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Av i a ç ã o Para analista, movimento gera pressão para aérea brasileira buscar novo parceiro em voos para os EUA

Delta vende fatia na Gol por R$ 1,15 bilhão
Rita Azevedo e Cibelle Bouças
De São Paulo

A Delta Airlines vendeu a parti-
cipação que detinha na Gol por
pouco mais de R$ 1,15 bilhão. O
valor considera o preço da ação
preferencial no fechamento do
pregão de terça-feira na B3, de
R$ 35,07. Nesse dia, o giro finan-
ceiro da Gol atingiu R$ 1,4 bilhão,
bem acima da média diária de
novembro, de R$ 131,5 milhões,
segundo dados da B3.

A americana vendeu nos últi-
mos dias as 32,9 milhões de ações
preferenciais que detinha na Gol,
o equivalente a 12% dessas ações,
zerando sua participação na aé-
rea brasileira. Ontem, as ações da
Gol subiram 0,86%, para R$ 35,30,

com giro financeiro de R$ 212,4
milhões, já refletindo o anúncio
feito durante a madrugada.

A Gol informou que espera,
após a venda da participação da
Delta, um volume médio diário
negociado de R$ 200 milhões,
devido à pulverização de ações
no mercado. De acordo com a aé-
rea, o total de papéis em circula-
ção no mercado (free-float) é de
47% das ações em circulação, um
dos mais altos da bolsa de valores
e o maior entre as empresas aé-
reas na América Latina.

A venda da participação da
Delta na Gol já era esperada pelo
mercado. No dia 26 de setembro,
a companhia americana anun-
ciou a compra de 20% de partici-
pação na Latam, por US$ 1,9 bi-

lhão, por meio de uma oferta pú-
blica de US$ 16 por ação, atual-
mente em andamento.

A Delta também anunciou a
criação de uma parceria estraté-
gica para compartilhamento de
voos com a Latam ligando a Amé-
rica do Sul à América do Norte.
Como parte do acordo, a Delta
anunciou a venda da sua partici-
pação na Gol e o encerramento
da parceria entre as empresas no
compartilhamento de voos entre
o Brasil e a América do Norte.

À época, a Delta havia infor-
mado que esperava concluir a se-
paração da Gol até o primeiro tri-
mestre de 2020. A companhia já
deu início à oferta de compra de
ações da Latam na bolsa chilena e
prevê concluir a aquisição dos

papéis no dia 26 de dezembro.
A Delta também já fechou

acordos de compartilhamento de
voos com as subsidiárias da La-
tam no Peru, na Colômbia e no
Equador. A expectativa da Delta e
da Latam é fechar acordos no Bra-
sil e no Chile no começo de 2020.

A Gol estima que o do acordo
terá pouco impacto financeiro
na companhia, considerando
que apenas 0,3% da sua receita
total vem de voos compartilha-
dos com a Delta.

Mas, para Rodrigo Wainberg,
analista de investimentos da Suno
Research, a venda de ações gera
pressão para a Gol acelerar a busca
por um novo parceiro em voos pa-
ra a América do Norte, consideran-
do que a Delta avança no acordo

com a concorrente Latam.
“Considerando que o foco da

Gol é crescer em rotas no merca-
do doméstico e crescer no merca-
do internacional via acordos
com parceiros, ela precisa encon-
trar logo um parceiro em voos

para os EUA”, afirmou Wainberg.
Recentemente, a Gol informou

que negocia acordos com dife-
rentes empresas aéreas, incluin-
do na lista a American Airlines e a
United — esta última, parceira de
longa data da concorrente Azul.
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Edital de Segunda Convocação. Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª emissão de Debêntures
Simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantias adicionais
fidejussórias, em duas séries, da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. Ficam convocados
os senhores debenturistas da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real e com garantias adicionais fidejussórias, em duas séries, para distribuição
pública, da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”, “Debêntures” e
“Emissora”), nos termos do art. 71 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada, e da Cláusula 7ª do “Instrumento
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
comGarantia Real e comGarantiasAdicionais Fidejussórias,emDuasSéries,daNorteBrasilTransmissora
de Energia S.A.”, conforme aditado de tempos em tempos (“Escritura de Emissão”), a se reunirem, em 2ª
convocação, emAssembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada no dia 20/12/2019, às 10:30,
na Rua Iguatemi, nº 150, TRYP Iguatemi, Itaim Bibi, CEP 01451-010, Cidade de São Paulo, SP, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1.Autorização prévia para: (i) nos termos da Cláusula 4.15.2,
item (t) da Escritura de Emissão, contratação de novos endividamentos pela Emissora, por meio (a) da
emissão de notas promissórias comerciais, para distribuição pública, com esforços restritos, no valor de
até R$850.000.000,00 (“Notas Comerciais”), cujos recursos serão utilizados na liquidação antecipada,
pela Emissora, do financiamento concedido pelo BNDES por meio do “Contrato de Financiamento
Mediante Abertura de Crédito N.º 12.2.0834.1”, conforme aditado de tempos em tempos; e (b) da emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, para distribuição pública, com esforços restritos, no
valor de até R$1.300.000.000,00 (“2ª Emissão”), cujos recursos serão utilizados para o resgate antecipado
obrigatório das Notas Comerciais e para usos gerais da Emissora; (ii) nos termos da Cláusula 4.15.2, item
(l) da Escritura de Emissão, compartilhamento das Garantias Reais objeto do Contrato de Penhor deAções
e do Contrato de Cessão Fiduciária, conforme definições constantes da Cláusula 4.14.3 da Escritura de
Emissão,comostitularesdasdebênturesaserememitidasnoâmbitoda2ªEmissão,aser realizadopormeio
doaditamentoaos referidos contratos; (iii)aplicaçãodos recursosdepositadosnaContaCentralizadoraena
Conta de Pagamento das Debêntures, conforme descritas na Cláusula 4.14.3(ii) da Escritura de Emissão e
na Cláusula 1ª do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos,Administração de Contas e OutrasAvenças”
celebrado em 04/10/2012, conforme aditado (“Contrato de Cessão Fiduciária”), mediante a realização de
aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária; (iv) não cumprimento da obrigação de observância do índice
de cobertura do serviço da dívida (“ICSD”), conforme descrito na Cláusula 4.15.2, item (g) da Escritura
de Emissão, em relação ao exercício social de 2019, em virtude da liquidação antecipada, pela Emissora,
do financiamento concedido pelo BNDES por meio do “Contrato de Financiamento Mediante Abertura
de Crédito N.º 12.2.0834.1”, nos termos do item (i) acima, e do reconhecimento de perda, via acordo, de
processo contra a Toshiba Infraestrutura América do Sul Ltda., referente a litígio da época de construção
da Emissora; e (v) liberação da obrigação de observância do ICSD em relação ao exercício social de 2020,
em virtude da amortização do principal de R$850.000.000,00 das Notas Comerciais mencionadas no item
(i) acima;ou,alternativamente; exclusão do valor deR$850.000.000,00, relativo à amortização de principal
das Notas Comerciais mencionadas no item (i) acima, da fórmula de cálculo do ICSD constante do Anexo
I, item “B” da Escritura de Emissão em relação ao exercício social de 2020. 2. Autorização à Emissora e à
Pentágono S.A.Distribuidora de Títulos eValores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) para realização de todos
os atos e celebração de todos os documentos necessários à implementação das deliberações previstas
nos itens (i) a (v) acima. Informações Adicionais: os Debenturistas deverão apresentar-se no endereço
acima indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os
instrumentos de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para representação na
Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados na sede social do Agente Fiduciário, situada
na Av. das Américas, nº 4200, Bl. 08, Ala B, sls 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail, para assembleias@pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 2 dias
úteis anteriores à sua realização.Brasília, 11/12/2019.Norte BrasilTransmissora de Energia S.A.Denise
Araújo Francisco - Diretora Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20190178

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20190178 de interesse da 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras 
e eventuais aquisições de Nitrato de Cálcio 50%, conforme especificações contidas no Edital e seus 
Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, 
através do No 13662019, até o dia 06/01/2020, às 14h30min (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, 05 de Dezembro de 2019. VALDA FARIAS 
MAGALHÃES - PREGOEIRA.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20190134

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20190134 de interesse da 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras 
e eventuais aquisições de Hidrômetros Velocimétricos, Woltmann e acessórios, porcas para tubetes, 
Tubetes e guarnições, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 13532019, até 
o dia 06/01/2020, às 9h (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, 05 
de Dezembro de 2019 . VALDA FARIAS MAGALHÃES - PREGOEIRA. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20191494

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20191494 de interesse da 
Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições 
de medicamentos, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 14942019, até o dia 
06/01/2020, 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, 09 
de Dezembro de 2019. JORGE LUIS LEITE SARAIVA DE OLIVEIRA - PREGOEIRO.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20191247

A Secretaria da Casa Civil torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico no 20191247, de 
interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e eventuais 
aquisições de Material Médico Hospitalar. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 12472019, até o dia 
06/01/2020, às 9h (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, 09 de 
Dezembro de 2019. OSIRIS DE CASTRO OLIVEIRA FILHO - PREGOEIRO.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20190027

A Secretaria da Casa Civil torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico no 20190027, de 
interesse da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG, cujo OBJETO é: Registro de Preço para 
futuras e eventuais aquisições de Material Permanente – DIVERSOS. MOTIVO: Alterações no edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 
9822019, até o dia 07/01/2020, 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, 06 de Dezembro de 2019. CARLOS ALBERTO COELHO LEITÃO - PREGOEIRO.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20191471

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20191471 de interesse da 
Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições 
de materiais médicos hospitalares (Indicadores Diversos), com fornecimento de equipamentos em 
regime de comodato, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 14712019, até 
o dia 07/01/2020, às 10h30min (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, 09 
de Dezembro de 2019. ISABEL MARIA SILVA BRAGA - PREGOEIRA.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20191489

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20191489 de interesse da 
Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições 
de medicamentos, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 14892019, até o dia 
06/01/2020, às 10h30min (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, 09 
de Dezembro de 2019. ISABEL MARIA SILVA BRAGA - PREGOEIRA.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20191508

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20191508 de interesse da 
Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições 
de medicamentos, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 15082019, até o dia 
06/01/2019, às 14h30min (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, 09 
de Dezembro de 2019. MARCOS ANTONIO FROTA RIBEIRO - PREGOEIRO.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20191509

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20191509 de interesse da 
Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições 
de medicamentos, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 15092019, até o dia 
03/01/2020, às 10h30min (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, 06 
de Dezembro de 2019. JOSÉ EDSON BEZERRA - PREGOEIRO.
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