
abA18 mercado ★ ★ ★ QuintA-FeirA, 17 De Agosto De 2017

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, torna público
o adiamento para o dia 29.08.2017 às 09:30 horas da sessão pública da
licitação acima referenciada, anteriormente prevista para o dia 18.08.2017, às
09:30 horas, cujo objeto é a aquisição de água mineral sem gás, envasado em
garrafões de 20 litros, em garrafas com 300 ml e 500 ml e fornecimento de
garrafão de plástico para água de 20 litros.

ABADIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA
Superintendente de Suprimento de Material

e Serviços

AVISO DE ADIAMENTO Nº PE-002-7-0084

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiçoSocial doComércio–AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada
na Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna
pública a abertura das seguintes licitações:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

Objetos:

PE-S 265/2017 –ServiçosdemontagemcenográficadeexposiçãoparaaUnidade
Ipiranga. Abertura: dia 01/09/2017 às 10h30.

PE-S 262/2017–Serviçosde impressão, fornecimento, instalaçãoedesinstalação
de comunicaçãovisual paradiversasUnidades. Aberturadia 30/08/2017 às 10h30.

PE-S 259/2017–Serviçosde impressão, fornecimento, instalaçãoedesinstalação
decomunicaçãovisual paradiversasUnidades. Aberturadia 05/09/2017 às 10h30.

PE-S 266/2017 – Serviços de tradução simultânea para a Unidade São Carlos.
Abertura: dia 25/08/2017 às 10h30.

A consulta e aquisição dos Editais estão disponíveis no endereço eletrônico
sescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA – HOSPITAL MU-
NICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE, com sede na Rua Saigiro Nakamura, 800, Vila Indus-
trial, São José dos Campos/SP, convida as empresas interessadas em participar da CONCORRÊNCIA

Nº SE-56/2017, objetivando a Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação, integração,
treinamento, suporte e manutenção de software corporativo de gestão tipo ERP (Enterprise Resource Planning)
que integre todas as áreas de gestão assistencial do Hospital. O Edital ficará à disposição dos interessados no
dia 18/08/2017 das 9 às 16 horas, no Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651 (Gestão de Contratos), Jardim Paulista, São Paulo/SP, Tel.: (11) 3170-6111.

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.
www.folha.com.br/acervo
Desenvolvimento:

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA VENDA DE BENS E CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA MASSA FALIDA DE SÃO FERNANDO AÇUCAR
E ÁLCOOL LTDA, MASSA FALIDA DE SÃO FERNANDO ENERGIA I LTDA, MASSA FALIDA DE SÃO FERNANDO ENERGIA II LTDA, MASSA FALIDA DE

SÃO MARCOS ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, MASSA FALIDA DE SÃO PIO EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
O EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DOURADOS/MS, na forma da
Lei, FAZ SABER e TORNA PÚBLICO nestes autos de Falência de Empresários, Sociedades Empre-
sáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sob o nº 0802789-69.2013.8.12.0002,
em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Dourados-MS, tendo por massa falida as empresas São
Fernando Açúcar e Álcool Ltda, São Fernando Energia I Ltda, São Fernando Energia II Ltda, São
Marcos Energia e Participações Ltda, São Pio Empreendimentos Participações Ltda, e como Ad-
ministradora Judicial a empresa Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/A Ltda; que: (i) no local,
data e horário indicados no item “1” do presente edital, será realizada alienação judicial para venda
dos bens constantes do anexo; (ii) no local, data e horário indicados no item “6” do presente edi-
tal, será realizada a Assembleia Geral de Credores; nos termos das condições abaixo especificadas:
1 - DA MODALIDADE DE ALIENAÇÃO, LOCAL, DATA E HORÁRIO:
A alienação será realizada pela modalidade “propostas fechadas” (art. 142, II, da Lei nº 11.101/05), me-
diante a entrega, sob recibo,de envelopes lacrados,no Cartório da 5ªVara Cível da Comarca de Dourados/
MS, situado na Avenida Presidente Vargas, nº 210, Jardim América, nos dias 18 a 19 de setembro de
2017, das 12 horas às 19 horas, com a abertura dos envelopes pelo Juiz, em audiência judicial pú-
blica a ser realizada às 14 horas do dia 20 setembro de 2017, lavrando o escrivão o auto respectivo, a
ser assinado pelos presentes, com posterior juntada das propostas aos autos da Falência nº 0802789-
69.2013.8.12.0002.
2 - DOS BENS:
2.1 – Os bens a serem alienados serão aqueles discriminados nas fls. 26.636/26.811 e f. 29.163/29.622
, cujas imagens estão disponibilizadas no Portal digital: https://www.dropbox.com/sh/4ig7nyck66k1zwi/
AACM_E7XopDmkovhyddVXeYXa?dl=0.
2.2 – Para visitação in loco dos referidos bens, localizados na Rodovia MS-379 (sentido Laguna Carapã)
s/nº Dourados/MS, ficam designados exclusivamente os dias 21 a 25 de agosto 2017, das 08h às 11h
e 13h às 16h.
2.3 – Os interessados deverão realizar o agendamento para visitação a que se refere o item 2.2 supra,
com antecedência de 48 horas, através do e-mail saofernando@vcpericia.com.br.
2.4 – Durante a visitação in loco será permitida exclusivamente, a avaliação visual dos bens, sendo ve-
dados, quaisquer outros procedimentos, como manuseio, experimentação e ou retirada de quaisquer
objetos.
2.5 – Os bens descritos no anexo integrante deste edital serão alienados nas condições em que se en-
contram, não cabendo, pois, a respeito deles qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades
intrínsecas ou extrínsecas.
3 – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS GARANTIAS:
3.1 – O valor dos bens objeto da presente alienação será a média dos valores informados entre o ava-
liado do ativo e o valor para liquidação forçada (f. 26.636/26.811), o que corresponde ao montante de
R$716.192.500,00 (setecentos e dezesseis milhões,cento e noventa e dois mil e quinhentos reais).
3.2 – O Juiz examinará as propostas e, com o seu poder de direção do feito, poderá recusar o preço e não
encaminhá-la para aAssembleia Geral de Credores, se entender ser vil o preço proposto e/ou se entender
possível ou recomendável nova tentativa de venda (art. 142, § 2º da Lei 11.101/2005).
3.3 – Não serão aceitos créditos desta ou de qualquer outra Massa Falida como pagamento (parcial e/
ou total).
3.4 –A arrematação do bem poderá ocorrer mediante o pagamento à vista ou em parcelas,nas condições
descritas nesse edital.
3.5 – Caso queiram apresentar propostas diversas (à vista ou em parcelas), os proponentes deverão
apresentá-las de forma separada, nas condições descritas nesse edital.
3.6 – O adimplemento da proposta vencedora, seja à vista ou em parcelas, deverá ser feito em dinheiro
(moeda nacional), mediante depositado(s) na conta bancária vinculada ao processo a que se refere este
edital, juntando-se os respectivos comprovantes de pagamento nos autos. Caso o vencimento de algu-
ma parcela recaia em final de semana ou feriado, o mesmo ficará automaticamente prorrogado para o
primeiro dia útil subsequente.
3.7 – O proponente deverá apresentar a comprovação de sua capacidade financeira para honrar integral-
mente as condições da proposta,financeiras e não financeiras,e a descrição da garantia idônea suficiente
para satisfazer tais obrigações assumidas;
4 - DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTAS:
4.1 – Poderão participar da alienação prevista neste Edital, pessoas jurídicas e físicas, maiores de idade,
emancipados, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público de mandato, com po-
deres específicos para tanto.
4.2 – As propostas deverão, sob pena de não serem consideradas válidas, ser apresentadas, por escrito,
em idioma nacional, e instruídas com os seguintes documentos:
4.2.1 – Pessoas Físicas: RG, CPF e comprovante de residência com data máxima de 90 (noventa) dias
anteriores ao edital. Caso o Comprovante de Residência não esteja em nome do comprador, este deverá
apresentar declaração de residência assinada por aquele que configurar como titular, juntamente com
o comprovante.
4.2.2 – Pessoas Jurídicas: Contrato Social, CNPJ, RG e CPF do sócio dirigente, proprietário ou asseme-
lhado, com poder bastante.
4.3 – A proposta apresentada deverá conter, sob pena de não ser considerada válida, as seguintes decla-
rações quanto ao objeto do presente edital:
4.3.1 – que o proponente conhece, conferiu e constatou, física e documentalmente, todos os ativos, bens,
direitos de posse e propriedade,assim como as obrigações propter rem de natureza fiscal, ambiental e ci-
vil, que compõem e/ou que estão a recair sobre quaisquer dos bens objeto da presente alienação; ou,que,
não tendo realizado a conferência e constatação, assume integral e exclusivamente os respectivos riscos;
4.3.2 – que o proponente realizou a conferência e constatação, física e documental, dos ativos e bens que
compõem o objeto deste edital e que concorda com a respectiva indicação apresentada no laudo de f.
26.636/26.811 e auto de arrecadação de f. 29.163/29.622; ou, que, não tendo realizado a conferência e
constatação, assume integral e exclusivamente os respectivos riscos;
4.3.3 – que o signatário da proposta é representante legal ou procurador legalmente habilitado conforme
instrumentos que deverão ser anexados às propostas;
4.3.4 – que a proposta apresentada tem caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade em relação ao
proponente;
4.3.5 – que o proponente analisou os efeitos jurídicos, a extensão e o alcance do evento de aquisição por
venda judicial dos bens sobre os quais recai sua proposta; ou, que, não tendo realizado a análise assume,
integral e exclusivamente os respectivos riscos;
4.3.6 – que o proponente assume a obrigação de ter procedido as diligências, constatações e conferên-
cias que julgar necessárias quanto a aquisição objeto deste edital, nada podendo vir a reclamar no futuro
quanto ao objeto da proposta, seja a que título for.
4.3.7 – o proponente assume a responsabilidade pela obtenção de licenças e quaisquer autorizações
necessárias ao desenvolvimento de suas atividades relacionadas aos bens objeto deste edital.
4.4 – As propostas, sem exceção, deverão conter:
4.4.1 – o preço oferecido, o valor presente e as condições de pagamento;
4.4.2 – a comprovação da capacidade financeira do proponente para honrar integralmente as condições
da proposta, financeiras e não financeiras, e a descrição da garantia idônea e suficiente para satisfazer

as obrigações;
5 - DO INADIMPLEMENTO:
5.1 – Em caso de proposta fechada parcelada, o arrematante fica ciente que o inadimplemento de qual-
quer parcela objeto da proposta vencedora poderá:
5.1.1 – implicar na resolução da arrematação, com a imediata restituição dos bens objeto deste edital, ou;
5.1.2 – implicar no vencimento antecipado das parcelas vincendas, acrescido, neste caso, de multa mo-
ratória de 20% sobre o valor total da arrematação,podendo aAdministradora Judicial valer-se da garantia
apresentada para a satisfação do crédito.
5.2 – Optando pela hipótese prevista no item 5.1.1 supra, o arrematante fica ciente e manifesta expressa
concordância quanto à perda dos valores até então adimplidos, obrigando-se, ainda, a arcar com eventu-
ais despesas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
5.3 – Caso aAdministradora Judicial opte pela resolução da arrematação (item 5.3.1),com a consequente
retomada dos bens para nova alienação, fica o arrematante, ainda, obrigado a pagar a diferença porven-
tura verificada entre o valor por ele ofertado e aquele apurado na nova arrematação, se menor, cabendo
à Administradora Judicial a respectiva cobrança/execução, podendo inclusive valer-se da garantia apre-
sentada para a satisfação do crédito.
5.4 – Na hipótese de resolução da arrematação, eventuais benfeitorias de quaisquer espécies introduzi-
das pelo proponente, ou acessões realizadas nos imóveis, se consideram incorporadas à Massa Falida e
não autorizam direito de retenção e/ou indenização, bem como, não impedirão a imediata reintegração
de posse.
6 – DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES:
6.1 – Para: I – opinar sobre a melhor proposta de alienação do ativo (caso haja mais de uma proposta);
II – eventual constituição do Comitê de Credores; será realizada assembleia geral de credores, em pri-
meira convocação, no dia 25 de setembro de 2017, às 10hs (horário de MS), na sede da empresa São
Fernando Açúcar e Álcool Ltda, sito à Rodovia MS-379 (sentido Laguna Carapã/MS) s/n, Dourados/MS,
ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade
dos créditos de cada classe, computados pelo valor, nos termos do § 2º, do art. 37, da Lei 11.101/2005
e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a Assembleia Geral
de Credores, em segunda convocação, a ser realizada no mesmo local e hora, no dia 02 de outubro de
2017, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores, também nos termos do
referido dispositivo legal.
6.2 – O item I da pauta da assembleia (opinar sobre a melhor proposta de alienação do ativo) tem caráter
meramente consultivo, de modo que a decisão final sobre a melhor proposta caberá exclusivamente ao
juiz da falência.
6.3 – Após a decisão judicial que escolher a melhor proposta, será expedida a competente carta de
arrematação.
6.4 – Para se fazerem representar na referida assembleia por mandatário ou representante legal, os
credores, deverão entregar à administradora judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista
para a Assembleia, constante deste Edital, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação
das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento, nos termos do disposto no artigo
37, §4º, da Lei 11.101/05. Ressalta-se que, nos termos do artigo 661, § 1º do Código Civil, a procuração
deve dar poderes específicos para representação e voto emAssembleia,bem como deve ser apresentado
documento que comprove a legitimidade do credor (contrato social, RG e CPF).
6.5 – Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados
da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente
ou por procurador, à assembleia, apresentando à Administradora Judicial, até 10 (dez) dias antes da
assembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de
mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia, qual sindicato
o representa, sob pena de não ser representado em assembleia por nenhum deles,nos termos do dispos-
to no artigo 37, §5º e §6°, da Lei 11.101/05.
6.6 – Os documentos a que se referem os itens anteriores deverão ser encaminhadas, por escrito, à esta
Administradora Judicial no seguinte endereço: Rua 13 de Maio, 2.500, 13° andar, sala 1307, Campo
Grande/MS, CEP 79.002-923 – Tel.: (67) 3389-3000, ou ainda, para o seguinte e-mail: saofernando@
vcpericia.com.br.
7 - CONDIÇÕES GERAIS:
7.1 – As medidas e confrontações dos bens imóveis constantes no presente edital deverão ser conside-
radas meramente enunciativas, já que extraídas dos registros imobiliários e laudo de avaliação anexados
aos autos do processo de falência (f. 26.636/26.811 e f.29.163/29.622).Para todos os efeitos, considera-
se a presente venda como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer reclamação posterior em relação a
medidas, confrontações e demais peculiaridades das áreas/imóveis, móveis, cabendo aos interessados
vistoriarem os bens/áreas antes de ofertarem suas propostas, inclusive no que se refere às edificações
existentes nos imóveis.
7.2 – Caberá aos interessados verificar, junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais
restrições quanto ao uso dos imóveis.
7.3 – Em caso de desistência da arrematação, ao arrematante serão impostas as penalidades previstas
na legislação e/ou no presente edital, sendo, da mesma forma, considerada desistência, o descumpri-
mento de qualquer condição ou prazo previsto no presente edital.
7.4 – Os bens objeto da alienação serão entregues livres de qualquer ônus e não haverá sucessão do
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do
trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho, nos termos do inciso II do art. 141 da Lei 11.101/2005,
exceto se o arrematante for: I – sócio da sociedade falida,ou sociedade controlada pelo falido; II – parente,
em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim,do falido ou de sócio da sociedade
falida; ou III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (art. 141, § 1º, I,
II e III da Lei 11.101/2005.).
7.5 – Caberá ao arrematante tomar todas as providências e arcar com todos os custos para a regulariza-
ção e transferência dos bens arrematados, bem como arcar com eventuais custas para a expedição da
respectiva Carta de Arrematação ou quaisquer outros valores oriundos da arrematação.
7.6 – Fica estabelecido o direito da Massa Falida, por intermédio da sua Administradora Judicial, ou
pessoa por ela indicada, enquanto não houver a quitação do preço da eventual proposta fechada par-
celada, realizar vistoria nos locais e instalações que compõe o objeto da presente alienação, mediante
agendamento com antecedência de 2 (dois) dias úteis.
7.7 – Os empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contra-
tos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior (art. 141,
§2º da Lei 11.101/2005).
7.8 – A arrematação dos bens objeto deste edital não resolverá as relações jurídicas de locação, arrenda-
mento, parceria, comodato ou qualquer outra que fundamente a posse de terceiros sobre os bens objeto
deste edital, as quais permanecerão sob as condições originalmente pactuadas.
Ficam intimadas as partes e, para a ciência de todos os interessados e para que ninguém possa alegar
desconhecimento, mandou o MM Juiz de Direito Jonas Hass Silva Junior que se expedisse o presente
edital que deverá ser publicado e afixado na forma da Lei.Eu,Cristina deArruda Leme – Chefe de Cartório,
o conferi e assino p/ determinação judicial – Portaria: 001/2000. Dourados-MS, 16 de agosto de 2017.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631

Companhia Aberta
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 23 de Junho de
2017. I. Data, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2017, às 14h00min,
realizada na sede social da Contax Participações S.A., localizada na Avenida Paulista, 407 e 423,
8º andar, na cidade e Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Contax Participações”). II. Quorum:
Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício. III. Convocação: Realizada
por mensagens individuais enviadas aos Srs. Conselheiros. IV. Mesa e Presenças: Presidente, o
Sr. Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Presidente do Conselho de Administração da Companhia
e Secretário, o Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu. Registrada a presença do Sr. Nelson Armbrust,
Diretor Presidente; da Sra. Cristiane Barretto Sales, Diretora de Finanças e de Relações com
Investidores; da Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé, Diretora Executiva Jurídica e de Compliance;
do Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu, Gerente Jurídico Societário. V. Ordem do Dia: (1) Alteração
do Regulamento do Novo Mercado. VI. Deliberações: 1. Alteração do Regulamento do Novo
Mercado.Os senhores conselheiros receberam material detalhado contendo as principais alterações
da proposta de modificação do Regulamento de Listagem do Novo Mercado proposta pela bolsa
de valores B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme Comunicado Externo nº 001/2017-DF, a
proposta do Regulamento Base e das Regras Específicas, análise das modificações e seus reflexos
para a Companhia, bem como a cédula de votação com a proposta de votação da adoção das
novas regras do Regulamento Base e das Regras Específicas, com as respectivas fundamentações
para os votos contrários. Após o amplo exame da matéria, os senhores conselheiros aprovaram
a orientação do voto da Companhia, de forma a manifestar-se (a) favoravelmente à adoção do
Regulamento Base no Novo Mercado, (b) favoravelmente as Regras Específicas 1 (estruturar e
divulgar um processo de avaliação do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e
Diretoria) e 4 (Regra Específica de Saída do Novo Mercado), e (c) de forma contrária e nas votação
das Regras Específicas 2 (OPA por atingimento de participação relevante) e 3 (obrigatoriedade
de elaboração anual de relatório socioambiental e de governança corporativa). A Administração
fica autorizada a adotar todas as medidas necessárias para a votação da proposta de alteração
do Regulamento do Novo Mercado, conforme deliberação adotada nesta data. VII. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida
e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 23 de junho de 2017.
Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário. Conselheiros: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá,
Presidente; Fábio Soares de Miranda Carvalho, Vice-Presidente; Christiane Almeida Edington;
Matias Ezequiel Aron; Vital Jorge Lopes; Rodrigo Soares Lélles. A presente é cópia fiel da ata
da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Contax Participações S.A.
realizada em 23 de junho de 2017, lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de junho de 2017.Plínio
José Lopes Shiguematsu - Secretário. JUCESP nº 311.704/17-7 e data de 05/07/2017. Flávia R.
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitações
A Fundação Zerbini torna público os processos abaixo, para a Unidade do Instituto

do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 1220 e 1221/16-PP 18/16 para aquisição de
Ecocardiógrafos que será realizado em 03/10/2017 às 09:30 hrs. Proc. 2310/16-PP 09/17 para
aquisição de Monitores de Triagem que será realizado em 29/09/2017 às 09:30 hrs. Os editais
poderão ser obtidos na íntegra no site: www.zerbini.org.br. Marcel Nascimento - p/ Equipe de Apoio.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Av. Prof ° Joaquim Barreto, 1000 – Atalaia – Cotia/SP, que será
realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 15.249/2017. PP nº 33/2017 às 09:30 hs do dia 30/08/2017.
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Gestão
de Informações Integrada, para Gestão de Documentos Administrativos,
Gestão do Ciclo de Vida da Informação, Digitalização e Armazenamento
de Imagens, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
na forma da lei.
a) Raphael Gheneim de Camargo – Secretário Municipal de Gestão
Estratégica e Inovação
Maiores informações e cópias dos editais estarão disponíveis para
eventual aquisição pelos interessados no Depto de Compras e Licitações,
no horário das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 15:30hs sito à Av. Professor
Joaquim Barreto, 1.000 – Bairro doAtalaia – Cotia – SP. Telefone (11) 4616
– 4846. Solicitar os editais pelo e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.: As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do
presente instrumento, DECLARAM sua intenção de: a) Constituir uma instituição com as características abaixo especificadas: Denominação
social: Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Lions DTVM”); Local da sede: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055 - 19º
andar - sala 02 - Jardim Paulistano - 01452-001 - São Paulo - SP - Brasil; Carteiras: Não aplicável; Capital inicial: R$ 800.000,00 (oitocentos
mil reais), sendo R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para cobertura do limite mínimo de capital exigido, nos termos da
regulamentação vigente, e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para fazer frente às despesas durante o primeiro ano de
funcionamento da Lions DTVM; Composição societária: O controle societário da Lions DTVM se dará na sua totalidade por sua controladora
direta, a Lions Trust Participações S.A. (“Lions Participações”), pessoa jurídica em processo de constituição. Já a composição acionária da
Lions Participações, que congregará as pessoas físicas que serão controladores finais da Lions DTVM, será distribuída da seguinte forma: -
Francisco Sanchez Neto, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.685.208-60, será titular de 44% do capital social total e com direito a voto; - Marco
Antonio Biajoto Pisani, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.628.078-02, será titular de 44% do capital social total e com direito a voto; e - Osmar
de Carvalho Santos Junior, inscrito no CPF/MF sob o nº 174.229.968-70, será titular de 12% do capital social total e com direito a voto. -
outros acionistas/quotistas detentores de participação qualificada: Não aplicável. As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do
presente instrumento, DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua
intenção de exercer cargos de administração na Lions DTVM, tão logo seja aprovado o pedido de constituição e autorização de funcionamento:
- Francisco Sanchez Neto, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.685.208-60, será o Diretor de Administração Fiduciária; - Marco Antonio
Biajoto Pisani, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.628.078-02, será o Diretor de Gestão, Distribuição e de Suitability; e - Osmar de Carvalho
Santos Junior, inscrito no CPF/MF sob o nº 174.229.968-70, será o Diretor de Riscos e Compliance. As pessoas físicas e jurídicas signatárias
deste instrumento ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias contados da data da publicação 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. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro
(DEORF) - Gerência-Técnica em São Paulo (GTSP) - Avenida Paulista, 1804 - 5º andar - 01310-922 - São Paulo - SP - Fax: +55 11 3491-6687
e 3491-6383. Telefones: +55 11 3491-6115, 3491-6415, 3491-6442, 3491-6116, 3491-6615, 3491-6325, 3491-6954, 3491-6685, 3491-6416,
3491-6135 e 3491-6943 - E-mails: gtsp1.deorf@bcb.gov.br e gtsp2.deorf@bcb.gov.br - Processo nº 1601626327. São Paulo, 11 de agosto de
2017. Controladores e Futuros Administradores: Francisco Sanchez Neto, Marco Antonio Biajoto Pisani, Osmar de Carvalho Santos Junior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2017
1.1.Processo n. º 10996/2017. Objeto:
Registro de preços para futura e even-
tual aquisição de material de consumo
(gêneros de alimentação), conforme
descrição e quantidades constantes
do Anexo I do Termo de Referência n.º
013/2017 – SEALM/TRE-AM (Anexo I
deste Edital). Disponibilidade do edi-
tal: a partir de 17/08/2017, de 08h00
às 17h59, no site www.comprasnet.
gov.br. Entrega das Propostas: a partir
de 17/08/2017, às 08h00, no site www.
comprasnet.gov.br. Abertura das Pro-
postas: 30/08/2017, às 10:00h horário
de Brasília, no site www.comprasnet.
gov.br. Endereço para consultas: Ave-
nida André Araújo, s/n, bairro do Alei-
xo, Manaus-AM (sala da Comissão
Permanente de Licitação – CPL). Te-
lefone: (92) 3632-4455. E-mail: cpl@
tre-am.jus.br.
Manaus (AM), 16 de Agosto de 2017.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

ASPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar da CONCORRÊNCIA SE nº 55/2017, realizada para a

Contratação de empresa especializada Sistemas PACS/RIS e Servidor. Os
interessados devem retirar edital no dia 18/08/2017 das 09:00 às 16:00 hs à Av.
Brigadeiro Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

Iata Serviços de Processamento de Dados Ltda.
CNPJ 13.210.925/0001-09

Distrato Social
Cargo Network Services Corporation e Aviation Industry Reporting System (Micronesia) Inc.
únicas sócias da sociedade Iata Serviços de Processamento de Dados Ltda., com sede na Avenida
Ibirapuera, 2.332 - Torre Ibirapuera 1, conjunto 21, Indianópolis, São Paulo/SP, CEP 04028-002, Brasil,
NIRE nº 35.225.028.998, comunicam a dissolução e liquidação da sociedade, nos termos do Distrato
Social arquivado na JUCESP sob nº 356.389/17-0 em 03/08/2017.

ATENDIMENTO ON-LINE FOLHA:
SIMPLES, DIRETO E INTELIGENTE.

Você, assinante, tem mais um canal de comunicação direto com a Folha: o ATENDIMENTO ON-LINE.
Converse em tempo real com um de nossos atendentes para solicitar serviços, tirar suas dúvidas e interagir.
De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. Sábados, domingos e feriados, das 7h às 13h.
Acesse: www.folha.com.br/atendimento

Coleções Folha: o
melhor da cultura,
omelhor da arte e
omelhor do lazer
reunidos para você.
Preços imperdíveis.
Aproveite para adquirir a sua!

Ligue (11) 3224 3090 (Grande São Paulo),

0800 775 8080 (outras localidades)

ou acessewww.folha.com.br/colecoes

*Preços válidos para os Estados de SP,
RJ, MG e PR. Outros Estados consulte
www.folha.com.br/colecoes

DESIGN DE INTERIORES

20 livros

OMELHOR DE ELIS REGINA

25 Livros-CDs

GRANDES ASTROS DO CINEMA

GRANDES LIVROS NO CINEMA

25 Livros-DVDs

25 Livros-DVDs

GRANDES NOMES DO PENSAMENTO

AS GRANDES GUERRASMUNDIAIS

28 livros

20 livros

Apenas

cada volume.
R$ 17,90*

Apenas

cada volume.
R$ 16,90*

Apenas

cada volume.
R$ 19,90*

Apenas

cada volume.
R$ 17,90*

Apenas

cada volume.
R$ 17,90*

Apenas

cada volume.
R$ 17,90*

DO PENSAMENTO

ERRAS MUNDIAIS

ERIORES


