciária de Barreiras / BA, Localizada na
Rua Aratu nº10, Loteamento Aratu, Barreiras-BA, CEP:47.804-180
Barreiras (BA),
/
/2013
MARLA CONSUELO SANTOS MARINHO
JUIZA FEDERAL
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE BARREIRAS/BA

O Ordenador de Despesas da Base Aérea de Salvador faz saber que às
10:00 h, do dia 28 de agosto de 2013, serão recebidos os envelopes contendo a
documentação e a proposta de preço desta licitação, cujo objeto é a Permissão
de Uso de área patrimonial medindo: área de montagem – 2.380m2 (área útil
para fins de avaliação do processo licitatório – área de camarote), área de apoio
– 2.722,18m2, área total – 5.102,18m2, pertencente à Base Aérea de Salvador,
localizada na parte menor do Tombo BA 002-002, Av. Presidente Vargas, s/nº,
Ondina, para exploração do espaço com a finalidade de realização de camarote
durante o período do carnaval 2014, conforme especificações e demais
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital.
O Edital, contendo as disposições aplicadas à licitação, pode ser obtido a partir
desta publicação no endereço www.comprasnet.gov.br. Maiores informações
pelos telefones (71) 3377- 8292/8293

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Adolfo Aleixo da Silva Junior
Ordenador de Despesas

Ministério da
Educação

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 38/2013
Processo: 23007.007355/2013-98
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de material de consumo para
subsidiar a execução dos programas/projetos da PROEXT da UFRB. Edital no
sítio: www.comprasnet.gov.br
Data da abertura (início dos lances): 13/08/2013 às 09:00h (horário de
Brasília), no endereço: www.comprasnet.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 43/2013
Processo: 23007.007355/2013-56
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de material de informática
(cartuchos) para atender as demandas dos diversos setores e centros de ensino
da UFRB, para viabilizar as atividades administrativas e acadêmicas no período
de 12 meses. Edital no sítio: www.comprasnet.gov.br
Data da abertura (início dos lances): 16/08/2013 às 09:00h (horário de
Brasília), no endereço: www.comprasnet.gov.br
Editais no sítio www.comprasnet.gov.br. Tel/fax: (75) 3621-6466 / 3621-9974.
CLÁUDIO ANTONIO FARIA VARGAS
Chefe do Núcleo de Gestão de Licitação

JUSTIÇA FEDERAL
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOINHAS
Rua Silva Jardim, s/n, Centro, Alagoinhas/BA, CEP: 48060-000.
E-mail: 01vara.alh@trf1.jus.br. Telefone: (75) 3422-6729. Fax: (75) 3421-8463.
Horário de expediente externo: 09às 18h.
JUÍZO FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOINHAS/BA

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

PODER JUDICIÁRIO

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo de 30 dias

PROCESSO: 5646-70.2012.4.01.3309
EXPROPRIANTE: VALEC – ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
EXPROPRIADO: DÁCIO GONÇALVES DE ALMIEDA E OUTRA
FINALIDADE: Citação dos eventuais posseiros existentes no imóvel rural
denominado “FAZENDA BARREIRO”, situado no município de Rio do Antônio-BA.
NATUREZA: DESAPROPRIAÇÃO.
SEDE DO JUÍZO: Vara Única de Guanambi, na Avenida Santos Dumont, n. 325,
bairro Aeroporto Velho, Guanambi/BA.
Expedido nesta cidade de Guanmabi, em 15 de outubro de 2012, Eu, ______
Fernanda Oliveira Nascimento Neves (Técnica Judiciária) digitei e subscrevo.
RODRIGO RIGAMONTE FONSECA
JUIZ FEDERAL
INTERTECHNE MODULLAR PROJETOS S.A. CNPJ/MF 02.317.111/0001-51. NIRE
29.3.0003137-2. EXTRATO ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DATA/HORA E
LOCAL: Às 14:00 horas do dia 10/04/2013, na sede social da INTERTECHNE MODULLAR
PROJETOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.317.111/0001-51, localizada à Rua Frederico Simões, nº 98, salas 1201, 1202, 1203, 1204,
1211, 1212, 1213 e 1214, Edifício Advanced Trade Center, Caminho das Árvores, na cidade
de Salvador, estado da Bahia, CEP 41820-774, doravante referida apenas por Companhia.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação dos anúncios convocatórios, nos
termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, diante da presença da acionista titular da totalidade das ações da Companhia, a saber, INTERTECHNE CONSULTORES S.A., pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 80.378.052/0001-35, com sede em Curitiba/PR, na
Av. João Gualberto, 1259, CJ 1601, Alto da Glória, doravante referida apenas por “Acionista”, neste ato representada nos termos do seu próprio Estatuto Social. COMPOSIÇÃO DA
MESA: ANTONIO FERNANDO KREMPEL, o Diretor-Presidente da Acionista, Presidente da
mesa. SÉRGIO SELEME, Secretário. ORDEM DO DIA: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
findo em 31/12/2011; e (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos. DELIBERAÇÕES: Tratando do primeiro assunto (item a) da
pauta, foi informado pelo Presidente que foram remetidos o relatório da administração
sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, bem
como a cópia das demonstrações financeiras à Acionista, assim como foi publicado o
balanço do exercício em data de 04/04/2013 no jornal A Tarde (página B6); e em data de
04/04/2013, no Diário Oficial do Estado Da Bahia (página 03) e, ato contínuo, a Acionista
considerou aprovadas, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31/12/2012. Tratando do segundo assunto (item b) da
ordem do dia, foi informado pelo Presidente que o lucro líquido do exercício totalizou R$
432.501,55, de modo que a Acionista decidiu não distribuir os lucros do exercício findo, os
quais, respeitadas as destinações determinadas pela legislação, deverão ficar em disponibilidade para a Companhia, mediante a criação de reserva de lucro. ENCERRAMENTO E
APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de
todos e suspendeu os trabalhos para a lavratura e leitura da ata que, achada conforme, foi
aprovada por unanimidade em todos os seus termos, sendo assinada pela acionista, pelo
secretário, SÉRGIO SELEME, e pelo Presidente que, após a aprovação da ata, declarou
encerrados os trabalhos. Certificamos que o presente Extrato contém informações
extraídas da Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária, a qual se encontra arquivada na
Companhia. Antonio Fernando Krempel, Presidente. Sérgio Seleme, Secretário. Registro nº
97301473, em 15/07/2013, Hélio Portela Ramos, Secretário Geral.

PROCESSO: 2746-65.2013.4.01.3314
CLASSE: 5110-DESAPROPRIAÇÃO
EXPROPRIANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (PETROBRÁS)
EXPROPRIADO: DESCONHECIDO

Numa coisa todas as torcidas
concordam: informação é aqui.

FINALIDADE: CITAR o(s) proprietário(s) desconhecido(s), para, querendo,
apresentar(em) resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá a partir do término
do prazo do Edital, contados a partir da publicação do presente na Imprensa Oficial.
O presente edital é expedido tendo em vista o desconhecimento do lugar onde se
encontra(m) o(a/s) citando(a/s). Eu, Érica Reis Kawauti, Diretora de Secretaria em
substituição da Vara Única de Alagoinhas/BA, subscrevo e assino de ordem do MM. Juiz
Federal Titular em substituição desta Subseção Judiciária, Dr. Marcel Peres de Oliveira.

A TARDE Esporte Clube.
Todos os dias no seu
jornal A TARDE.

Alagoinhas, 16 de julho de 2013
ÉRICA REIS KAWAUTI
DIRETORA DE SECRETARIA EM SUBSTITUIÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE ALAGOINHAS/BA

