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O ESTADO DE S. PAULO

QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2019

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
MARCOS PAULO DIAS, RG nº 21.316.466-8 SSP/SP, CPF nº 187.988.008-33, DECLARA, nos termos
do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer
cargo de administração na sociedade: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA., CNPJ nº 62.418.140/0001-31. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem
ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em
que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória,
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo
respectivo. São Paulo (SP). (a) Marcos Paulo Dias.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - DEORF - Departamento de Organização do Sistema Financeiro Gerência Técnica em São Paulo - II - Av. Paulista, 1.804, 5º andar - São Paulo/SP - CEP 01310-922.
(5/6)

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06
ΦΡΑΧΑΣΣΟ
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 850/2019 − ΡΧ Ν≡ 5388−5394/2019
Dεχλαραmοσ α Χοmπρα Πριϖαδα ΙΧΕΣΠ 850/19 φραχασσαδα:
ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 970/2019 − ΡΧ 5.5242019
Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, ΑDϑΥDΙΧΑ ◊ εmπρεσα Αυτο Συτυρε δο Βρασιλ Λτδα, ΧΝΠϑ ν≡ 01.645.409/0003−90,
αο φορνεχιmεντο δε Χοmοδατο δε Σιστεmα δε Ραδιοαβλαο + Φορνεχιmεντο δε Ινσυmοσ, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

SINDICATO DOS CONDOMINIOS DE PRÉDIOS E EDIFICIOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS,
RESIDENCIAIS E MISTOS INTERMUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária. O Presidente da entidade supra, convoca todos os senhores Síndicos de Condomínios de
Prédios e Edifícios Comerciais, Industriais, Residenciais e Mistos dos municípios de Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Bernardino
de Campos, Boracéia, Borborema, Botucatu, Cabrália Paulista, Cerqueira César, Chavantes, Dois Córregos, Duartina, Gália, Ipaussu, Itápolis, Lençóis
Paulista, Macatuba, Manduri, Pederneiras, Piraju, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis e Torrinha, para participarem da AGE a ser realizada no dia
09/12/2019 às 08h em 1ª convocação (maioria absoluta), ou meia hora após no mesmo dia e local com qualquer número de convocados presentes, na
Rua Fortunato Faraone, 696, Jardim Girassol, Americana/SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) promover negociação com os Sindicatos
dos Empregados representantes das respectivas categorias profissionais dos Vigilantes em Condomínios dos municípios acima, com data-base em 1º de
janeiro, inclusive outorgar poderes ao Presidente desta entidade para representar a categoria em processo de Dissídio Coletivo; 2) Discussão e deliberação
sobre os valores da contribuição assistencial e confederativa patronal a ser paga por todos os integrantes da categoria econômica. Deverão comparecer
exclusivamente os condomínios que se utilizem de segurança orgânica e para participar da Assembleia o Síndico deverá apresentar cópia autenticada da
ata de eleição e posse devidamente registrada em Cartório. São Paulo/SP, 04/12/2019 – José Luiz Bregaida – Presidente.

SINDICATO DOS CONDOMINIOS DE PRÉDIOS E EDIFICIOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS, RESIDENCIAIS E MISTOS INTERMUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, RG nº 24.867.443-2 SSP/SP, CPF nº 253.721.518-46, DECLARA,
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012,
sua intenção de exercer cargo de administração na sociedade: ITAÚ UNIBANCO S.A., CNPJ
nº 60.701.190/0001-04. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser
comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado
que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
São Paulo (SP). (a) Renata Cristina de Oliveira.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - DEORF - Departamento de Organização do Sistema Financeiro Gerência Técnica em São Paulo - II - Av. Paulista, 1.804, 5º andar - São Paulo/SP - CEP 01310-922.
(5/6)

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária. O Presidente da entidade supra, convoca todos os senhores Síndicos de
Condomínios de Prédios e Edifícios Comerciais, Industriais, Residenciais e Mistos do Estado de São Paulo, que se utilize de vigilantes e
afins, com exceção dos municípios de Santos, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilha Bela, São Sebastião, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Praia
Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga/SP, para participarem da AGE a ser realizada no dia 09/12/2019 às 09h em 1ª convocação
(maioria absoluta), ou meia hora após no mesmo dia e local com qualquer número de convocados presentes, na Rua Fortunato Faraone, 696,
Jardim Girassol, Americana/SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) promover negociação com o Sindicato dos Empregados
representantes das respectivas categorias profissionais dos Vigilantes em Condomínios com data-base em 1º de janeiro, inclusive outorgar
poderes ao Presidente desta entidade para representar a categoria em processo de Dissídio Coletivo; 2) Discussão e deliberação sobre os
valores da contribuição assistencial e confederativa patronal a ser paga por todos os integrantes da categoria econômica. Deverão comparecer
exclusivamente os condomínios que se utilizem de segurança orgânica e para participar da Assembleia o Síndico deverá apresentar cópia
autenticada da ata de eleição e posse devidamente registrada em Cartório. São Paulo/SP, 04/12/2019 – José Luiz Bregaida – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 24/2019 – ΥΑΣΓ 200049
Ν≡ Προχεσσο: 1.34.001.008781/2019−55. Οβϕετο: Ρεγιστρο δε Πρεοσ, πελο πραζο δε 12 mεσεσ, παρα
αθυισιο δε πεασ ε mατεριαισ δεστιναδοσ ◊ mανυτενο δε σιστεmα δε αρ χονδιχιοναδο παρα ο
εδιφχιο δα ΠΡ/ΣΠ. Τοταλ δε ιτενσ λιχιταδοσ: 9. Εδιταλ: 05/12/2019 δε 12η00 ◊σ 18η00. Ενδερεο: Ρυα
Φρει Χανεχα, 1.360 − Χονσολαο – Σο Παυλο – ΣΠ. Εντρεγα δασ Προποστασ: α παρτιρ δε 05/12/2019
νο σιτε ωωω.χοmπρασγοϖερναmενταισ.γοϖ.βρ. Αβερτυρα δασ Προποστασ: 18/12/2019 ◊σ 14η00 νο σιτε
ωωω.χοmπρασγοϖερναmενταισ.γοϖ.βρ.
ΦℑΒΙΟ ΤΕΨDΙ ΑΡΑΚΙ
Πρεγοειρο − ΠΡ/ΣΠ

PREFEITURA DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Presencial n° 050/2019: Objeto: A Prefeitura de Paulicéia,
Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02, torna público,
que realizará Pregão Presencial, no dia 19 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, na sala de
Licitações, situada à Avenida Paulista, n° 1.649, Centro, visando a aquisição de Câmara para
conservação de imunobiológicos para ser utilizada na Unidade básica da Saúde do Município,
referente a Proposta nº 14002.965000/1180-13, do Ministério da Saúde (restante). Quaisquer
esclarecimentos e informações serão prestados pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos
horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através
do telefone (18) 3876-1240.
Paulicéia/SP, 04 de dezembro de 2019.
Ermes da Silva – Prefeito

ΣΟΧΙΕDΑDΕ ΕΣΠΟΡΤΙςΑ ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ
ΧΟΝΣΕΛΗΟ DΕΛΙΒΕΡΑΤΙςΟ
ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο
Σεραπηιm Χαρλοσ Dελ Γρανδε, Πρεσιδεντε δο Εγργιο Χονσεληο Dελιβερατιϖο
δα Σοχιεδαδε Εσπορτιϖα Παλmειρασ, νο υσο δε συασ ατριβυι⌡εσ εστατυτ〈ριασ,
χονϖοχα οσ Σενηορεσ Χονσεληειροσ παρα χοmπαρεχερεm ◊ Ρευνιο Ορδιν〈ρια
θυε φαρ〈 ρεαλιζαρ νο δια 20 δε δεζεmβρο δε 2019, σεξτα−φειρα, χοm ινχιο ◊σ
19η εm πριmειρα χονϖοχαο, ε ◊σ 20η εm σεγυνδα ε λτιmα, χοm θυαλθυερ
νmερο δε Χονσεληειροσ, να φορmα δο δισποστο νο αρτιγο 83 δο Εστατυτο Σοχιαλ,
νασ δεπενδνχιασ σοχιαισ δο χλυβε (θυιντο ανδαρ δο πρδιο mυλτιυσο),
◊ Ρυα Παλεστρα Ιταλια, ν≡ 214, παρα ατενδερ α σεγυιντε Ορδεm δο Dια: α) Λειτυρα,
δισχυσσο ε απροϖαο δα ατα δα ρευνιο αντεριορ; β) Απρεχιαο ε ϖοταο δα
πρεϖισο δα ρεχειτα ε δα δεσπεσα δο νοϖο εξερχχιο (αρτ. 102 − ΙΙΙ), αχοmπανηαδα
δο παρεχερ δο Χονσεληο δε Οριενταο ε Φισχαλιζαο.
Σο Παυλο, 05 δε δεζεmβρο δε 2019.
Σεραπηιm Χαρλοσ Dελ Γρανδε
Πρεσιδεντε δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM nº 20877

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO
CENTRO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS
Ενχοντρα−σε αβερτο να Σεχρεταρια δε Γοϖερνο ο Πρεγο Πρεσενχιαλ ν≡ 54/2019, ρεφερεντε ◊
πρεσταο δε σερϖιοσ δε mανυτενο πρεδιαλ, πρεδιτιϖα, πρεϖεντιϖα χορρετιϖα, εmεργενχιαλ
ε σερϖιοσ χοmπλεmενταρεσ, χοm φορνεχιmεντο δε mο−δε−οβρα ε mατεριαλ, νοσ πρδιοσ δα
Σεχρεταρια δε Γοϖερνο δο Εσταδο δε Σο Παυλο, εm χονφορmιδαδε χοm ο εσταβελεχιδο νο Τερmο
δε Ρεφερνχια, θυε ιντεγραλ ο Εδιταλ χοmο Ανεξο Ι. Α ρεαλιζαο δα σεσσο σερ〈 νο δια 18/12/2019,
◊σ 10η, νο Παλ〈χιο δοσ Βανδειραντεσ, σιτο να Αϖ. Μορυmβι, ν≡ 4.500, νεστα Χαπιταλ. Ο Εδιταλ, να
ιντεγρα, ενχοντρα−σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ, νο Νχλεο δε Χοmπρασ ε Χοντρατα⌡εσ, σιτο
α Αϖενιδα Μορυmβι, ν≡ 4.500, σαλα 15 – τρρεο, δασ 9η ◊σ 18η, ου ποδερ〈 σερ σολιχιταδο νο ε−mαιλ
φρεγινα≅σπ.γοϖ.βρ, χχαρδοζο≅σπ.γοϖ.βρ. Ασ ινφορmα⌡εσ ταmβm εσταρο δισπονϖεισ νο στιο
ωωω.ιmπρενσαοπχιαλ.χοm.βρ, οπο “νεγ⌠χιοσ πβλιχοσ” ου πελο τελεφονε (11) 2193−8159/8255.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ενχοντρα−σε αβερτα να ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΓΟςΕΡΝΟ α λιχιταο να mοδαλιδαδε δε Λειλο Πβλιχο ΣΓ/ΓΣ – ΧΠΙ ν≡
02/2019, οβϕετιϖανδο α αλιεναο δε 08 (οιτο) ιm⌠ϖεισ σιτυαδοσ νοσ σεγυιντεσ ενδερεοσ: 1) Εστραδα ϑοο Dυχιν, ν≡
744 (αντιγο ν≡ 740), Βαιρρο ϑαρδιm ϑαmαιχα, νο mυνιχπιο δε Σαντο Ανδρ – ΣΠ; 2) Αϖενιδα Πρεσιδεντε Χοστα ε Σιλϖα,
ν≡ 400, Βαιρρο Χασα Γρανδε, Μυνιχπιο δε Dιαδεmα – ΣΠ; 3) Αϖενιδα Πρεσιδεντε Χαστελο Βρανχο, αο λαδο δο ν≡ 16156,
λοτε 23, θυαδρα 3 ε Ρυα ποοσ δε Χαλδα, ν≡ 317, λοτε 21, θυαδρα 3, ϑαρδιm Ιmπεραδορ, Μυνιχπιο δε Πραια Γρανδε
– ΣΠ; 4) Ρυα Αρλινδο Dχιο Γρανετο, ν≡ 4, Dιστριτο Ινδυστριαλ, νο Μυνιχπιο δε Βαρρα Βονιτα−ΣΠ; 5) Εστραδα Μυνιχιπαλ
Λιmειρα – Χορδειρ⌠πολισ, νο mυνιχπιο δε Λιmειρα – ΣΠ; 6) Ρυα Φρανχισχο Λυιζ Φερρειρα (αντιγα Ρυα δασ Ορθυδεασ),
ν≡ 2.136, Λοτε Γ, δα Θυαδρα 29, Λοτεαmεντο Βαιρρο Σο ϑοο, νο mυνιχπιο δε ςοτυπορανγα−ΣΠ; 7) Ρυα Dρ. Γερνιmο
Μοντειρο Λοπεσ, ν.≡ 373, 383, 389, 393, (αντιγα ρυα προϕεταδα 5 – λοτεσ 230, 231, 232) ςιλα Σο Φρανχισχο, νο mυνιχπιο
δε Ρεγιστρο−ΣΠ; 8) Αϖενιδα Βανδειραντε, ν≡ 1705 – Λοτεσ 01 α 21 δα θυαδρα 3, νο mυνιχπιο δε Ριβειρο Πρετο – ΣΠ.
Χονφορmε εσπεχι×χα⌡εσ νυmεραδασ ε ρελαχιοναδασ νοσ Ανεξο Ι, θυε ιντεγρα ο Εδιταλ. Α ρεαλιζαο δα σεσσο σερ〈
νο δια 20 δε δεζεmβρο δε 2019, ◊σ 11η, νο Παλ〈χιο δοσ Βανδειραντεσ, Αϖ. Μορυmβι, 4.500, Σαλα Χαmβυχι, βαιρρο
Μορυmβι, Σο Παυλο − ΣΠ, χονχοmιταντε αο λειλο ελετρνιχο, mεδιαντε χαδαστραmεντο πρϖιο δοσ ιντερεσσαδοσ να π〈γινα
ωωω.τκλ.χοm.βρ α παρτιρ δεστα πυβλιχαο. Ο Εδιταλ να ντεγρα ενχοντρα−σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ νο Χεντρο δε
Συπριmεντοσ ε Αποιο ◊ Γεστο δε Χοντρατοσ, σιτυαδο να Αϖενιδα Μορυmβι, ν≡ 4.500, σαλα 15 − τρρεο, δασ 9η ◊σ 17η,
ου πορ ιντερmδιο δοσ ενδερεοσ ελετρνιχοσ: ωωω.ιmοϖεισ.σπ.γοϖ.βρ ε ωωω.ιmπρενσαο×χιαλ.χοm.βρ οπο “Νεγ⌠χιοσ
Πβλιχοσ”. Θυαισθυερ εσχλαρεχιmεντοσ δεϖερο σερ σολιχιταδοσ πορ ιντερmδιο δο χορρειο ελετρνιχο χελιχιταχαο≅σπ.γοϖ.βρ
ου ιmοϖεισ≅σπ.γοϖ.βρ

Ασσοχιαο δε Οβστετρχια ε Γινεχολογια
δο Εσταδο δε Σο Παυλο − ΣΟΓΕΣΠ
ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ − ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο
Α ΣΟΓΕΣΠ − Ασσοχιαο δε Οβστετρχια ε Γινεχολογια δο Εσταδο δε Σο Παυλο, εm
χονφορmιδαδε χοm οσ αρτιγοσ 15 ε 16 δο σευ Εστατυτο Σοχιαλ, χονϖοχα σευσ ασσοχιαδοσ
παρα α Ασσεmβλεια Γεραλ θυε ρεαλιζαρ−σε−〈 εm συα σεδε σοχιαλ (Αϖενιδα Βριγαδειρο
Λυισ Αντνιο, 2.729 − ϑαρδιm Παυλιστα − Μεζανινο − Σο Παυλο − ΣΠ), νο δια 07 δε ϕανει−
ρο δε 2020, ◊σ 10:00 εm πριmειρα χονϖοχαο, ε ◊σ 10:30 εm σεγυνδα χονϖοχαο,
να θυαλ σερ〈 απρεχιαδα α σεγυιντε Ορδεm δο Dια:
1. Ποσσε δα νοϖα Dιρετορια ελειτα (βινιο 2020−2021);
2. Ελειο δο Χονσεληο Φισχαλ (βινιο 2020−2021);
3. Ελειο δο Χονσεληο δε ⊃τιχα ε Χονδυτα (βινιο 2020−2021).
Εστατυτο Σοχιαλ − Σεο ΙΙ − Dα Dιρετορια
Παρ〈γραφο 2≡. Παρα α Dιρετορια ελειτα ε εmποσσαδα εm 2018, ο mανδατο χοντινυαρ〈 α
σερ δε 2 (δοισ) ανοσ, σενδο περmιτιδα α ρεελειο παρα ο mεσmο χαργο απενασ πορ mαισ
υm mανδατο χονσεχυτιϖο, δε 2 (δοισ) ανοσ.
Ρεγιmεντο Ιντερνο − ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ ΙΙ – DΑ ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩℘Ο − Σεο Ι − Dισποσι⌡εσ Γεραισ
Παρ〈γραφο 2≡. Οσ mεmβροσ δο Χονσεληο Φισχαλ ε δο Χονσεληο δε ⊃τιχα ε Χονδυτα
δεϖερο σερ ελειτοσ εm Ασσεmβλεια Γεραλ, χονϖοχαδα νο ινχιο δε χαδα γεστο, α παρτιρ
δε λιστα δε ινδιχαδοσ πελα Dιρετορια, α θυαλ δεϖερ〈 χοντερ πελο mενοσ ασ ϖαγασ δοσ
ρεσπεχτιϖοσ Χονσεληοσ, ε δοσ ασσοχιαδοσ θυε σε χανδιδαταρεm δυραντε α Ασσεmβλεια.
Ροσσανα Πυλχινελι ςιειρα Φρανχισχο − Πρεσιδεντε

AVISOS DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL CSO 04436/19
Projeto de Despoluição do Rio Tietê - Etapa III - BID
Contratação Semi-integrada do Sistema de Desidratação Mecânica de Lodo e Obras
Complementares da ETE Barueri. Edital disponível para download aos licitantes
elegíveis a partir de 05/12/19 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de
senha no acesso - cadastre sua empresa. Os Documentos de Licitação deverão ser
entregues no Auditório de Licitações 1 - Av. do Estado, 561 - Unidade I - Pte. Pequena
- SP/SP, às 09:00 horas do dia 23 de Janeiro de 2020. SP. 05/12/19 - TG. A Diretoria.
PG SABESP MT 04944/19-Aquisição com instalação de dois sistemas de
levantamento de carga tipo clan shell para as ETEs ABC e Parque Novo Mundo da UN
de tratamento de esgoto da Metropolitana MT, Diretoria Metropolitana M. Edital
completo disponível para download a partir de 05/12/2019 - www.sabesp.com.br/
licitacoes, mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionamento a
participação) no acesso cadastre sua empresa fone (**11)3388-6493 - Problemas c/
site, contatar fone (0**11) 3388-9332, ou informações: Av. do Estado , 561. Envio de
“Proposta” a partir da 00h00 (zero hora) do dia 18/12/2019 até às 08:59h do dia
19/12/2019, no site da Sabesp: www.sabesp.co.br/licitações. Às 09:00h do dia
19/12/2019 será dado início à sessão pública pelo Pregoeiro. SP 04/12/2019 - MT.
PG SABESP MT 04907/19-Aquisição e instalação de inversor de frequência trifásico
de média tensão para conjunto motobomba da EEE de Pinheiros, da UN de tratamento
de esgoto da Metropolitana MT, Diretoria Metropolitana M. Edital completo disponível
para download a partir de 05/12/2019 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante
obtenção de senha e credenciamento (condicionamento a participação) no acesso
cadastre sua empresa fone (**11)3388-6493 - Problemas c/ site, contatar fone (0**11)
3388-9332, ou informações: Av. do Estado , 561. Envio de “Proposta” a partir da 00h00
(zero hora) do dia 20/01/2020 até às 08:59h do dia 21/01/2020, no site da Sabesp:
www.sabesp.co.br/licitações. Às 09:00h do dia 21/01/2020 será dado início à sessão
pública pelo Pregoeiro. SP 04/12/2019 - MT.
PG SABESP RGA 04598/19-Aquisição de transmissores de nível de poços para
diversas unidades da RG. Edital completo disponível para download a partir de
05/12/19 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de senha no acesso cadastre sua empresa - Problemas c/ site, contatar fone (0**11) 3388-6984 ou
informações Fone (0**16) 3712-2027. Envio das propostas a partir da 00hs00 (zero
hora) do dia 17/12/19 até às 09hs00 do dia 18/12/19 no site acima para empresas que
possuam senha de acesso às 09hs01 do dia 18/12/19 será dado início a sessão
pública pelo Pregoeiro. Franca, 05/12/19UNPGrande.
PG SABESP RGA 05130/19-Prestação de serviços de engenharia para remoção e
desaguamento de lodo da estação de tratamento de esgoto Santa Constância, no
município de Santa Rosa de Viterbo. Edital completo disponível para download a partir
de 05/12/19 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de senha no acesso
- cadastre sua empresa - Problemas c/ site, contatar fone (0**11) 3388-6984 ou
informações Fone (0**16) 3712-2027. Envio das propostas a partir da 00hs00 (zero
hora) do dia 17/12/19 até às 09hs00 do dia 18/12/19 no site acima para empresas que
possuam senha de acesso às 09hs01 do dia 18/12/19 será dado início a sessão
pública pelo Pregoeiro. Franca, 05/12/19UNPGrande.

ℑγυα, χυιδε βεm δεσσε βεm. Πορθυε χαδα γοτα ϖαλε mυιτο.

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 12 de Novembro de 2019
1. Data e Hora e Local: Realizada no dia 12 de novembro de 2019, às 17:00 horas, na filial da Helbor
Empreendimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulista, nº 1.294, 13º andar, Bela Vista, CEP 01310-915. 2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.
Henrique Borenstein e secretariados pelo Sr. Roberval Lanera Toffoli. 3. Convocação: O aviso de convocação
foi enviado aos membros do Conselho de Administração nos termos do artigo 25, caput, do Estatuto Social
da Companhia. 4. Presença: Compareceu à reunião os membros do Conselho de Administração, a saber:
Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, Décio Tenerello, Milton Almicar Silva
Vargas e Paulo Libergott. Presente, também, Sr. Roberval Lanera Toffoli, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Companhia, para prestar esclarecimentos. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do
Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias
constantes da ordem do dia: (i) manifestação a respeito das informações financeiras da Companhia referentes
ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019, nos termos do artigo 26, item “v”, do estatuto social da
Companhia; (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia. 6. Deliberações: Após o exame, a discussão e
a votação das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes
deliberaram o quanto segue, por unanimidade e, conforme aplicável, com abstenção dos legalmente
impedidos: 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, as informações
financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019, nos termos do artigo
26, item “v” do estatuto social da Companhia; 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a
ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Confere com a original, lavrada no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração
da Companhia às folhas 37 a 38. São Paulo, 12 de novembro de 2019. Mesa: Henrique Borenstein Presidente; Roberval Lanera Toffoli - Secretário. JUCESP nº 618.315/19-6 em 29/11/2019. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA
ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERIODO DE 12
MESES; Disputa: dia 18/12/19 às 09:00 horas.
Edital(is) através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br – Acesso indicativo no link “Licitações” e também
através do site oficial do Município www.aruja.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone (11) 4652-7609
Departamento de Compras.
Prefeitura Municipal de Arujá, 04 de Dezembro de 2019.
Para CONHECIMENTO GERAL serve o presente parágrafo como EDITAL,
com PRAZO DE 30 DIAS, para que se faça saber, a quem possa interessar,
que nesta 3ª Vara da Família Central de São Paulo/SP, sob a presidência
do(a) Dr(a). RICARDO CUNHA DE PAULA, tramita a ação de Alteração do
Regime de Bens 1105740-57.2019.8.26.0100, movida por Silvia Lima Garutti
e Marcus Jair Garutti, por meio da qual os requerentes pretendem alterar o
regime de bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do
artigo 734, § 1º do CPC. Deverá a presente decisão-edital, por extrato, ser
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
.

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ
ΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
Εδιταλ ν≡ 502/19 − Προχεσσο ν≡ 117.170/19 − Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 400/19 − Dο Τιπο
Μενορ Πρεο πορ Λοτε − DΙΦΕΡΕΝΧΙΑDΑ ΝΟ ΜΟDΟ ΧΟΤΑ ΡΕΣΕΡςΑDΑ ΠΑΡΑ ΜΕ
Ε ΕΠΠ − Οβϕετο: ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ DΙςΕΡΣΟΣ ΜΟΒΙΛΙℑΡΙΟΣ, ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟΣ DΕ
ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ, ΕΣΧΡΙΤΡΙΟ, ΕΛΕΤΡΝΙΧΟΣ, ΒΑΝΗΕΙΡΑ ΧΟΜ ΤΡΟΧΑDΟΡ,
ΧΟΛΧΗΟΝΕΤΕ, ΜΕΣΑ ΙΝΦΑΝΤΙΛ ΧΟΝΦΟΡΜΕ ΕΣΠΕΧΙΦΙΧΑ∩∏ΕΣ DΟ ΑΝΕΞΟ Ι DΟ
ΕDΙΤΑΛ − Ιντερεσσαδα: Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δο Βεm Εσταρ Σοχιαλ. Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ
προποστασ: ατ ◊σ 9η δο δια 19/12/19. Αβερτυρα δα Σεσσο: δια 19/12/19 ◊σ 9η. Ινφορmα⌡εσ ε εδιταλ
να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ, σιτο να Πραα δασ Χερεϕειρασ, 1−59, ςιλα Νοεmψ
− 2≡ ανδαρ, σαλα 10 − ΧΕΠ. 17.014−900 − Βαυρυ/ΣΠ, νο ηορ〈ριο δασ 08η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η ε τελεφονε
(14) 3235−1337 ου ατραϖσ δε δοωνλοαδ γρατυιτο νο σιτε ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ, ου ατραϖσ δο σιτε
ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, Οφερτα δε Χοmπρα 820900801002019ΟΧ00437 ονδε σε ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε
πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ.
Βαυρυ, 04/12/2019 − Ταλιτα Χριστινα Περειρα ςιχεντε − Dιρετορα δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ
ΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ
ΡΓ℘Ο: ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΣΑ∨DΕ
Προχεσσο: 40.601/2018 − Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ΣΜΣ ν° 449/2019 − ΑΜΠΛΑ
ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο − πορ mειο δα ΙΝΤΕΡΝΕΤ − Τιπο Μενορ Πρεο πορ Λοτε − Οβϕετο: αθυισιο
δε 09 (νοϖε) ϖεχυλοσ παρα πασσαγειρο τιπο σεδαν ε 01 (υm) ϖεχυλο παρα πασσαγειρο τιπο mινιϖαν/
mονοϖολυmε. Α Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ σερ〈 ατ δια 18/12/2019 ◊σ 9 η − Α αβερτυρα δα
Σεσσο δαρ−σε−〈 νο δια 18/12/2019 ◊σ 9 η. − Πρεγοειρο: Χριστιανο Ριχαρδο Ζαmβονι. Ο Εδιταλ χοmπλετο
ε ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ οβτιδοσ να Dιϖισο δε Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ, Ρυα Γρσον Φρανα, 7−49,
1≡ ανδαρ, ΧΕΠ: 17015−200 − Βαυρυ/ΣΠ, φονε (14) 3104−1463/1465, ου πελο σιτε ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ
− Λιχιτα⌡εσ Σαδε ου ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, ΟΧ 820900801002019ΟΧ00438, ονδε σε ρεαλιζαρ〈
α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ. Βαυρυ, 04/12/2019 −
χοmπρασ_σαυδε≅βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ
Εϖελψν Πραδο Ρινερι − Dιρετορα δα Dιϖισο δε Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ − Σ.Μ.Σ.

www.helbor.com

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΧΑΜΠΙΝΑΣ/ΣΠ

Porto Seguro - Seguro Saúde S.A.

ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
(ΧΟΜ ΙΤΕΝΣ DΕ ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο Ε ΙΤΕΝΣ ΕΞΧΛΥΣΙςΟΣ ΠΑΡΑ ΜΕ/ΕΠΠ/ΧΟΟΠ)

CNPJ nº 04.540.010/0001-70 | NIRE 35.3.0018619.2
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2019
1. Data, hora e local: 31 de outubro de 2019, às 10h, na sede social, na Rua Guaianases, nº 1.238,
Mezanino/Parte, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01204-002. 2. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Celso Damadi; Secretária Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. 4. Ordem do dia: Aumento do capital social da Companhia no valor
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de novas ações, com a consequente
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. 5. Deliberações: A Assembleia Geral, por
unanimidade de votos: 5.1. Aprovou o aumento do capital social da Sociedade no valor de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), passando de R$ 354.332.632,09 (trezentos e cinquenta e
quatro milhões, trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e nove centavos), dividido
em 12.842.497 (doze milhões, oitocentas e quarenta e duas mil, quatrocentas e noventa e sete) ações
ordinárias nominativas, para R$ 364.332.632,09 (trezentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e
trinta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e nove centavos), mediante a emissão de 328.809
(trezentas e vinte e oito mil, oitocentas e nove) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
pelo preço de emissão de R$ 30,41277072 por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações,
nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei 6.404/76; 5.2. Dispensou a fixação de prazo para
o exercício do direito de preferência na subscrição das ações, sendo que a acionista Porto Seguro S.A.
renunciou ao seu direito em favor da acionista Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais que nos
termos de Boletim de subscrição anexo a presente ata, subscreveu a totalidade das 328.809 (trezentas
e vinte e oito mil, oitocentas e nove) ações ordinárias emitidas, integralizadas em moeda corrente
nacional nesta data; 5.3. Em consequência, aprovou a alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social,
para refletir o aumento de capital ora deliberado, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
5º- O capital social é de R$ 364.332.632,09 (trezentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e trinta e
dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e nove centavos), dividido em 13.171.306 (treze milhões, cento
e setenta e uma mil, trezentas e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6. Documentos
arquivados na sociedade: Procurações. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo
1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 31 de outubro de 2019. (assinaturas) - Presidente: Sr. Celso Damadi;
Secretária: Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; Acionistas: Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, por sua bastante procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno, Porto Seguro S.A. - por seu
Diretor Geral - Corporativo, Sr. Lene Araújo de Lima e por seu Diretor Geral - Negócios Financeiros e
Atendimento, Sr. Celso Damadi. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Aline Salem da
Silveira Bueno - Secretária da Mesa. JUCESP nº 610.933/19-0 em 28/11/2019. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia Aberta
Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 13ª (Décima Terceira) Emissão da Emissora
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., sociedade por ações com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, cj.
32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43 (“Emissora”), nos termos do disposto na
Cláusula 14.3 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da
13ª (Décima Terceira) Emissão (“CRA” ou “Emissão”) no qual figura como Emissora, Convoca os
titulares dos CRA a participar da Assembleia Geral dos Titulares de CRA que será realizada, em
Segunda Convocação, no dia 12 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, na Avenida Pedroso de
Morais, nº 1553, 3º andar, cj. 32, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem
do Dia: (i) aprovar ou não a transferência de propriedade do imóvel rural denominado Fazenda Pedra
Branca, objeto das matrículas nºs 68.357, 68.358 e 68.359 do Cartório de Registro de Imóveis de
Barra do Garças/MT, o qual encontra-se alienado em favor da Emissora como forma de garantir o
integral cumprimento das obrigações previstas na Cédula de Produto Rural Financeira nº 001/2026UP (“CPR-F”), referida transferência, se aprovada, será realizada em favor dos Devedores da CPR-F;
e (ii) alteração dos documentos de securitização que se fizerem necessários em virtude da
deliberação da matéria acima.
Os Titulares dos CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de
mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA,
nas instalações do agente fiduciário Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar,
conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência da referida assembleia, ou na Sede da Companhia no momento da referida assembleia.
A proposta da Assembleia ficará à disposição dos Senhores Titulares dos CRAs, nesta data, nas
páginas eletrônicas da Companhia, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/convocacaoassembleia/clicar em Proposta para Assembleia CRA 1ª e 2ª Séries da 13ª Emissão.
São Paulo, 04 de dezembro de 2019
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Cristian de Almeida Fumagalli - Diretor de Relações com Investidores

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia Aberta
Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 169ª Série da 1ª (Primeira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos
Creditórios do Agronegócio S.A.
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., sociedade por ações com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar,
cj. 32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43 (“Emissora”), nos termos do disposto na
Cláusula 13.2 e 13.5 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 169ª
Série da 1ª (Primeira) Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”, “CRA” ou “Emissão”) no qual
figura como Emissora, CONVOCA os titulares dos CRA a participar da Assembleia Geral dos
Titulares de CRA que será realizada (“Titulares dos CRA”), em Primeira Convocação, no dia vinte
de dezembro de dois mil e dezenove, às 14:30 horas, na sede da Emissora localizada na Avenida
Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, cj. 32, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias
constantes na Ordem do Dia:
(i) conforme solicitado pela Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool (“Usina Batatais” ou “Devedora”),
aprovar, ou não, a realização da cisão da Usina Batatais, que decorrerá da segregação das
atividades de duas plantas produtivas (Unidade Batatais e Unidade Lins) em empresas distintas
e independentes, com a consequente alteração do controle acionário da Devedora, de modo que
não haja incidência nas hipóteses de vencimento antecipado automático da 1ª (Primeira)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até
Duas Séries, para Colocação Privada, da Usina Batatais (“Emissão de Debêntures”), nos termos
da cláusula 5.2.1, itens “xix” e “xx” do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Duas
Séries, para Colocação Privada, da Usina Batatais (“Escritura de Emissão de Debêntures”), e
ainda, da cláusula 7.1.1, itens “xix” e “xx” do Termo de Securitização; e
(ii) autorização, ou não, para que Emissora, em conjunto com a Pentágono S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), adote todas as medidas necessárias para
implementação da deliberação da Assembleia.
Caso seja aprovada a renúncia indicada na Ordem do Dia, os Titulares dos CRA receberão, a título
de prêmio, um aumento na Remuneração dos CRA conforme rating que vier a ser estabelecido pela
agência de rating em função da cisão, cujo relatório deverá ser encaminhado pela Batatais à
Emissora, isto é, caso seja: (i) “AA+(bra)” será equivalente a 7,5665%, (ii) “AA(bra)” será equivalente
a 15,00%, e (iii) “AA-(bra)” será equivalente a 23,00%, da Taxa DI, na Remuneração nos CRA a partir
da realização do ato societário de referida cisão, que deverá ser informada pela Devedora à Emissora
e ao Agente Fiduciário, com até 3 (três) dias úteis de antecedência.
Os Titulares dos CRA representados por procuração deverão apresentar o instrumento de mandato,
com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA objeto
desta convocação, aos cuidados da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, sendo: (i) a via física para
o endereço da Emissora na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de
Morais, nº 1553, 3º andar, cj. 32 aos cuidados de Juliana Oliveira; e/ou (ii) a via digital para endereço
eletrônico do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br), com, pelo menos, 24
(vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia.
Os termos utilizados na presente convocação iniciados em letra maiúscula (estejam eles no singular
ou no plural), que não sejam aqui definidos de outra forma, têm o significado que lhes é atribuído no
Termo de Securitização.
A convocação da Assembleia ficará à disposição dos Senhores Titulares dos CRA, nesta data,
nas páginas eletrônicas da Emissora, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/
convocacao-assembleia/clicar em convocação para Assembleia CRA 169ª Série.
São Paulo, 04 de dezembro de 2019
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Cristian de Almeida Fumagalli - Diretor de Relações com Investidores

Πρεγο ν≡ 371/2019−Ελετρνιχο −Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο: ΠΜΧ.2019.00037465−71
−Ιντερεσσαδο: Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Εδυχαο −Οβϕετο: Ρεγιστρο δε Πρεοσ δε ϖιναγρε, ⌠λεο
ε φερmεντο −Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 α 06: δασ 08η δο δια 19/12/19 ◊σ 08η
δο δια 20/12/19 −Αβερτυρα δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 α 06: α παρτιρ δασ 08η δο δια 20/12/19
−Ινχιο δα Dισπυτα δε Πρεοσ: α παρτιρ δασ 09η30mιν δο δια 20/12/19 −Dισπονιβιλιδαδε δο
Εδιταλ: α παρτιρ δε 06/12/19, νο πορταλ ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ. Εσχλαρεχιmεντοσ
αδιχιοναισ χοm α Πρεγοειρα Ροσλια Μεσθυιτα πελο τελεφονε (19) 2116−0656.
Χαmπινασ, 04 δε δεζεmβρο δε 2019
ΜΑΡΧΕΛΟ ΓΟΝ∩ΑΛςΕΣ DΕ ΣΟΥΖΑ
Dιρετορ δο Dεπαρταmεντο Χεντραλ δε Χοmπρασ

Companhia de Engenharia de Tráfego
CNPJ 47.902.648/0001-17

AVISO DE ABERTURA
EXPEDIENTE Nº 0615/19
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/19
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO O
DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO DE CUSTOMIZAÇÃO DO AUTOCAD MAP, PARA
ÁREA DE ENGENHARIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
MODO DE DISPUTA: Aberto
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Total
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, podendo os interessados obter o Edital na Rua
Barão de Itapetininga nº 18 - 2º andar - Centro, na Gerência de Suprimentos, de segunda a sexta-feira,
no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, até a data da abertura, mediante a
apresentação de mídia eletrônica, ou ainda, no site da Prefeitura do Município de São Paulo PMSP http://www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site da Companhia de Engenharia de
Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br e no site do Comprasnet www.comprasnet.gov.br.
A proposta comercial das empresas interessadas deverá ser inserida a partir da disponibilização do
sistema até as 10:30min do dia 08/01/2020 no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da Sessão
Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 10:30min do dia 08/01/2020, no site www.comprasnet.gov.br.
São Paulo, 04 de dezembro de 2019
Diretor Administrativo e Financeiro

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LEMAKI PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ/MF 14.069.763/0001-01
NIRE 3522559547-7
Aos 10 (dez) de outubro de 2019, às dez horas, na sede da sociedade, na Rua Tabapuã, n° 627, Conjunto 61, Itaim Bibi,
CEP 04533-012, São Paulo – SP, com a presença de todos os sócios, representando a TOTALIDADE do capital social
da empresa, sendo a mesa composta por: ALDO LEONE FILHO, na qualidade de presidente/sócio, PATRÍCIA KISNER
LEONE, na qualidade de secretária/sócia, sendo dispensada a publicação da convocação, face a presença da totalidade
dos sócios, tendo como ORDEM DO DIA a deliberação sobre a redução do capital social da empresa, vez que excessivo
em relação ao seu objeto, nos termos do artigo 1.082, inciso II, da Lei 10.406/2002.
Abertos os trabalhos pelo presidente, assim foi deliberado;
DELIBERAÇÕES:Após as colocações do presidente, posto em discussão e votação ficou decidido, com a concordância de TODOS OS
SÓCIOS, a permissão para a redução do capital social da empresa em R$ 810.374,00 (oitocentos e dez mil trezentos e
setenta e quatro reais), excluindo do seu patrimônio líquido o imóvel apartamento nº 31, localizado no 2º pavimento tipo do
Edifício Paineira, “Torre D”, integrante do “Condomínio Praça Guedala”, situado na Rua Salim Izar nº 333, e Rua Regente
Leon Kaniefsky, na Vila Progredior, Bairro do Caxingui, 13º Subdistrito Butantã, com área privativa de 198,48 m² (incluindo
o depósito nº 22, com área de 4,00 m², e as vagas nºs 1P, 2M e 18M, com área de 28,14 m²,localizados n 2º subsolo), área
comum de 142,21 m², perfazendo a área total de 340,69 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 1,4870% no solo e nas
outras partes comuns do condomínio, que originalmente era de propriedade dos sócios ALDO LEONE FILHO, brasileiro,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.797.497-X – SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 086.046.438-50, e
sua mulher PATRÍCIA KISNER LEONE, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.713.730-4 –
SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 129.321.538-46, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, em 10/12/1996,
residentes e domiciliados no Município de São Paulo – SP, na Rua Taques Alvim nº 80 – Cidade Jardim. Referido imóvel
está cadastrado na Prefeitura Municipal de São Paulo sob nº 101.385.0147-4º e está registrado no 18º Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo, no Livro 02, Matrícula 210.162, com valor venal para o exercício 2015, ano da sua integralização
no capital social da empresa, o valor de R$ 810.374,00 (oitocentos e dez mil trezentos e setenta e quatro reais).
O referido imóvel volta a compor o patrimônio pessoal dos sócios ALDO LEONE FILHO e PATRÍCIA KISNER LEONE, não
havendo, portanto, transferência de propriedade para sócio ou pessoa diversa dos proprietários originais.
ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso e, sem mais nenhuma
manifestação dos presentes foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada
por todos os sócios.
ALDO LEONE FILHO
Sócio/Presidente
RG nº 3.797.497-X SSP/SP
CPF 086.046.438-22

PATRÍCIA KISNER LEONE
Sócia/Secretária
RG nº 20.713.730 SSP/SP
CPF 129.321.538-46

ALDO KISNER LEONE
Sócio
RG nº 35.928.751-7 SSP/SP
CPF 333.236.388-32

MARCO KISNER LEONE
Sócio
RG nº 50.953.963-4 SSP/SP
CPF 333.236.428-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria M. de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 1.882/2019.
Pregão Presencial nº 153/2019.
Objeto: Aquisição de livros para-didáticos contendo
a temática de combate às drogas, obesidade
infantil e bullying, destinados às escolas do ensino
fundamental I e II da rede municipal de ensino de
Ourinhos-SP.
Sessão de processamento do Pregão, recebimento
e abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e
“Documentos de Habilitação”: 19 de dezembro de
2.019, às 09:00 horas.
Local: Sala de Licitações da Pre-feitura Municipal
de Ourinhos, sito à Travessa Vereador Abrahão
Abujamra, nº 70, fundos, Centro.
O Edital completo poderá ser retirado no site (www.
ourinhos.sp.gov.br) no link licitações, sendo que
quaisquer esclarecimentos a respeito da presente
licitação poderão ser obtidos através do telefone (14)
3302-6000 – ramais 6032, 6076 ou 6123, ou através
do e-mail licitacao.pmo@gmail.com
Ourinhos, 03 de dezembro de 2019.
Lucas Pocay Alves da Silva – Prefeito Municipal.

Fale direto com o Estadão ou compareça
nos nossos Balcões de Anúncios

BALCÃO LIMÃO:

(11) 3856-2139
balcao.limao@estadao.com

Av. Professor Celestino Bourroul, 100 - Sede Bairro do Limão
De 2 a a Quinta das 08h30 às 19h e Sexta das 08h30 às 20h
ESTACIONAMENTO NO LOCAL

BALCÃO IGUATEMI:

(11) 3815-3523

balcao.iguatemi@estadao.com

Shop.Iguatemi - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 - 3o piso - Alam. de Serviço
De 2a a Sábado das 10h às 22h Domingos e Feriados das 14h às 20h
FÚNEBRES PUBLICIDADE LEGAL
INFORME PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL
EXPRESSÃO DE OPINIÃO
CLASSIFICADOS

