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O ESTADO DE S. PAULO TERÇA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2020 Economia B7

SECRETARIA DE GOVERNO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

CENTRO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Ενχοντρα−σε αβερτα να ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΓΟςΕΡΝΟ α λιχιταο να mοδαλιδαδε δε Πρεγο Ελετρνιχο 

ν≡ 05/2020, πρεσταο δε σερϖιοσ δε χοντρολε, οπεραο ε πσχαλιζαο δε πορταριασ ε εδιφχιοσ, χοm

α εφετιϖα χοβερτυρα δοσ ποστοσ δεσιγναδοσ να Υνιδαδε δε Αρθυιϖο Πβλιχο δο Εσταδο δε Σο Παυλο,

χονφορmε εσπεχιπχα⌡εσ χονσταντεσ δο Τερmο δε Ρεφερνχια θυε ιντεγρα ο Εδιταλ χοmο Ανεξο Ι. Α

δατα δο ινχιο δο πραζο παρα ο ενϖιο δα προποστα ελετρνιχα σερ〈 νο δια 11/03/2020 ε α αβερτυρα δα

σεσσο παρα ο δια 23/03/2020 ◊σ 10η, νο Παλ〈χιο δοσ Βανδειραντεσ. Ο Εδιταλ να ντεγρα ενχοντρα−σε

νο ενδερεο ελετρνιχο ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ ου ποδερ〈 σερ ρετιραδο να Αϖενιδα Μορυmβι, ν≡ 4.500,

σαλα 15 − τρρεο, νεστα Χαπιταλ, δασ 9η ◊σ 17η.Ασ ινφορmα⌡εσ ταmβm εσταρο δισπονϖεισ νο στιο

ωωω.ιmπρενσαοπχιαλ.χοm.βρ, οπο �νεγ⌠χιοσ πβλιχοσ� ου πελο τελεφονε (11) 2193−8159/8255.

Ασ σεξτασ−φειρασ δο Εσταδο
τυρβιναδασ χοm υm συπερ χαδερνο

Βορα σεξταρ χοm ο Εσταδο!

O Sextou! traz uma curadoria completa de cultura,

gastronomia, decoração e turismo para inspirar

o fim de semana dos leitores.

Assim, o Estadão também atrai maior diversidade
de público e multiplica a visibilidade do novo produto.

O caderno Sextou!, toda sexta.

παλαδαρδιϖιρτα−σε ϖιαγεmχασα

Imagens Ilustrativas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO, 
SESC E SENAC DE SÃO PAULO, abaixo assinado, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os cooperados nesta data 
em número de 15.939 (quinze mil, novecentos e trinta e nove), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no Auditório do 
SESC – Serviço Social do Comércio, Avenida Álvaro Ramos, 991, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, por absoluta 
falta de espaço em sua sede social, no dia 26 de março de 2020, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua 
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 14:00 horas, 
(catorze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; 02) em segunda convocação às 15:00 
horas (quinze horas), com a presença da metade e mais um do número de cooperados; 03) em terceira e última convocação às 
16:00 horas (dezesseis horas), com a presença mínima de 10 cooperados com direito ao voto, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas do Conselho de Administração relativa ao Exercício de 2019, 
compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo do Resultado, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer 
do Conselho Fiscal; 2) Destinação das Sobras Líquidas do exercício de 2019; 3) Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social – FATES; 4) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 5) Outros assuntos 
de interesse geral. São Paulo, 10 de março de 2020. LAERCIO FERNANDES MARQUES Presidente K-10/03

Eco Securitizadora de Direitos
 Creditórios do Agronegócio S.A.

CNPJ/MF n° 10.753.164/0001-43
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da 18ª (Décima Oitava) Emissão, em Série Única, 
da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

A Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Emissora”) na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio da 18ª (Décima Oitava) Emissão, em Série Única da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“CRA”), nos 
termos da Cláusula 12.4. do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio da 18ª (Décima Oitava) Emissão, em Série Única, da Emissora (“Termo de Securitização”), bem como conforme o artigo 24 da 
Instrução CVM nº 600 de 1 de agosto de 2018, convocam os titulares dos CRA em circulação (“Titulares de CRA”) a participar da Assembleia 
Geral de Titulares de CRA, que se realizará em 1ª (primeira) convocação no dia 30 de março de 2020, às 10:00 horas, na sede da Emissora, 
localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, 
Pinheiros (“Assembleia”), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) Conforme solicitação da Adecoagro 
Valeo do Ivinhema S.A. (“Devedora”) mediante carta enviada à Emissora em 06 de março de 2020, deliberar sobre a anuência prévia para a 
implementação da reorganização societária consubstanciada na cisão parcial da Devedora, cuja parcela cindida, deverá ser incorporada por outra 
sociedade do grupo econômico da Devedora, (“Cisão”), resultando na redução de capital social da Devedora e, consequentemente, caso a Cisão 
se implemente, a renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado da Cédula de Produto Rural Financeira nº 002, conforme alterada, 
emitida pela Devedora em favor da Emissora, nos termos da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, (“CPR-F”) de forma que, quando da realização 
da operação societária, tal evento não seja caracterizado como Evento de Vencimento Antecipado, conforme previsto nos itens “(ii)”, “(xi)” e “(xii)” 
da Clausula 9.1.1 da CPR-F; e (ii) a autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário praticarem todos os atos necessários para a efetivação do 
item “i” acima, caso aprovado. Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à ordem do dia e que venham a ser obtidos pela 
Emissora ou pelo Agente Fiduciário serão oportunamente disponibilizados aos Titulares de CRA, para suporte às discussões e deliberações 
acima descritas. Poderão tomar parte na Assembleia: a) os Titulares de CRA (observado o dispoto na cláusula 12.10.2 do Termo de Securitização), 
mediante exibição de documento de identidade; e b) os procuradores dos Titulares de CRA, com poderes específicos para representação na 
Assembleia e demais representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida, com reconhecimento de firma ou 
abono bancário. Os representantes legais dos Titulares de CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar com, pelo menos, 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia (a) o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na 
Assembleia, nas instalações da Emissora, situadas na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º 
andar, conjunto 32, CEP 05419-001, Pinheiros, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como (b) cópia a ser 
enviada por e-mail, ao Agente Fiduciário, no endereço eletrônico: assembleias@pentagonotrustee.com.br. Os termos ora utilizados em letras 
maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 09 de março de 2020.

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio.

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convocados todos os empregados da empresa DERSA - Desenvolvimento Pelo presente edital ficam convocados todos os empregados da empresa DERSA - Desenvolvimento Pelo presente edital ficam convocados todos os empregados da empresa DERSA - Desenvolvimento Pelo presente edital ficam convocados todos os empregados da empresa DERSA - Desenvolvimento 
Rodoviário S/A representados pelo Rodoviário S/A representados pelo Rodoviário S/A representados pelo Rodoviário S/A representados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA 
CONSTRUÇÃO PESADA - INFRAESTRUTURA E AFINS DO ESTADO DE SÃO PAULOCONSTRUÇÃO PESADA - INFRAESTRUTURA E AFINS DO ESTADO DE SÃO PAULOCONSTRUÇÃO PESADA - INFRAESTRUTURA E AFINS DO ESTADO DE SÃO PAULOCONSTRUÇÃO PESADA - INFRAESTRUTURA E AFINS DO ESTADO DE SÃO PAULO,  ,  ,  ,  
filiados ou não, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será instalada  filiados ou não, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será instalada  filiados ou não, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será instalada  filiados ou não, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será instalada  
à Av. Cásper Líbero, 58 - 2º andar - Santa Efigênia - São Paulo/SP, no dia 24 de março de 2020,  à Av. Cásper Líbero, 58 - 2º andar - Santa Efigênia - São Paulo/SP, no dia 24 de março de 2020,  à Av. Cásper Líbero, 58 - 2º andar - Santa Efigênia - São Paulo/SP, no dia 24 de março de 2020,  à Av. Cásper Líbero, 58 - 2º andar - Santa Efigênia - São Paulo/SP, no dia 24 de março de 2020,  
às 08:30h em 1ª convocação com 1/3 dos trabalhadores da categoria ou às 09:00h em 2ª às 08:30h em 1ª convocação com 1/3 dos trabalhadores da categoria ou às 09:00h em 2ª às 08:30h em 1ª convocação com 1/3 dos trabalhadores da categoria ou às 09:00h em 2ª às 08:30h em 1ª convocação com 1/3 dos trabalhadores da categoria ou às 09:00h em 2ª 

convocação, com qualquer número de presentes, para discutir e votar a seguinte pauta: a) Leitura, convocação, com qualquer número de presentes, para discutir e votar a seguinte pauta: a) Leitura, convocação, com qualquer número de presentes, para discutir e votar a seguinte pauta: a) Leitura, convocação, com qualquer número de presentes, para discutir e votar a seguinte pauta: a) Leitura, 
discussão e aprovação da pauta de reivindicações para o ano de 2020, visando o início das discussão e aprovação da pauta de reivindicações para o ano de 2020, visando o início das discussão e aprovação da pauta de reivindicações para o ano de 2020, visando o início das discussão e aprovação da pauta de reivindicações para o ano de 2020, visando o início das 
negociações da data-base de 1º de Maio de 2020; b) Determinação do alcance da representação negociações da data-base de 1º de Maio de 2020; b) Determinação do alcance da representação negociações da data-base de 1º de Maio de 2020; b) Determinação do alcance da representação negociações da data-base de 1º de Maio de 2020; b) Determinação do alcance da representação 

nas negociações coletivas e abrangência ampla do instrumento normativo que delas resultar de nas negociações coletivas e abrangência ampla do instrumento normativo que delas resultar de nas negociações coletivas e abrangência ampla do instrumento normativo que delas resultar de nas negociações coletivas e abrangência ampla do instrumento normativo que delas resultar de 
modo a beneficiar a todos, sindicalizados ou não; c) Decretação do estado de greve para defesa das modo a beneficiar a todos, sindicalizados ou não; c) Decretação do estado de greve para defesa das modo a beneficiar a todos, sindicalizados ou não; c) Decretação do estado de greve para defesa das modo a beneficiar a todos, sindicalizados ou não; c) Decretação do estado de greve para defesa das 
reivindicações aprovadas; d) Continuação da Assembleia que se manterá permanente até o final da reivindicações aprovadas; d) Continuação da Assembleia que se manterá permanente até o final da reivindicações aprovadas; d) Continuação da Assembleia que se manterá permanente até o final da reivindicações aprovadas; d) Continuação da Assembleia que se manterá permanente até o final da 

solução da Campanha Salarial 2020, ficando autorizado o presidente do sindicato, convocar através solução da Campanha Salarial 2020, ficando autorizado o presidente do sindicato, convocar através solução da Campanha Salarial 2020, ficando autorizado o presidente do sindicato, convocar através solução da Campanha Salarial 2020, ficando autorizado o presidente do sindicato, convocar através 
de boletins, sessões de assembleia, inclusive nas subsedes, locais de trabalho, em suas imediações de boletins, sessões de assembleia, inclusive nas subsedes, locais de trabalho, em suas imediações de boletins, sessões de assembleia, inclusive nas subsedes, locais de trabalho, em suas imediações de boletins, sessões de assembleia, inclusive nas subsedes, locais de trabalho, em suas imediações 
e em locais de concentração de trabalhadores; e) Aprovação da Contribuição Assistencial a ser e em locais de concentração de trabalhadores; e) Aprovação da Contribuição Assistencial a ser e em locais de concentração de trabalhadores; e) Aprovação da Contribuição Assistencial a ser e em locais de concentração de trabalhadores; e) Aprovação da Contribuição Assistencial a ser 
revertida ao Sindicato, como forma de solidariedade e retribuição do grupo, associados ou não pela revertida ao Sindicato, como forma de solidariedade e retribuição do grupo, associados ou não pela revertida ao Sindicato, como forma de solidariedade e retribuição do grupo, associados ou não pela revertida ao Sindicato, como forma de solidariedade e retribuição do grupo, associados ou não pela 

representação nas negociações coletivas; f) Concessão de poderes à diretoria do Sindicato para representação nas negociações coletivas; f) Concessão de poderes à diretoria do Sindicato para representação nas negociações coletivas; f) Concessão de poderes à diretoria do Sindicato para representação nas negociações coletivas; f) Concessão de poderes à diretoria do Sindicato para 
manter negociações coletivas, celebrar acordos a convenções coletivas de trabalho, requerer a manter negociações coletivas, celebrar acordos a convenções coletivas de trabalho, requerer a manter negociações coletivas, celebrar acordos a convenções coletivas de trabalho, requerer a manter negociações coletivas, celebrar acordos a convenções coletivas de trabalho, requerer a 
instauração para a defesa do juízo arbitral, mediação e/ou ajuizar dissídio coletivo de trabalho.instauração para a defesa do juízo arbitral, mediação e/ou ajuizar dissídio coletivo de trabalho.instauração para a defesa do juízo arbitral, mediação e/ou ajuizar dissídio coletivo de trabalho.instauração para a defesa do juízo arbitral, mediação e/ou ajuizar dissídio coletivo de trabalho.

São Paulo, 06 de março de 2020São Paulo, 06 de março de 2020São Paulo, 06 de março de 2020São Paulo, 06 de março de 2020

ANTONIO BEKEREDJIAN ANTONIO BEKEREDJIAN ANTONIO BEKEREDJIAN ANTONIO BEKEREDJIAN - Presidente- Presidente- Presidente- Presidente

SECRETARIA DA FAZENDA  SECRETARIA DA FAZENDA  SECRETARIA DA FAZENDA  SECRETARIA DA FAZENDA  
E PLANEJAMENTOE PLANEJAMENTOE PLANEJAMENTOE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃOCOORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃOCOORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃOCOORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  

E INFRAESTRUTURAE INFRAESTRUTURAE INFRAESTRUTURAE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS/ CENTRO DE SUPRIMENTOS/ CENTRO DE SUPRIMENTOS/ CENTRO DE SUPRIMENTOS/ 

NÚCLEO DE COMPRASNÚCLEO DE COMPRASNÚCLEO DE COMPRASNÚCLEO DE COMPRAS
Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria  Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria  Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria  Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria  
da Fazenda, licitação na modalidade PREGÃO da Fazenda, licitação na modalidade PREGÃO da Fazenda, licitação na modalidade PREGÃO da Fazenda, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO NC/RP nº 05/2020, do tipo MENOR ELETRÔNICO NC/RP nº 05/2020, do tipo MENOR ELETRÔNICO NC/RP nº 05/2020, do tipo MENOR ELETRÔNICO NC/RP nº 05/2020, do tipo MENOR 
PREÇO, para a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE PREÇO, para a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE PREÇO, para a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE PREÇO, para a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
FUTURA E EVENTUAL DE SERVIÇOS DE FUTURA E EVENTUAL DE SERVIÇOS DE FUTURA E EVENTUAL DE SERVIÇOS DE FUTURA E EVENTUAL DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM 
EVENTOS DIVERSOS a ser realizada por intermédio EVENTOS DIVERSOS a ser realizada por intermédio EVENTOS DIVERSOS a ser realizada por intermédio EVENTOS DIVERSOS a ser realizada por intermédio 
do sistema eletrônico de contratações denominado  do sistema eletrônico de contratações denominado  do sistema eletrônico de contratações denominado  do sistema eletrônico de contratações denominado  
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado 
de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 
23/03/2020 às 10h00. Os interessados em participar do 23/03/2020 às 10h00. Os interessados em participar do 23/03/2020 às 10h00. Os interessados em participar do 23/03/2020 às 10h00. Os interessados em participar do 
certame deverão acessar a partir de 11/03/2020, o site: certame deverão acessar a partir de 11/03/2020, o site: certame deverão acessar a partir de 11/03/2020, o site: certame deverão acessar a partir de 11/03/2020, o site: 
www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de 
acesso ao sistema e credenciamento de seus acesso ao sistema e credenciamento de seus acesso ao sistema e credenciamento de seus acesso ao sistema e credenciamento de seus 
representantes. O edital da presente licitação encontra-representantes. O edital da presente licitação encontra-representantes. O edital da presente licitação encontra-representantes. O edital da presente licitação encontra-
-se disponivel no site www.e-negociospublicos.com.br.-se disponivel no site www.e-negociospublicos.com.br.-se disponivel no site www.e-negociospublicos.com.br.-se disponivel no site www.e-negociospublicos.com.br.

Raia Drogasil S.A.Raia Drogasil S.A.Raia Drogasil S.A.Raia Drogasil S.A.
CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51 - NIRE 35.300.035.844CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51 - NIRE 35.300.035.844CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51 - NIRE 35.300.035.844CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51 - NIRE 35.300.035.844

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Os Srs. Acionistas da Os Srs. Acionistas da Os Srs. Acionistas da Os Srs. Acionistas da RAIA DROGASIL S.A.RAIA DROGASIL S.A.RAIA DROGASIL S.A.RAIA DROGASIL S.A. (“Companhia”) ficam convocados a se reunir em Assembleias Gerais Ordinária  (“Companhia”) ficam convocados a se reunir em Assembleias Gerais Ordinária  (“Companhia”) ficam convocados a se reunir em Assembleias Gerais Ordinária  (“Companhia”) ficam convocados a se reunir em Assembleias Gerais Ordinária 
e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, no dia 08 de abril de 2020, às 15h, em primeira convocação, na sede e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, no dia 08 de abril de 2020, às 15h, em primeira convocação, na sede e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, no dia 08 de abril de 2020, às 15h, em primeira convocação, na sede e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, no dia 08 de abril de 2020, às 15h, em primeira convocação, na sede 
social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 
n° 3.097, a fim de deliberarem sobre a seguinte n° 3.097, a fim de deliberarem sobre a seguinte n° 3.097, a fim de deliberarem sobre a seguinte n° 3.097, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do DiaOrdem do DiaOrdem do DiaOrdem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: : Em Assembleia Geral Ordinária: : Em Assembleia Geral Ordinária: : Em Assembleia Geral Ordinária: (i)(i)(i)(i) tomada de contas dos  tomada de contas dos  tomada de contas dos  tomada de contas dos 
administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na 
edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e “O Estado de S. Paulo” no dia 20 de fevereiro de 2020, bem como do Parecer edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e “O Estado de S. Paulo” no dia 20 de fevereiro de 2020, bem como do Parecer edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e “O Estado de S. Paulo” no dia 20 de fevereiro de 2020, bem como do Parecer edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e “O Estado de S. Paulo” no dia 20 de fevereiro de 2020, bem como do Parecer 
do Conselho Fiscal; do Conselho Fiscal; do Conselho Fiscal; do Conselho Fiscal; (ii) (ii) (ii) (ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, referendando as destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, referendando as destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, referendando as destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, referendando as 
apropriações de juros sobre capital próprio previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, bem como a declaração apropriações de juros sobre capital próprio previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, bem como a declaração apropriações de juros sobre capital próprio previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, bem como a declaração apropriações de juros sobre capital próprio previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, bem como a declaração 
de dividendos adicionais, para pagamento aos acionistas no dia 31/05/2020, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório;de dividendos adicionais, para pagamento aos acionistas no dia 31/05/2020, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório;de dividendos adicionais, para pagamento aos acionistas no dia 31/05/2020, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório;de dividendos adicionais, para pagamento aos acionistas no dia 31/05/2020, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório;    
(iii) (iii) (iii) (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia; e fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia; e fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia; e fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia; e (iv) (iv) (iv) (iv) instalação do Conselho Fiscal para instalação do Conselho Fiscal para instalação do Conselho Fiscal para instalação do Conselho Fiscal para 
mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021; mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021; mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021; mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021; (v)(v)(v)(v) uma vez instalado, fixação do número de membros  uma vez instalado, fixação do número de membros  uma vez instalado, fixação do número de membros  uma vez instalado, fixação do número de membros 
que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia; que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia; que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia; que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia; (vi)(vi)(vi)(vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;  eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;  eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;  eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; (vii)(vii)(vii)(vii)    
fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e em Assembleia Geral Extraordinária: fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e em Assembleia Geral Extraordinária: fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e em Assembleia Geral Extraordinária: fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e em Assembleia Geral Extraordinária: (viii) (viii) (viii) (viii) alteração do Estatuto alteração do Estatuto alteração do Estatuto alteração do Estatuto 
Social da Companhia para: (vii.1) detalhar o objeto social, com a inclusão de novos itens, sem alteração da atividade básica Social da Companhia para: (vii.1) detalhar o objeto social, com a inclusão de novos itens, sem alteração da atividade básica Social da Companhia para: (vii.1) detalhar o objeto social, com a inclusão de novos itens, sem alteração da atividade básica Social da Companhia para: (vii.1) detalhar o objeto social, com a inclusão de novos itens, sem alteração da atividade básica 
original; (vii.2) alterar as competências do Conselho de Administração e a forma de participação nas reuniões; (vii.3) alterar a original; (vii.2) alterar as competências do Conselho de Administração e a forma de participação nas reuniões; (vii.3) alterar a original; (vii.2) alterar as competências do Conselho de Administração e a forma de participação nas reuniões; (vii.3) alterar a original; (vii.2) alterar as competências do Conselho de Administração e a forma de participação nas reuniões; (vii.3) alterar a 
composição da Diretoria, suas competências e formas de participação nas reuniões; e (vii.4) alterar a forma de representação composição da Diretoria, suas competências e formas de participação nas reuniões; e (vii.4) alterar a forma de representação composição da Diretoria, suas competências e formas de participação nas reuniões; e (vii.4) alterar a forma de representação composição da Diretoria, suas competências e formas de participação nas reuniões; e (vii.4) alterar a forma de representação 
da Companhia; da Companhia; da Companhia; da Companhia; (viii) (viii) (viii) (viii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. consolidação do Estatuto Social da Companhia. consolidação do Estatuto Social da Companhia. consolidação do Estatuto Social da Companhia. Informações GeraisInformações GeraisInformações GeraisInformações Gerais: Representação: Poderão : Representação: Poderão : Representação: Poderão : Representação: Poderão 
participar das Assembleias ora convocadas os acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela Companhia, por si, seus participar das Assembleias ora convocadas os acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela Companhia, por si, seus participar das Assembleias ora convocadas os acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela Companhia, por si, seus participar das Assembleias ora convocadas os acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela Companhia, por si, seus 
representantes legais ou procuradores, munidos dos respectivos documentos de identidade e de comprovação de poderes, representantes legais ou procuradores, munidos dos respectivos documentos de identidade e de comprovação de poderes, representantes legais ou procuradores, munidos dos respectivos documentos de identidade e de comprovação de poderes, representantes legais ou procuradores, munidos dos respectivos documentos de identidade e de comprovação de poderes, 
desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço 
de ações escriturais da Companhia, Itaú Unibanco S.A., consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de ações escriturais da Companhia, Itaú Unibanco S.A., consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de ações escriturais da Companhia, Itaú Unibanco S.A., consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de ações escriturais da Companhia, Itaú Unibanco S.A., consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos 
de procuração para representação nas Assembleias ora convocadas, observadas as formalidades previstas no item 12.2 do de procuração para representação nas Assembleias ora convocadas, observadas as formalidades previstas no item 12.2 do de procuração para representação nas Assembleias ora convocadas, observadas as formalidades previstas no item 12.2 do de procuração para representação nas Assembleias ora convocadas, observadas as formalidades previstas no item 12.2 do 
Formulário de Referência da Companhia, deverão ser depositados e enviados, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) Formulário de Referência da Companhia, deverão ser depositados e enviados, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) Formulário de Referência da Companhia, deverão ser depositados e enviados, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) Formulário de Referência da Companhia, deverão ser depositados e enviados, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da realização das mesmas no seguinte endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, n° 3.097, cidade de São horas antes da realização das mesmas no seguinte endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, n° 3.097, cidade de São horas antes da realização das mesmas no seguinte endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, n° 3.097, cidade de São horas antes da realização das mesmas no seguinte endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, n° 3.097, cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05339-000, aos cuidados da Diretoria Jurídica, e-mail: juridico.societario@rd.com.br. Votação Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05339-000, aos cuidados da Diretoria Jurídica, e-mail: juridico.societario@rd.com.br. Votação Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05339-000, aos cuidados da Diretoria Jurídica, e-mail: juridico.societario@rd.com.br. Votação Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05339-000, aos cuidados da Diretoria Jurídica, e-mail: juridico.societario@rd.com.br. Votação 
a distância: Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que a distância: Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que a distância: Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que a distância: Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que 
seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição 
financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Unibanco S.A., ou diretamente à financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Unibanco S.A., ou diretamente à financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Unibanco S.A., ou diretamente à financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Unibanco S.A., ou diretamente à 
Companhia, conforme boletim disponibilizado pela Companhia e observadas as orientações constantes do item 12.2 do Companhia, conforme boletim disponibilizado pela Companhia e observadas as orientações constantes do item 12.2 do Companhia, conforme boletim disponibilizado pela Companhia e observadas as orientações constantes do item 12.2 do Companhia, conforme boletim disponibilizado pela Companhia e observadas as orientações constantes do item 12.2 do 
Formulário de Referência da Companhia e da Proposta da Administração disponibilizada nesta data. Os documentos a serem Formulário de Referência da Companhia e da Proposta da Administração disponibilizada nesta data. Os documentos a serem Formulário de Referência da Companhia e da Proposta da Administração disponibilizada nesta data. Os documentos a serem Formulário de Referência da Companhia e da Proposta da Administração disponibilizada nesta data. Os documentos a serem 
discutidos nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, inclusive os referidos nos artigos 9º, 10 e 12 da Instrução CVM n° discutidos nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, inclusive os referidos nos artigos 9º, 10 e 12 da Instrução CVM n° discutidos nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, inclusive os referidos nos artigos 9º, 10 e 12 da Instrução CVM n° discutidos nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, inclusive os referidos nos artigos 9º, 10 e 12 da Instrução CVM n° 
481/09, encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.rd.com.br), 481/09, encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.rd.com.br), 481/09, encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.rd.com.br), 481/09, encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.rd.com.br), 
da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) na internet. São Paulo, 06 de março de 2020.da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) na internet. São Paulo, 06 de março de 2020.da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) na internet. São Paulo, 06 de março de 2020.da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) na internet. São Paulo, 06 de março de 2020.    
Antonio Carlos Pipponzi - Antonio Carlos Pipponzi - Antonio Carlos Pipponzi - Antonio Carlos Pipponzi - Presidente do Conselho de Administração.Presidente do Conselho de Administração.Presidente do Conselho de Administração.Presidente do Conselho de Administração.

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06

ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1119/2020
Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 
251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, παρα χοντραταο δε αθυισιο 
δε 02 ΧΟΜΠΥΤΑDΟΡΕΣ ΤΙΠΟ ΑΛΛ ΙΝ ΟΝΕ, ΝΑ ΧΟΡ ΒΡΑΝΧΑ, ΧΟΜ ΤΕΛΑ DΕ 27 ΠΟΛΕΓΑDΑΣ, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο 
ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1124/2020
Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 
251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, παρα χοντραταο ε φορνεχιmεντο 
δε 01 ΛΙΧΕΝ∩Α ΑΠΠΛΙΑΝΧΕ ΣΟΝΙΧWΑΛΛ ΧΟΜΠΡΕΗΕΝΣΙςΕ ΓΑΤΕWΑΨ ΣΕΧΥΡΙΤΨ ΣΥΙΤΕ ΦΟΡ ΝΣΑ 5600 Π/Ν: 01−ΣΣΧ−4234 ςΙΓ⊇ΝΧΙΑ 01 
ΑΝΟ, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ / ΙΧΕΣΠ 1.122/2020
Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 
251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΓΛΟΒΑΛ, παρα Χοmοδατο δε 
Ινχυβαδορασ ε Λυmινοmετρο + Φορνεχιmεντο δε Ινσυmοσ, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 
ρεγιδο πελο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1086/2020 − ΡΧ 5.651/2020 
ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο

Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, ΑDϑΥDΙΧΑ ◊σ εmπρεσασ Αmγεν Βιοτεχνολογια δο Βρασιλ Λτδα − ΧΝΠϑ ν≡ 18.774.815/0001−93 
ε Μερχκ Σ/Α Χδ − ΧΝΠϑ ν≡ 33.069.212/0012−37 αο φορνεχιmεντο δε ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

COMISSÃO DE TRÂNSITO,  
TRANSPORTE e ATIVIDADE

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará, conforme 

dados a seguir:

Data: 14/03/2020

Horário: 11h00

Local: Salão Nobre Presidente João Brasil Vita - 8º andar

Audiência Pública

1) PL 84/2016 - ACRESCENTA O ART. 2º-B À LEI Nº 10.154, DE 07 DE OUTUBRO DE 1986, QUE DISPÕE 

SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A FIM DE 

AUTORIZAR A INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS NOS VEÍCULOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dανιελε Τασσι Σιmιονι Γεmαελ  Dανιελε Τασσι Σιmιονι Γεmαελ  Dανιελε Τασσι Σιmιονι Γεmαελ  Dανιελε Τασσι Σιmιονι Γεmαελ  
Συπεριντενδεντε δε Χοmπρασ Συπεριντενδεντε δε Χοmπρασ Συπεριντενδεντε δε Χοmπρασ Συπεριντενδεντε δε Χοmπρασ 

Σαmυελ ςαλιεντε Χλαϖερολ Σαmυελ ςαλιεντε Χλαϖερολ Σαmυελ ςαλιεντε Χλαϖερολ Σαmυελ ςαλιεντε Χλαϖερολ 
Συπεριντενδεντε Αδϕυντο δε ΧοmπρασΣυπεριντενδεντε Αδϕυντο δε ΧοmπρασΣυπεριντενδεντε Αδϕυντο δε ΧοmπρασΣυπεριντενδεντε Αδϕυντο δε Χοmπρασ

Οβϕετο:Οβϕετο:Οβϕετο:Οβϕετο: ασσεσσορια ε χονσυλτορια ϕυρδιχα. ασσεσσορια ε χονσυλτορια ϕυρδιχα. ασσεσσορια ε χονσυλτορια ϕυρδιχα. ασσεσσορια ε χονσυλτορια ϕυρδιχα.

Χονδιο δε ΠαρτιχιπαοΧονδιο δε ΠαρτιχιπαοΧονδιο δε ΠαρτιχιπαοΧονδιο δε Παρτιχιπαο: εmπρεσα λεγαλmεντε : εmπρεσα λεγαλmεντε : εmπρεσα λεγαλmεντε : εmπρεσα λεγαλmεντε 

εσταβελεχιδα νο Βρασιλ.εσταβελεχιδα νο Βρασιλ.εσταβελεχιδα νο Βρασιλ.εσταβελεχιδα νο Βρασιλ.

Χαδερνο δε Βασεσ ε Χονδι⌡εσ: Χαδερνο δε Βασεσ ε Χονδι⌡εσ: Χαδερνο δε Βασεσ ε Χονδι⌡εσ: Χαδερνο δε Βασεσ ε Χονδι⌡εσ: δισπονϖελ νο σιτε δισπονϖελ νο σιτε δισπονϖελ νο σιτε δισπονϖελ νο σιτε 

ηττπσ://χοmπρασ.ιταιπυ.γοϖ.βρ.ηττπσ://χοmπρασ.ιταιπυ.γοϖ.βρ.ηττπσ://χοmπρασ.ιταιπυ.γοϖ.βρ.ηττπσ://χοmπρασ.ιταιπυ.γοϖ.βρ.

Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ:Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ:Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ:Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ: ατ ασ 9η (ηορ〈ριο  ατ ασ 9η (ηορ〈ριο  ατ ασ 9η (ηορ〈ριο  ατ ασ 9η (ηορ〈ριο 

δε Βρασλια) δε 23 δε mαρο δε 2020.δε Βρασλια) δε 23 δε mαρο δε 2020.δε Βρασλια) δε 23 δε mαρο δε 2020.δε Βρασλια) δε 23 δε mαρο δε 2020.

ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ ΝΑΧΙΟΝΑΛΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ ΝΑΧΙΟΝΑΛΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ ΝΑΧΙΟΝΑΛΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ ΝΑΧΙΟΝΑΛ
ΝΦ 0121−20ΝΦ 0121−20ΝΦ 0121−20ΝΦ 0121−20

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO:

Pregão Presencial 21/2020. PL nº 1987/2020. Objeto: IMPRESSOS DIVERSOS. 
Abertura: 09h30min do dia 30.03.2020. 

Pregão Presencial 22/2020. PL nº 1014/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETAS E ALIMENTOS ESPECIAIS. Abertura: 
09h30min do dia 01.04.2020. 

Os editais completos encontram-se à disposição dos interessados na CML, situada na 
Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até os dias dos certames, no 
horário das 08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) 
no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. 

Mogi Guaçu, 09.03.2020. Adriana Bibiano - Presidente da CML.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO 

Republicação - Processo nº. 070/2019 – Pregão nº. 003/2020. - A Câmara Municipal de Itapevi 
realizará processo licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, para Aquisição de Licenças 
dos Softwares Adobe Creative Cloud e Adobe Stock, em atendimento as demandas da Escola do 
Parlamento e Divisão de Suporte Multimídia. Recebimento dos envelopes às 14:00 horas do dia 
23/03/2020 e início da Sessão às 14:00 horas do dia 23/03/2020. Os interessados em obter o edital 
deverão se dirigir à Coordenadoria de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Itapevi, à rua 
Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi/SP ou fazer o download do 
edital através do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Itapevi, disponível no site www.
camaraitapevi.sp.gov.br. Itapevi, 09 de março de 2020. – Coordenadoria de Licitações e Contratos.
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ARQUILUM ARQUITETURA E ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ 04.744.786/0001-02 por seus 
sócios declara extinta a sociedade em 27 de fevereiro de 2020, conforme distrato social.

ϑΗΣΦ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩∏ΕΣ Σ.Α. − CNPJ/ME 08.294.224/0001-65 - NIRE 35.300.333.578 - Companhia 
Aberta - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Convidamos os senhores 
acionistas da JHSF Participações S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária (“Assembleia” ou “AGOE”) a ser realizada no dia 09 de abril de 2020, às 10 horas, na 
sede da Companhia, localizada na Av. Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, Continental Tower, 27º 
andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05502-001, a fi m de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demon-
strações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar so-
bre o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2020; 3. Deliberar sobre a proposta 
da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, e proposta de dividendos; 4. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como a indicação do 
Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; 5. 
Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos Administradores e do Comitê de Auditoria Es-
tatutário da Companhia para o exercício social de 2020, bem como acerca da ratifi cação da remuneração 
global anual dos Administradores da Companhia em 2019; 6. Ajustar o capital social da Companhia em 
virtude da emissão de novas ações ordinárias para fi ns de cumprimento do exercício do Plano de Opção 
de Compra de Ações; 7. Deliberar sobre a alteração do limite de ações que podem ser emitidas dentro 
do capital autorizado; 8. Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia mediante a inclusão 
de certas atividades econômicas já exploradas por controladas da Companhia; e 9. Alterar e consolidar 
os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas 
nesta Assembleia Geral. Em conformidade com o parágrafo 6º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), os documentos objeto das deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora 
convocada, incluindo aqueles exigidos pelas Instruções da CVM nº 480/2009 e 481/2009, encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, em seu site de Relações com Investidores (ri.
jhsf.com.br), bem como nos sites da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (www.bmfbovespa.com.br). A participação do acionista poderá ser pes-
soal, por procurador devidamente constituído ou via boletim de voto à distância. Para o cadastramento de 
acionista pessoa física, faz-se necessária a apresentação de documento de identidade e, caso seja repre-
sentado por procurador, faz-se necessária a entrega do instrumento de mandato. Para o acionista pessoa 
jurídica, por sua vez, são necessários os documentos que comprovem os poderes do representante legal e, 
se for o caso, o instrumento de mandato. A documentação correspondente deve ser entregue aos cuidados 
do Departamento de Relações com Investidores da Companhia, no endereço acima indicado, com até 02 
(dois) dias úteis de antecedência à data de realização da Assembleia. O acionista que optar por exercer o 
seu direito de voto à distância poderá, alternativamente, fazê-lo diretamente à Companhia, devendo, para 
tanto, encaminhar os documentos à sede da Companhia, na Av. Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, 
Continental Tower, 27º andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05502-001, 
aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, conforme o item 12.2 do Formulário de 
Referência da Companhia. O acionista participante de custódia fungível de ações nominativas que desejar 
participar da Assembleia deverá apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido 
pela instituição fi nanceira depositária ou pela entidade de custódia das ações competente para comprovar 
a sua qualidade de acionista. Os documentos comprobatórios e o boletim de voto à distância, devidamente 
preenchido, devem ser protocolados na Companhia com até 7 (sete) dias de antecedência à data de reali-
zação da Assembleia. O percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da 
adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento), nos termos da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela 
Instrução CVM nº 282/98, do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/2009 e do artigo 141 da Lei das S.A.  
Na eleição dos membros do Conselho de Administração, se não tiver sido solicitado o processo de voto 
múltiplo na forma da lei, a Assembleia Geral deverá votar por intermédio de chapas, conforme previsto no 
artigo 18, § 4º do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 06 de março de 2020.JHSF Participações 
S.A. - José Auriemo Neto - Presidente do Conselho de Administração. (7, 10 e 11/3)

SÉRGIO JACOMINO
5.º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São PauloEDITAL

FAZ SABER, aos que o presente edital virem e interessar possa, que o 5.º Oficial de
Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, conforme atribuição conferida pela Lei n.
9.514/97 e por requerimento expresso do credor fiduciário, com base no instrumento particular
datado de 31/10/2014, registrado sob n. 11 na matrícula n. 87.893, referente ao imóvel:
Apartamento n. 102, do Tipo A, localizado no 10.º pavimento da Torre II, do Condomínio
Residencial Mérito, situado na avenida Tiradentes, n. 1508, no 5.º Subdistrito – Santa Efigênia,
com saldo devedor de responsabilidade de PIERRE JONATHAN PINHEIRO ABOU
ROUJAILI, brasileiro, solteiro, maior, gerente de atendimento, RG 35.415.822/SSP-SP, CPF
321.946.718-03, residente e domiciliado nesta Capital, na avenida Tiradentes, n. 1.508,
apartamento n. 35, Torre n. 02, conforme declaração do credor fiduciário, vem, com fulcro no
artigo 26 da Lei n. 9.514/97, pelo presente edital, INTIMÁ-LO para o cumprimento das
seguintes obrigações contratuais: DÉBITO: R$ 13.754,94 (treze mil, setecentos e cinquenta e
quatro reais e noventa e quatro centavos), posicionado em 04/03/2020, conforme planilha
elaborada e apresentada pelo credor fiduciário, representativa desse valor, sujeito a atualização
monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança,
somando-se, também, os encargos que vencerem neste período. Assim, procedo a presente
INTIMAÇÃO para que se dirija ao 5.º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, situado na
rua Marquês de Paranaguá, n. 359, Consolação, onde deverá ser efetuada a purga do débito
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.
Nesta oportunidade, fica o devedor ciente de que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo ora estipulado poderá resultar na consolidação da propriedade do imóvel retro citado em
favor do credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos dos artigos 26 e
27 da Lei n. 9.514/97, para ser, então, levado a leilão. Caso já tenha efetuado o pagamento do
débito antes do conhecimento do presente edital, por gentileza desconsidere-o, para todos os
fins de direito, após confirmação junto ao credor fiduciário. São Paulo, 04 de março de 2020.
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“Ordem do Dia”: a) Leitura e aprovação da Sessão anterior. b) Conhecer e julgar o Relatório referente “Ordem do Dia”: a) Leitura e aprovação da Sessão anterior. b) Conhecer e julgar o Relatório referente “Ordem do Dia”: a) Leitura e aprovação da Sessão anterior. b) Conhecer e julgar o Relatório referente “Ordem do Dia”: a) Leitura e aprovação da Sessão anterior. b) Conhecer e julgar o Relatório referente 
a temporada de 2019. c) Conhecer e julgar o Relatório e Balancete Geral das atividades financeiras a temporada de 2019. c) Conhecer e julgar o Relatório e Balancete Geral das atividades financeiras a temporada de 2019. c) Conhecer e julgar o Relatório e Balancete Geral das atividades financeiras a temporada de 2019. c) Conhecer e julgar o Relatório e Balancete Geral das atividades financeiras 
bem como, do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria sobre as contas do exercício de 2018 e 2019. bem como, do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria sobre as contas do exercício de 2018 e 2019. bem como, do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria sobre as contas do exercício de 2018 e 2019. bem como, do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria sobre as contas do exercício de 2018 e 2019. 
d) Discutir e aprovar o Orçamento Anual. e) Assuntos Gerais.d) Discutir e aprovar o Orçamento Anual. e) Assuntos Gerais.d) Discutir e aprovar o Orçamento Anual. e) Assuntos Gerais.d) Discutir e aprovar o Orçamento Anual. e) Assuntos Gerais.

São Paulo, 09 de março de 2020São Paulo, 09 de março de 2020São Paulo, 09 de março de 2020São Paulo, 09 de março de 2020
Dr. Renato Pera - Dr. Renato Pera - Dr. Renato Pera - Dr. Renato Pera - Presidente da Federação Paulista de VolleyballPresidente da Federação Paulista de VolleyballPresidente da Federação Paulista de VolleyballPresidente da Federação Paulista de Volleyball

Cooperativa Habitacional PiratiningaCooperativa Habitacional PiratiningaCooperativa Habitacional PiratiningaCooperativa Habitacional Piratininga
CNPJ/MF 00.530.906/0001-18 - End.: Pça. da República, 76/80 - 6º andar - conj. 605 - São Paulo - SPCNPJ/MF 00.530.906/0001-18 - End.: Pça. da República, 76/80 - 6º andar - conj. 605 - São Paulo - SPCNPJ/MF 00.530.906/0001-18 - End.: Pça. da República, 76/80 - 6º andar - conj. 605 - São Paulo - SPCNPJ/MF 00.530.906/0001-18 - End.: Pça. da República, 76/80 - 6º andar - conj. 605 - São Paulo - SP

Edital de Convocação - Assembleia Geral OrdináriaEdital de Convocação - Assembleia Geral OrdináriaEdital de Convocação - Assembleia Geral OrdináriaEdital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Em conformidade com os artigos 40 a 43 e 50 a 54 do Estatuto Social, ficam convocados os Senhores Associados desta Cooperativa para a Assembleia Em conformidade com os artigos 40 a 43 e 50 a 54 do Estatuto Social, ficam convocados os Senhores Associados desta Cooperativa para a Assembleia Em conformidade com os artigos 40 a 43 e 50 a 54 do Estatuto Social, ficam convocados os Senhores Associados desta Cooperativa para a Assembleia Em conformidade com os artigos 40 a 43 e 50 a 54 do Estatuto Social, ficam convocados os Senhores Associados desta Cooperativa para a Assembleia 
Geral Ordinária que se realizará no dia 26/03/2020 (quinta-feira), às 14:00 horas em 1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos Associados; 1 (uma) Geral Ordinária que se realizará no dia 26/03/2020 (quinta-feira), às 14:00 horas em 1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos Associados; 1 (uma) Geral Ordinária que se realizará no dia 26/03/2020 (quinta-feira), às 14:00 horas em 1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos Associados; 1 (uma) Geral Ordinária que se realizará no dia 26/03/2020 (quinta-feira), às 14:00 horas em 1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos Associados; 1 (uma) 
hora após, em 2ª convocação, com metade mais um dos Associados, e 1 (uma) hora após, em 3ª e última convocação, com o número mínimo de hora após, em 2ª convocação, com metade mais um dos Associados, e 1 (uma) hora após, em 3ª e última convocação, com o número mínimo de hora após, em 2ª convocação, com metade mais um dos Associados, e 1 (uma) hora após, em 3ª e última convocação, com o número mínimo de hora após, em 2ª convocação, com metade mais um dos Associados, e 1 (uma) hora após, em 3ª e última convocação, com o número mínimo de 
10 (dez) Associados, na Praça da República, 76/80 - 6º andar, conj. 605 - sede da Cooperativa, com as seguintes ordens do dia: 10 (dez) Associados, na Praça da República, 76/80 - 6º andar, conj. 605 - sede da Cooperativa, com as seguintes ordens do dia: 10 (dez) Associados, na Praça da República, 76/80 - 6º andar, conj. 605 - sede da Cooperativa, com as seguintes ordens do dia: 10 (dez) Associados, na Praça da República, 76/80 - 6º andar, conj. 605 - sede da Cooperativa, com as seguintes ordens do dia: 1 -1 -1 -1 - Deliberar sobre  Deliberar sobre  Deliberar sobre  Deliberar sobre 
as Contas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal - Exercício 2019 e 2020. as Contas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal - Exercício 2019 e 2020. as Contas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal - Exercício 2019 e 2020. as Contas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal - Exercício 2019 e 2020. 2 -2 -2 -2 - Eleição para o cargo de Membros do Conselho Fiscal;   Eleição para o cargo de Membros do Conselho Fiscal;   Eleição para o cargo de Membros do Conselho Fiscal;   Eleição para o cargo de Membros do Conselho Fiscal;  
3 -3 -3 -3 - Esclarecimentos sobre o encerramento das atividades na sede atual da Cooperativa. Obs.: Os candidatos ao cargo de conselho fiscal deverão  Esclarecimentos sobre o encerramento das atividades na sede atual da Cooperativa. Obs.: Os candidatos ao cargo de conselho fiscal deverão  Esclarecimentos sobre o encerramento das atividades na sede atual da Cooperativa. Obs.: Os candidatos ao cargo de conselho fiscal deverão  Esclarecimentos sobre o encerramento das atividades na sede atual da Cooperativa. Obs.: Os candidatos ao cargo de conselho fiscal deverão 
fazer suas inscrições até 48 horas antes da realização da assembleia na sede da Cooperativa dentro do horário comercial. Comunicado: Na forma fazer suas inscrições até 48 horas antes da realização da assembleia na sede da Cooperativa dentro do horário comercial. Comunicado: Na forma fazer suas inscrições até 48 horas antes da realização da assembleia na sede da Cooperativa dentro do horário comercial. Comunicado: Na forma fazer suas inscrições até 48 horas antes da realização da assembleia na sede da Cooperativa dentro do horário comercial. Comunicado: Na forma 
dos artigos 16, V e 52 do Estatuto Social, comunicamos que se encontram na sede da Cooperativa, à disposição dos Associados, a seguinte dos artigos 16, V e 52 do Estatuto Social, comunicamos que se encontram na sede da Cooperativa, à disposição dos Associados, a seguinte dos artigos 16, V e 52 do Estatuto Social, comunicamos que se encontram na sede da Cooperativa, à disposição dos Associados, a seguinte dos artigos 16, V e 52 do Estatuto Social, comunicamos que se encontram na sede da Cooperativa, à disposição dos Associados, a seguinte 
documentação que será submetida à aprovação na Assembleia Geral Ordinária: Comprovantes de pagamentos, Relatório da Diretoria dos exercícios, documentação que será submetida à aprovação na Assembleia Geral Ordinária: Comprovantes de pagamentos, Relatório da Diretoria dos exercícios, documentação que será submetida à aprovação na Assembleia Geral Ordinária: Comprovantes de pagamentos, Relatório da Diretoria dos exercícios, documentação que será submetida à aprovação na Assembleia Geral Ordinária: Comprovantes de pagamentos, Relatório da Diretoria dos exercícios, 
Balanço, Contas de Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal. São Paulo, 06 de Março de 2020. Balanço, Contas de Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal. São Paulo, 06 de Março de 2020. Balanço, Contas de Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal. São Paulo, 06 de Março de 2020. Balanço, Contas de Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal. São Paulo, 06 de Março de 2020. Marcos Vandré Vinco -Marcos Vandré Vinco -Marcos Vandré Vinco -Marcos Vandré Vinco - Diretor. Diretor. Diretor. Diretor.

Imobiliária e Desenvolvimento Sul América S.A.
CNPJ nº 43.337.146/0001-30  NIRE nº 3530006024-5

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
São convocados os Srs. Acionistas da Imobiliária e Desenvolvimento Sul América S.A., a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 10:00 horas do dia 24 de março de 2020,  
na sede social na cidade de São Paulo/Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.413, Conjunto 
111, 11º andar com a finalidade de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Exame, discussão  
e votação do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2019. Destinação do resultado do exercício findo. Eleição 
da Diretoria para o biênio 2020/2021. Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 06 de Março 
de 2020. (a) Kazuo Yamaoka - Diretor Presidente. (6/7/10)

Yanmar do Brasil S.A.Yanmar do Brasil S.A.Yanmar do Brasil S.A.Yanmar do Brasil S.A.
CNPJ nº 49.444.888/0001-40  NIRE nº 3530004352-9CNPJ nº 49.444.888/0001-40  NIRE nº 3530004352-9CNPJ nº 49.444.888/0001-40  NIRE nº 3530004352-9CNPJ nº 49.444.888/0001-40  NIRE nº 3530004352-9

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
São convocados os Srs. Acionistas da Yanmar do Brasil S.A., a se reunirem em Assembleia São convocados os Srs. Acionistas da Yanmar do Brasil S.A., a se reunirem em Assembleia São convocados os Srs. Acionistas da Yanmar do Brasil S.A., a se reunirem em Assembleia São convocados os Srs. Acionistas da Yanmar do Brasil S.A., a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia 24 de março de 2020, na sede social na Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia 24 de março de 2020, na sede social na Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia 24 de março de 2020, na sede social na Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia 24 de março de 2020, na sede social na 
cidade de Indaiatuba/São Paulo, na Avenida Presidente Vargas, 1.400, Galpão 01, Bloco A, cidade de Indaiatuba/São Paulo, na Avenida Presidente Vargas, 1.400, Galpão 01, Bloco A, cidade de Indaiatuba/São Paulo, na Avenida Presidente Vargas, 1.400, Galpão 01, Bloco A, cidade de Indaiatuba/São Paulo, na Avenida Presidente Vargas, 1.400, Galpão 01, Bloco A, 
com a finalidade de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Exame, discussão e votação com a finalidade de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Exame, discussão e votação com a finalidade de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Exame, discussão e votação com a finalidade de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Exame, discussão e votação 
do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31.12.2019. Destinação do resultado do exercício findo. Eleição da Diretoria exercício encerrado em 31.12.2019. Destinação do resultado do exercício findo. Eleição da Diretoria exercício encerrado em 31.12.2019. Destinação do resultado do exercício findo. Eleição da Diretoria exercício encerrado em 31.12.2019. Destinação do resultado do exercício findo. Eleição da Diretoria 
para o Biênio 2020/2021. Outros assuntos de interesse social. Indaiatuba, 06 de Março de 2020.  para o Biênio 2020/2021. Outros assuntos de interesse social. Indaiatuba, 06 de Março de 2020.  para o Biênio 2020/2021. Outros assuntos de interesse social. Indaiatuba, 06 de Março de 2020.  para o Biênio 2020/2021. Outros assuntos de interesse social. Indaiatuba, 06 de Março de 2020.  
(a) Kenji Kitahara - Diretor Presidente. (6/7/10)(a) Kenji Kitahara - Diretor Presidente. (6/7/10)(a) Kenji Kitahara - Diretor Presidente. (6/7/10)(a) Kenji Kitahara - Diretor Presidente. (6/7/10)

AVISO DE LICITAÇÃO
Os Departamentos Regionais de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial (SENAI) comunicam a abertura da licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2020
– Objeto: Compra de energia incentivada no ambiente de contratação livre para 20 unidades do SESI-SP
e 20 unidades do SENAI-SP.
Retirada do edital: a partir de 10 de março de 2020.
Sessão de disputa de preços (lances): 23 de março de 2020 às 9h30.

Retirada de edital:
Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, ou pelos

portais www.sesisp.org.br ou www.sp.senai.br – opção licitações.
Participação no Pregão Eletrônico:

Pela Internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br, conforme edital.
Assessoria de Compras e Licitações - ACL

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο ΑΣΣΕΜΒΛ⊃ΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο ΑΣΣΕΜΒΛ⊃ΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο ΑΣΣΕΜΒΛ⊃ΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο ΑΣΣΕΜΒΛ⊃ΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑ
Ο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΤΡΑΒΑΛΗΑDΟΡΕΣ ΕΜ ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΦΕΡΡΟςΙℑΡΙΑΣ DΑ ΖΟΝΑ ΣΟΡΟΧΑΒΑΝΑ, νοσ τερmοσ δε σευσ Εστατυτοσ Σοχιαισ, δο αρτιγο Ο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΤΡΑΒΑΛΗΑDΟΡΕΣ ΕΜ ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΦΕΡΡΟςΙℑΡΙΑΣ DΑ ΖΟΝΑ ΣΟΡΟΧΑΒΑΝΑ, νοσ τερmοσ δε σευσ Εστατυτοσ Σοχιαισ, δο αρτιγο Ο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΤΡΑΒΑΛΗΑDΟΡΕΣ ΕΜ ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΦΕΡΡΟςΙℑΡΙΑΣ DΑ ΖΟΝΑ ΣΟΡΟΧΑΒΑΝΑ, νοσ τερmοσ δε σευσ Εστατυτοσ Σοχιαισ, δο αρτιγο Ο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΤΡΑΒΑΛΗΑDΟΡΕΣ ΕΜ ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΦΕΡΡΟςΙℑΡΙΑΣ DΑ ΖΟΝΑ ΣΟΡΟΧΑΒΑΝΑ, νοσ τερmοσ δε σευσ Εστατυτοσ Σοχιαισ, δο αρτιγο 
9≡ ε ♣2≡, δο αρτιγο 114, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, χοmβιναδοσ χοm α Λει 7.783/89,ατραϖσ δε σευ Πρεσιδεντε, χονϖοχα τοδοσ τραβαληαδορεσ 9≡ ε ♣2≡, δο αρτιγο 114, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, χοmβιναδοσ χοm α Λει 7.783/89,ατραϖσ δε σευ Πρεσιδεντε, χονϖοχα τοδοσ τραβαληαδορεσ 9≡ ε ♣2≡, δο αρτιγο 114, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, χοmβιναδοσ χοm α Λει 7.783/89,ατραϖσ δε σευ Πρεσιδεντε, χονϖοχα τοδοσ τραβαληαδορεσ 9≡ ε ♣2≡, δο αρτιγο 114, δα Χονστιτυιο Φεδεραλ, χοmβιναδοσ χοm α Λει 7.783/89,ατραϖσ δε σευ Πρεσιδεντε, χονϖοχα τοδοσ τραβαληαδορεσ 
δε συα βασε τερριτοριαλ, ασσοχιαδοσ ου νο, θυε πρεσταm σερϖιοσ παρα ΧΠΤΜ − Χοmπανηια Παυλιστα δε Τρενσ Μετροπολιτανοσ, παρα παρτιχιπαρεm δε συα βασε τερριτοριαλ, ασσοχιαδοσ ου νο, θυε πρεσταm σερϖιοσ παρα ΧΠΤΜ − Χοmπανηια Παυλιστα δε Τρενσ Μετροπολιτανοσ, παρα παρτιχιπαρεm δε συα βασε τερριτοριαλ, ασσοχιαδοσ ου νο, θυε πρεσταm σερϖιοσ παρα ΧΠΤΜ − Χοmπανηια Παυλιστα δε Τρενσ Μετροπολιτανοσ, παρα παρτιχιπαρεm δε συα βασε τερριτοριαλ, ασσοχιαδοσ ου νο, θυε πρεσταm σερϖιοσ παρα ΧΠΤΜ − Χοmπανηια Παυλιστα δε Τρενσ Μετροπολιτανοσ, παρα παρτιχιπαρεm 
δα Ασσεmβλια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, α σερ ρεαλιζαδα νο δια 17 δε mαρο δε 2020, ◊σ 17:00 ηορασ, να Ρυα Ερασmο Βραγα 307, Πρεσιδεντε Αλτινο δα Ασσεmβλια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, α σερ ρεαλιζαδα νο δια 17 δε mαρο δε 2020, ◊σ 17:00 ηορασ, να Ρυα Ερασmο Βραγα 307, Πρεσιδεντε Αλτινο δα Ασσεmβλια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, α σερ ρεαλιζαδα νο δια 17 δε mαρο δε 2020, ◊σ 17:00 ηορασ, να Ρυα Ερασmο Βραγα 307, Πρεσιδεντε Αλτινο δα Ασσεmβλια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, α σερ ρεαλιζαδα νο δια 17 δε mαρο δε 2020, ◊σ 17:00 ηορασ, να Ρυα Ερασmο Βραγα 307, Πρεσιδεντε Αλτινο 
− Οσασχο, θυαντο α σεγυιντε ορδεm δο δια: 1≡ − Τοmαρ χονηεχιmεντο, αναλισαρ, δισχυτιρ ε ϖοταρ α προποστα δα ΧΠΤΜ, παρα Αχορδο Χολετιϖο δο − Οσασχο, θυαντο α σεγυιντε ορδεm δο δια: 1≡ − Τοmαρ χονηεχιmεντο, αναλισαρ, δισχυτιρ ε ϖοταρ α προποστα δα ΧΠΤΜ, παρα Αχορδο Χολετιϖο δο − Οσασχο, θυαντο α σεγυιντε ορδεm δο δια: 1≡ − Τοmαρ χονηεχιmεντο, αναλισαρ, δισχυτιρ ε ϖοταρ α προποστα δα ΧΠΤΜ, παρα Αχορδο Χολετιϖο δο − Οσασχο, θυαντο α σεγυιντε ορδεm δο δια: 1≡ − Τοmαρ χονηεχιmεντο, αναλισαρ, δισχυτιρ ε ϖοταρ α προποστα δα ΧΠΤΜ, παρα Αχορδο Χολετιϖο δο 
Προγραmα δε Παρτιχιπαο νοσ Ρεσυλταδοσ δα ΠΠΡ 2020; 2≡ − Dελιβεραρ οσ ενχαmινηαmεντοσ α σερεm αδοταδοσ, ινχλυσιϖε, θυαντο α Προγραmα δε Παρτιχιπαο νοσ Ρεσυλταδοσ δα ΠΠΡ 2020; 2≡ − Dελιβεραρ οσ ενχαmινηαmεντοσ α σερεm αδοταδοσ, ινχλυσιϖε, θυαντο α Προγραmα δε Παρτιχιπαο νοσ Ρεσυλταδοσ δα ΠΠΡ 2020; 2≡ − Dελιβεραρ οσ ενχαmινηαmεντοσ α σερεm αδοταδοσ, ινχλυσιϖε, θυαντο α Προγραmα δε Παρτιχιπαο νοσ Ρεσυλταδοσ δα ΠΠΡ 2020; 2≡ − Dελιβεραρ οσ ενχαmινηαmεντοσ α σερεm αδοταδοσ, ινχλυσιϖε, θυαντο α 
νεχεσσιδαδε δε δεφλαγραρ γρεϖε εm χασο δε ρεϕειο δα προποστα; 3≡ − Αυτοριζαρ ε χονχεδερ ποδερεσ α Dιρετορια δο Σινδιχατο, παρα συσχιταρ νεχεσσιδαδε δε δεφλαγραρ γρεϖε εm χασο δε ρεϕειο δα προποστα; 3≡ − Αυτοριζαρ ε χονχεδερ ποδερεσ α Dιρετορια δο Σινδιχατο, παρα συσχιταρ νεχεσσιδαδε δε δεφλαγραρ γρεϖε εm χασο δε ρεϕειο δα προποστα; 3≡ − Αυτοριζαρ ε χονχεδερ ποδερεσ α Dιρετορια δο Σινδιχατο, παρα συσχιταρ νεχεσσιδαδε δε δεφλαγραρ γρεϖε εm χασο δε ρεϕειο δα προποστα; 3≡ − Αυτοριζαρ ε χονχεδερ ποδερεσ α Dιρετορια δο Σινδιχατο, παρα συσχιταρ 
ο χοmπετεντε Dισσδιο Χολετιϖο περαντε ο Τριβυναλ δο Τραβαληο; 4≡ − Dελιβεραρ σοβρε α mαντενα δα Ασσεmβλια εm χαρ〈τερ περmανεντε ατ ο χοmπετεντε Dισσδιο Χολετιϖο περαντε ο Τριβυναλ δο Τραβαληο; 4≡ − Dελιβεραρ σοβρε α mαντενα δα Ασσεmβλια εm χαρ〈τερ περmανεντε ατ ο χοmπετεντε Dισσδιο Χολετιϖο περαντε ο Τριβυναλ δο Τραβαληο; 4≡ − Dελιβεραρ σοβρε α mαντενα δα Ασσεmβλια εm χαρ〈τερ περmανεντε ατ ο χοmπετεντε Dισσδιο Χολετιϖο περαντε ο Τριβυναλ δο Τραβαληο; 4≡ − Dελιβεραρ σοβρε α mαντενα δα Ασσεmβλια εm χαρ〈τερ περmανεντε ατ 
ο φιναλ δο προχεσσο. Νο ηαϖενδο �θυορυm� εm πριmειρα χονϖοχαο, α Ασσεmβλια σερ〈 ρεαλιζαδα εm σεγυνδα χηαmαδα 1 (υmα) ηορα απ⌠σ, ο φιναλ δο προχεσσο. Νο ηαϖενδο �θυορυm� εm πριmειρα χονϖοχαο, α Ασσεmβλια σερ〈 ρεαλιζαδα εm σεγυνδα χηαmαδα 1 (υmα) ηορα απ⌠σ, ο φιναλ δο προχεσσο. Νο ηαϖενδο �θυορυm� εm πριmειρα χονϖοχαο, α Ασσεmβλια σερ〈 ρεαλιζαδα εm σεγυνδα χηαmαδα 1 (υmα) ηορα απ⌠σ, ο φιναλ δο προχεσσο. Νο ηαϖενδο �θυορυm� εm πριmειρα χονϖοχαο, α Ασσεmβλια σερ〈 ρεαλιζαδα εm σεγυνδα χηαmαδα 1 (υmα) ηορα απ⌠σ, 
νο mεσmο λοχαλ. Σο Παυλο, 6 δε mαρο δε 2020.νο mεσmο λοχαλ. Σο Παυλο, 6 δε mαρο δε 2020.νο mεσmο λοχαλ. Σο Παυλο, 6 δε mαρο δε 2020.νο mεσmο λοχαλ. Σο Παυλο, 6 δε mαρο δε 2020.

ϑοσ Χλαυδινει Μεσσιασ −ϑοσ Χλαυδινει Μεσσιασ −ϑοσ Χλαυδινει Μεσσιασ −ϑοσ Χλαυδινει Μεσσιασ − Πρεσιδεντε Ιντερινο δο Σινδιχατο δοσ Τραβαληαδορεσ εm Εmπρεσασ Φερροϖι〈ριασ δα Ζονα Σοροχαβανα. Πρεσιδεντε Ιντερινο δο Σινδιχατο δοσ Τραβαληαδορεσ εm Εmπρεσασ Φερροϖι〈ριασ δα Ζονα Σοροχαβανα. Πρεσιδεντε Ιντερινο δο Σινδιχατο δοσ Τραβαληαδορεσ εm Εmπρεσασ Φερροϖι〈ριασ δα Ζονα Σοροχαβανα. Πρεσιδεντε Ιντερινο δο Σινδιχατο δοσ Τραβαληαδορεσ εm Εmπρεσασ Φερροϖι〈ριασ δα Ζονα Σοροχαβανα.

Γιγλιο Σ.Α. Ινδστρια ε Χοmρχιο Γιγλιο Σ.Α. Ινδστρια ε Χοmρχιο Γιγλιο Σ.Α. Ινδστρια ε Χοmρχιο Γιγλιο Σ.Α. Ινδστρια ε Χοmρχιο 
ΧΝΠϑ (ΜΦ) ν≡ 59.105.635./0001−04ΧΝΠϑ (ΜΦ) ν≡ 59.105.635./0001−04ΧΝΠϑ (ΜΦ) ν≡ 59.105.635./0001−04ΧΝΠϑ (ΜΦ) ν≡ 59.105.635./0001−04

Χονϖοχαο δε Αχιονιστασ παρα Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια ε Εξτραορδιν〈ριαΧονϖοχαο δε Αχιονιστασ παρα Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια ε Εξτραορδιν〈ριαΧονϖοχαο δε Αχιονιστασ παρα Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια ε Εξτραορδιν〈ριαΧονϖοχαο δε Αχιονιστασ παρα Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια ε Εξτραορδιν〈ρια
Σο Χονϖοχαδοσ οσ Σενηορεσ Αχιονιστασ δα Γιγλιο Σ/Α Ινδστρια ε Χοmρχιο, α σε Ρευνιρεm Σο Χονϖοχαδοσ οσ Σενηορεσ Αχιονιστασ δα Γιγλιο Σ/Α Ινδστρια ε Χοmρχιο, α σε Ρευνιρεm Σο Χονϖοχαδοσ οσ Σενηορεσ Αχιονιστασ δα Γιγλιο Σ/Α Ινδστρια ε Χοmρχιο, α σε Ρευνιρεm Σο Χονϖοχαδοσ οσ Σενηορεσ Αχιονιστασ δα Γιγλιο Σ/Α Ινδστρια ε Χοmρχιο, α σε Ρευνιρεm 
εm Ασσεmβλια Γεραλ Ορδιν〈ρια ε Εξτραορδιν〈ρια νο δια 26 δε Μαρο δε 2020, χοm Πριmειρα εm Ασσεmβλια Γεραλ Ορδιν〈ρια ε Εξτραορδιν〈ρια νο δια 26 δε Μαρο δε 2020, χοm Πριmειρα εm Ασσεmβλια Γεραλ Ορδιν〈ρια ε Εξτραορδιν〈ρια νο δια 26 δε Μαρο δε 2020, χοm Πριmειρα εm Ασσεmβλια Γεραλ Ορδιν〈ρια ε Εξτραορδιν〈ρια νο δια 26 δε Μαρο δε 2020, χοm Πριmειρα 
Χονϖοχαο ασ 14:00 Ηορασ ε Σεγυνδα ασ 15:00 ησ, εm συα Σεδε Σοχιαλ ◊ Ρυα Τιετ Ν≡. Χονϖοχαο ασ 14:00 Ηορασ ε Σεγυνδα ασ 15:00 ησ, εm συα Σεδε Σοχιαλ ◊ Ρυα Τιετ Ν≡. Χονϖοχαο ασ 14:00 Ηορασ ε Σεγυνδα ασ 15:00 ησ, εm συα Σεδε Σοχιαλ ◊ Ρυα Τιετ Ν≡. Χονϖοχαο ασ 14:00 Ηορασ ε Σεγυνδα ασ 15:00 ησ, εm συα Σεδε Σοχιαλ ◊ Ρυα Τιετ Ν≡. 
112 εm Σο Βερναρδο δο Χαmπο � ΣΠ, α Φιm δε Dελιβεραρεm Σοβρε α Σεγυιντε Ορδεm δο 112 εm Σο Βερναρδο δο Χαmπο � ΣΠ, α Φιm δε Dελιβεραρεm Σοβρε α Σεγυιντε Ορδεm δο 112 εm Σο Βερναρδο δο Χαmπο � ΣΠ, α Φιm δε Dελιβεραρεm Σοβρε α Σεγυιντε Ορδεm δο 112 εm Σο Βερναρδο δο Χαmπο � ΣΠ, α Φιm δε Dελιβεραρεm Σοβρε α Σεγυιντε Ορδεm δο 
Dια: Dια: Dια: Dια: Α) Ρελατ⌠ριο δα Dιρετορια, Βαλανο Πατριmονιαλ ε Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ Ρελατιϖασ αο Α) Ρελατ⌠ριο δα Dιρετορια, Βαλανο Πατριmονιαλ ε Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ Ρελατιϖασ αο Α) Ρελατ⌠ριο δα Dιρετορια, Βαλανο Πατριmονιαλ ε Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ Ρελατιϖασ αο Α) Ρελατ⌠ριο δα Dιρετορια, Βαλανο Πατριmονιαλ ε Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ Ρελατιϖασ αο 
Εξερχιχιο Σοχιαλ Ενχερραδο εm 31/12/2019. Β) Ελειο δοσ Μεmβροσ δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο. Εξερχιχιο Σοχιαλ Ενχερραδο εm 31/12/2019. Β) Ελειο δοσ Μεmβροσ δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο. Εξερχιχιο Σοχιαλ Ενχερραδο εm 31/12/2019. Β) Ελειο δοσ Μεmβροσ δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο. Εξερχιχιο Σοχιαλ Ενχερραδο εm 31/12/2019. Β) Ελειο δοσ Μεmβροσ δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο. 
Χ) Ουτροσ Ασσυντοσ δε Ιντερεσσε δα Σοχιεδαδε. Χ) Ουτροσ Ασσυντοσ δε Ιντερεσσε δα Σοχιεδαδε. Χ) Ουτροσ Ασσυντοσ δε Ιντερεσσε δα Σοχιεδαδε. Χ) Ουτροσ Ασσυντοσ δε Ιντερεσσε δα Σοχιεδαδε. Σο Βερναρδο δο Χαmπο, 06 δε Μαρο δε 2020.Σο Βερναρδο δο Χαmπο, 06 δε Μαρο δε 2020.Σο Βερναρδο δο Χαmπο, 06 δε Μαρο δε 2020.Σο Βερναρδο δο Χαmπο, 06 δε Μαρο δε 2020.

Ροδριγο Γιγλιο Σαεσ � Πρεσιδεντε δο Χονσεληο δε ΑδmινιστραοΡοδριγο Γιγλιο Σαεσ � Πρεσιδεντε δο Χονσεληο δε ΑδmινιστραοΡοδριγο Γιγλιο Σαεσ � Πρεσιδεντε δο Χονσεληο δε ΑδmινιστραοΡοδριγο Γιγλιο Σαεσ � Πρεσιδεντε δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο
Οταϖιο Γιγλιο ϑυνιορ � Dιρετορ−ΠρεσιδεντεΟταϖιο Γιγλιο ϑυνιορ � Dιρετορ−ΠρεσιδεντεΟταϖιο Γιγλιο ϑυνιορ � Dιρετορ−ΠρεσιδεντεΟταϖιο Γιγλιο ϑυνιορ � Dιρετορ−Πρεσιδεντε

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Resultado de Julgamento da 
Proposta. O Município de Caucaia, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resumo do resultado de julgamento da proposta referente à Concorrência Pública 
Internacional Nº 2020.01.13.001, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para 
implantação e recuperação de infraestrutura (serviços de drenagem, pavimentação, 
requalificação de passeios, sinalização e urbanização) em Ruas do Bairro Centro, localizadas 
no Município de Caucaia/CE. Sendo, portanto, declarada vencedora a empresa Cosampa 
Projetos e Construções LTDA, pelo preço global, no valor de R$ 28.801.256,57 (vinte e oito 
milhões, oitocentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos), e, 
que a empresa atendeu todos os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 
Portanto, fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93, 
os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir da 
data desta publicação, nos dias úteis, na sala de licitação do Município de Caucaia, endereço 
Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE, no horário de expediente ao 
público de 08:00 às 12:00 horas ou pelo sitio https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Caucaia - CE, 09 de 
março de 2020. Maria Fabíola Alves Castro – Presidente da CPL.

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE COOPERATIVAS MÉDICAS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO – SECMESP – CNPJ/MF 61.054.623/0001-31

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE COOPERATIVAS MÉDICAS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO, nos termos e disposições do Estatuto Social em vigor, aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 08/11/2012, registrado perante o 1º Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas de Campinas, SP, sob nº  41.092 convoca seus associados a participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, que fará realizar no próximo dia 28 de março de 2020, às 08h00 em 
primeira convocação com o número legal de associados,  ou às 09h00 em segunda 
convocação, com qualquer número de associados presentes, no auditório do SECMESP, sito na 
Rua Tiradentes, 289, térreo, Campinas, SP, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Apreciação e votação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do exercício de 
2019, com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal; b)  Apreciação e votação da proposta 
orçamentária de 2021 aprovado pela Diretoria Executiva até dezembro; c)  Deliberar e definir o valor 
da mensalidade sindical; d) Deliberar e definir o valor da contribuição mensal do associado 
contribuinte. Campinas, 09 de março de 2020.   JOSÉ RENATO PAPPESSO - PRESIDENTE

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Pet Shops, Canis, Clínicas Veterinárias, Escolas de Adestramento Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Pet Shops, Canis, Clínicas Veterinárias, Escolas de Adestramento Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Pet Shops, Canis, Clínicas Veterinárias, Escolas de Adestramento Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Pet Shops, Canis, Clínicas Veterinárias, Escolas de Adestramento 
de Animais Domésticos e Hotéis para Animais Domésticos do Estado de São Paulo. Edital de Convocação – Assembleia de Animais Domésticos e Hotéis para Animais Domésticos do Estado de São Paulo. Edital de Convocação – Assembleia de Animais Domésticos e Hotéis para Animais Domésticos do Estado de São Paulo. Edital de Convocação – Assembleia de Animais Domésticos e Hotéis para Animais Domésticos do Estado de São Paulo. Edital de Convocação – Assembleia 
Geral Extraordinária. O Presidente da entidade supra, inscrita no CNPJ sob nº. 13.479.301/0001-91, convoca todos os Geral Extraordinária. O Presidente da entidade supra, inscrita no CNPJ sob nº. 13.479.301/0001-91, convoca todos os Geral Extraordinária. O Presidente da entidade supra, inscrita no CNPJ sob nº. 13.479.301/0001-91, convoca todos os Geral Extraordinária. O Presidente da entidade supra, inscrita no CNPJ sob nº. 13.479.301/0001-91, convoca todos os 
associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 16/03/2020 às 18h em 1ª convocação (maioria absoluta), ou meia hora após em 2ª convocação com qualquer no dia 16/03/2020 às 18h em 1ª convocação (maioria absoluta), ou meia hora após em 2ª convocação com qualquer no dia 16/03/2020 às 18h em 1ª convocação (maioria absoluta), ou meia hora após em 2ª convocação com qualquer no dia 16/03/2020 às 18h em 1ª convocação (maioria absoluta), ou meia hora após em 2ª convocação com qualquer 
número de associados convocados presentes, à Rua Clélia, 550, Bairro Água Branca, CEP 05.042-000, São Paulo/SP, número de associados convocados presentes, à Rua Clélia, 550, Bairro Água Branca, CEP 05.042-000, São Paulo/SP, número de associados convocados presentes, à Rua Clélia, 550, Bairro Água Branca, CEP 05.042-000, São Paulo/SP, número de associados convocados presentes, à Rua Clélia, 550, Bairro Água Branca, CEP 05.042-000, São Paulo/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Alteração Estatutária.  São Paulo/SP, 09 de março de 2.020 – João para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Alteração Estatutária.  São Paulo/SP, 09 de março de 2.020 – João para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Alteração Estatutária.  São Paulo/SP, 09 de março de 2.020 – João para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Alteração Estatutária.  São Paulo/SP, 09 de março de 2.020 – João 
Aparecido de Paula Brito – Presidente.Aparecido de Paula Brito – Presidente.Aparecido de Paula Brito – Presidente.Aparecido de Paula Brito – Presidente.
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