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Indiciado: Maximilian Breuel CPF: 362.448.480-04. Proces-
so: 1501607802. Decisão: 121/2015-Decap/GTSUL, de 14.8.2015.
Penalidade: multa de R$7.154,06 (sete mil cento e cinquenta e quatro
reais e seis centavos). Base Legal: art. 1º da Medida Provisória no-

2.224/2001.

LUCIO MARIO FERREIRA
Gerente Técnico

Substituto

ÁREA DE POLÍTICA ECONÔMICA
DEPARTAMENTO ECONÔMICO

COMUNICADO No- 28.498, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015

Divulga a Taxa Básica Financeira-TBF, o
Redutor-R e a Taxa Referencial-TR rela-
tivos ao dia 22 de setembro de 2015.

De acordo com o que determina a Resolução no- 3.354, de
31.3.2006, comunicamos que a Taxa Básica Financeira-TBF, o Re-
dutor-R e a Taxa Referencial-TR relativos ao período de 22.9.2015 a
22.10.2015 são, respectivamente: 1,0031% (um inteiro e trinta e um
décimos de milésimo por cento), 1,0082 (um inteiro e oitenta e dois
décimos de milésimo) e 0,1816% (um mil, oitocentos e dezesseis
décimos de milésimo por cento).

TULIO JOSE LENTI MACIEL
Chefe

ÁREA DE POLÍTICA MONETÁRIA
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO

A B E RTO

COMUNICADO No- 28.513, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015

Divulga condições para a realização de
operações compromissadas com institui-
ções financeiras participantes do módulo
Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no artigo
10, inciso XII, da Lei no- 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art.
1º da Circular no- 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das
12h às 12h30 do dia 24 de setembro de 2015, acolherá propostas das
instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a rea-
lização de operações de venda de títulos públicos com compromisso
de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida
a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I - títulos:
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em

1º/4/2016, 1º/7/2016, 1º/10/2016, 1º/1/2017, 1º/7/2017, 1º/1/2018,
1º/7/2018, 1º/1/2019, e 1º/7/2019;

b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): venci-
mentos em 15/8/2016, 15/5/2017, 15/8/2018, 15/5/2019, 15/8/2020,
15/8/2022, 15/5/2023, 15/8/2024, 15/8/2030, 15/5/2035, 15/8/2040,
15/5/2045, 15/8/2050 e 15/5/2055; e

c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimen-
tos em 1º/1/2017, 1º/1/2018, 1º/1/2021, 1º/1/2023 e 1º/1/2025;

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, 25% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III - preços unitários de venda: os informados pelo De-
partamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11h30 de
24/9/2015, na página do Sistema Especial de Liquidação e de Cus-
tódia (Selic) na internet (www.selic.rtm);

IV -divulgação do resultado: 24/9/2015, a partir das 12h30;
V - data de liquidação da venda: 25/9/2015; e
VI - data de liquidação da revenda: 28/12/2015.
2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por ins-

tituição, 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 do Selic,
opção "Lançamento de Propostas" do submenu "Moeda".

4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, aca-
tando-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 24/9/2015, 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 oi-

tava 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.

COMUNICADO No- 28.514, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015

Divulga as condições de oferta pública para
a realização de operações de swap para fins
de rolagem do vencimento de 1º/10/2015.

O Banco Central do Brasil, considerando o disposto na Re-
solução 2.939 e na Circular 3.099, ambas de 26 de março de 2002,
torna público que, das 11h30 às 11h40 do dia 24 de setembro de
2015, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do
módulo Oferta Pública (Ofpub) para a realização de operações de
swap a serem registradas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(BM&FBOVESPA) na forma do "Contrato de Swap Cambial com
Ajuste Periódico - SCS", daquela bolsa, com as seguintes carac-
terísticas:

Data de Início Data
de Vencimento

Posição assumida
pelo Banco

Central

Posição
assumida pelas

instituições

Quantidade
de Contratos

1º/10/2015 2/1/2017 compradora vendedora até 9.450
1º/10/2015 3/4/2017 compradora vendedora até 9.450

2. Serão aceitos no máximo até 9.450 contratos a serem
distribuídos a critério do Banco Central do Brasil, entre os ven-
cimentos acima mencionados.

3. A presente oferta pública será realizada exclusivamente
pelo módulo Ofpub, previsto no Regulamento do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic).

4. Na formulação das propostas, limitadas a cinco por ins-
tituição, deverá ser informada a quantidade de contratos e a respectiva
cotação, com quatro casas decimais.

5. Na apuração da presente oferta pública será utilizado o
critério de preço único, acatando-se todas as propostas com cotação
igual ou superior à cotação mínima aceita pelo Banco Central do
Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

6. O resultado desta oferta pública será divulgado em
24/9/2015 a partir das 11h50.

7. Após a divulgação do resultado, o Banco Central do Brasil
enviará à BM&FBOVESPA a relação das instituições contempladas, a
quantidade de contratos aceita para cada uma e a taxa de juros
representativa de cupom cambial de cada operação de swap, de acor-
do com a seguinte fórmula:

c = [(100 / cot) - 1] x 36000 / n, onde:
c = taxa de juros representativa de cupom cambial, expressa

como taxa linear anual, base 360 dias corridos, com arredondamento
na terceira casa decimal;

cot = cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil;
n = número de dias corridos compreendido entre a data de

início do swap, inclusive, e a data de seu vencimento, exclusive.
8. Conforme previsto no Ofício-Circular 033 da BM&F, de

15 de março de 2002, as instituições que tiverem suas propostas
aceitas deverão eleger uma corretora associada àquela bolsa para que
proceda ao pré-registro das operações de swap de que se trata.

9. As pessoas físicas e as demais pessoas jurídicas poderão
participar da oferta de que trata este comunicado, por intermédio das
instituições referidas no parágrafo primeiro.

JOÃO HENRIQUE DE PAULA FREITAS SIMÃO
Chefe

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Espécie: Autorização de Fornecimento no- 2015/702, de 07/08/2015;
Objeto: Produção e Fornecimento de formulários para uso do Banco
do Nordeste; Fornecedor: MOTOGRÁFICA E COMÉRCIO DE PA-
PÉIS LTDA - EPP; Fundamento legal: Pregão Eletrônico para Re-
gistro de Preços no- 2015/049, de 17/04/2015, nos termos das Leis no-

8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos no- 5.450/05 e 7.892/13; Prazo
de entrega: até 31/08/2015; Valor total: R$ 75.760,00;

Espécie: Autorização de Fornecimento no- 2015/717, de 19/08/2015;
Objeto: Prestação de serviços para ministração do Curso Retenção na
Fonte de Tributos in company; Fornecedor: OPEN TREINAMEN-
TOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP.; Fundamento le-
gal: Dispensa de Licitação - Art. 25, Inciso ll, combinado com o Art.
13, Inciso VI, nos termos da Lei no- 8.666/93; Período para realização:
15/09/2015 a 17/09/2015; Valor total: R$ 25.280,00;

Espécie: Autorização de Fornecimento no- 2015/775, de 13/08/2015;
Objeto: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado, para as Uni-
dades Administrativas do Banco do Nordeste; Fornecedor: NTI DIS-
TRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME.;
Fundamento legal: Pregão Eletrônico para Registro de Preços no-

2015/033, de 16/03/2015, nos termos das Leis no- 8.666/93 e
10.520/02, e dos Decretos no- 5.450/05 e 7.892/13; Prazo de entrega:
para as Unidades localizadas nas capitais, até o dia 08/09/2015 e para
as Unidades localizadas no interior, até o dia 16/09/2015; Valor total:
R$ 115.420,90;

Espécie: Autorização de Fornecimento no- 2015/773, de 20/08/2015;
Objeto: Aquisição de 180 placas de numeração de mesa, numeradas
de 1 a 6, para substituição/reposição nas novas Agências do Banco;
Fornecedor: ACRIMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUMI-

NOSOS ACRÍLICOS E ESTRUTURA LTDA - EPP.; Fundamento
legal: Dispensa de Licitação - Art. 24, Inciso ll, nos termos da Lei no-

8.666/93; Prazo de entrega até: 22/09/2015; Valor total: R$
10.200,00;

Espécie: Autorização de Fornecimento no- 2015/809, de 21/08/2015;
Objeto: Produção e Fornecimento de formulários para uso do Banco
do Nordeste; Fornecedor: CORBÃ EDITORA ARTES GRÁFICAS
LTDA - EPP.; Fundamento legal: Pregão Eletrônico para Registro de
Preços no- 2015/049, de 17/04/2015, nos termos das Leis no- 8.666/93
e 10.520/02, e dos Decretos no- 5.450/05 e 7.892/13; Prazo de entrega
até: 14/09/2015; Valor total: R$ 81.442,30;

Espécie: Autorização de Fornecimento no- 2015/794, de 18/08/2015;
Objeto: Fornecimento de mobiliário destinado às diversas Unidades e
Postos de Atendimento dos Programas Crediamigo e Agroamigo do
Banco do Nordeste; Fornecedor: MUNDIAL INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP; Fundamento legal: Pregão
Eletrônico para Registro de Preços no- 2014/175, de 29/10/2014, nos
termos das Leis no- 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos no- 5.450/05
e 7.892/13; Prazo de entrega até: 05/10/2015; Valor total: R$
9.880,00;

Espécie: Autorização de Fornecimento no- 2015/793, de 18/08/2015;
Objeto: Fornecimento de mobiliário destinado às diversas Unidades e
Postos de Atendimento dos Programas Crediamigo e Agroamigo do
Banco do Nordeste; Fornecedor: MUNDIAL INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP; Fundamento legal: Pregão
Eletrônico para Registro de Preços no- 2014/175, de 29/10/2014, nos
termos das Leis no- 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos no- 5.450/05
e 7.892/13; Prazo de entrega até: 05/10/2015; Valor total: R$
28.500,00.

Espécie: Autorização de Fornecimento no- 2015/774, de 19/08/2015;
Objeto: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado, para as Uni-
dades Administrativas do Banco do Nordeste; Fornecedor: NOVA
COMERCIAL LTDA.; Fundamento legal: Pregão Eletrônico para Re-
gistro de Preços no- 2015/033, de 16/03/2015, nos termos das Leis no-

8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos no- 5.450/05 e 7.892/13; Valor
total: R$ 23.892,00.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 2015/001704, de 21/09/2015; Objeto: Contratação de em-
presa para condução de concurso público para o cargo de Especialista
Técnico; Contratada: ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE ESTUDOS E
PESQUISAS - ACEP; Prazo de vigência: 12 (doze) meses; Valor
Contratado: R$ 478.000,00; Fundamento legal: Art. 24, Inciso XIII,
da Lei 8.666/93; Autorização: Diretoria, em 22/09/2015; Ratificação:
Marcos Costa Holanda, Presidente, em 22/09/2015.

EXTRATO DE DISTRATO

Espécie: Termo de Distrato do Contrato no- 2012/195, de prestação
dos serviços de Recepcionista, para o estado do Piauí, firmado com a
empresa BETÂNIA SERVIÇOS GERAIS LTDA.; Objeto: Rescisão
Administrativa, a partir de 04/08/2015; Fundamento legal: Artigo 79,
Inciso II, da Lei 8.666/93, de acordo com o inciso II.2 da sua Cláu-
sula Décima Quarta - da Rescisão, do citado Contrato; Data de as-
sinatura: 04/08/2015.

EXTRATOS DE TERMO DE ADITIVOS

Espécie: 1º Aditivo ao Contrato no- 2014/238, de prestação dos ser-
viços de transporte de valores no perímetro urbano da Praça de
Bayeux - PB, firmado com a empresa SERV-SAN VIGILÂNCIA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA.; Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência do Contrato; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, da Lei
8.666/93; Valor do aditivo: R$ 15.975,84; Prazo de vigência:
01/09/2015 a 31/08/2016; Data de assinatura: 20/08/2015;

Espécie: 1º Aditivo ao Contrato no- 2015/421, de locação de imóvel
não residencial, destinado à instalação da agência Jaíba - MG, fir-
mado com a SRA. ANACI DE SOUZA SÁ; Objeto: Prorrogação por
90 dias, do prazo de entrega do Contrato; Fundamento legal: Art. 57,
Parágrafo Primeiro, Inciso II, da Lei 8.666/93; Prazo de vigência:
14/08/2015 a 20/10/2015; Data de assinatura: 14/08/2015;

Espécie: 10º Aditivo ao Contrato no- 2011/248, de prestação dos ser-
viços de Contínuo, copeiro e garagista, para o estado de Alagoas,
firmado com a empresa STAFF ASSESSORIA EMPRESARIAL,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP.; Objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência do Contrato; Fundamento legal: Art. 57,
Inciso II, da Lei 8.666/93; Valor do aditivo: R$ 212.072,04; Prazo de
vigência: 01/10/2015 a 30/09/2016; Data de assinatura: 25/08/2015;

Espécie: 2º Aditivo ao Contrato no- 2014/242, de prestação dos ser-
viços de transporte de valores para suprimento e/ou recolhimento de
numerário para a agência Maragogi - AL, com saque/depósito junto
ao Banco do Brasil ou outro estabelecimento bancário, firmado com
a empresa PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VA-
LORES LTDA.; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93; Valor do
aditivo: R$ 253.165,44; Prazo de vigência: 01/09/2015 a 31/08/2016;
Data de assinatura: 24/08/2015;

Espécie: 10º Aditivo ao Contrato no- 2012/175, de prestação dos ser-
viços de recepcionista, para o estado de Alagoas, firmado com a
empresa STAFF ASSESSORIA EMPRESARIAL, EMPREENDI-
MENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP.; Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência do Contrato; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, da Lei
8.666/93; Valor do aditivo: R$ 346.307,88; Prazo de vigência:
19/09/2015 a 18/09/2016; Data de assinatura: 24/08/2015;

Reinaldo
Realce
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