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ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em parti-

cipar do Pregão Eletrônico SE nº 022/2018 (ID 645), realizado para a Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade
de Cirurgia Vascular. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

J. Macêdo Alimentos S.A.
CNPJ nº 15.102.213/0001-00 - NIRE 35.3.0016027-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-
se no dia 4 de junho de 2018, às 08:00 horas, na sede social, localizada na Rua Verbo Divino nº 1.207, 3º andar, sala 3-A,
Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04719-002, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) -
Tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme publicações efetivadas no Diário Oficial do Estado de
São Paulo - Empresarial, pág. 40, edição de 3 de maio de 2018 e no jornal “Folha de S. Paulo”, pág. B3, edição de 3 de
maio de 2018, desde então, à disposição dos Senhores acionistas, na sede da empresa; (b) - Deliberar sobre a destinação
dos resultados do referido exercício; (c) - Realizar a eleição do Conselho de Administração; (d) - Outros assuntos de
interesse da Companhia, inerentes à ordem do dia.

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em parti-

cipar do Pregão Eletrônico SE nº 024/2018 (ID 647), realizado para a Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade
de Ecocardiografia. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

TECNISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 08.065.557/0001-12 - NIRE 35.300.331.613
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Março de 2018

1. Data, Hora e Local: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2018, às 10h00, na sede social
da Tecnisa S.A., sociedade por ações, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, 5º andar, conjuntos 51, 52, 53 e 54, parte, Bloco B,
CEP 04538-133 (“Companhia”). 2. Convocação: Convocação realizada nos termos do artigo 18, § 1º,
do Estatuto Social da Companhia. 3. Presença: Presente a totalidade dos membros do conselho de
administração da Companhia. 4. Mesa: Presidente, o Sr. Ricardo Barbosa Leonardos. Secretário,
o Sr. Meyer Joseph Nigri. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) proposta da
administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2017, e a submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; (ii) proposta da administração
para fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia e para eleição dos
membros do conselho de administração da Companhia, e a submissão à apreciação da Assembleia
Geral da Companhia; (iii) enquadramento dos candidatos ao conselho de administração nos critérios
de independênciaprevistos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão
(“Regulamento do Novo Mercado”); (iv) proposta da administração para instalação do conselho fiscal,
para a fixação do número de membros do conselho fiscal e para eleição dos membros do conselho
fiscal da Companhia, e a submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia;
e (v) a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as matérias dos itens anteriores,
sobre as demonstrações financeiras acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as contas dos administradores
consubstanciadas no relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e a remuneração global da administração
e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2018. 6. Deliberações: Iniciada a reunião,
após o exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia,
deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a
proposta da administração, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral da Companhia, para a
destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, cuja cópia
constitui o Documento nº 01, a qual foi rubricada por todos os Conselheiros presentes à reunião e fica
arquivada na sede da Companhia. 6.2. Aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes,
a proposta da administração, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral da Companhia, para
fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia e para eleição dos
membros do conselho de administração da Companhia, cuja cópia constitui o Documento nº 01, a qual
foi rubricada por todos os Conselheiros presentes à reunião e fica arquivada na sede da Companhia.
6.3. Aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, para fins do artigo 17 do
Regulamento do Novo Mercado, o relatório de análise de enquadramento dos candidatos indicados ao
Conselho de Administração da Companhia nos critérios de independência previstos no Regulamento
do Novo Mercado, cuja cópia constitui o Documento nº 02, a qual foi rubricada por todos os
Conselheiros presentes à reunião e fica arquivada na sede da Companhia. 6.4. Aprovar, por
unanimidade de votos dos conselheiros presentes, proposta da administração, a ser submetida à
apreciação da Assembleia Geral da Companhia, para instalação do conselho fiscal, para a fixação do
número de membros do conselho fiscal e para eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia,
cuja cópia constitui o Documento nº 01, a qual foi rubricada por todos os Conselheiros presentes à
reunião e fica arquivada na sede da Companhia. 6.5. Aprovar, por unanimidade de votos dos
conselheiros presentes, de acordo com o artigo 132 da Lei das S.A. e com o artigo 19, inciso V,
do Estatuto Social da Companhia, a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária a fim de examinarem, discutirem e votarem a respeito das seguintes
matérias: (i) demonstrações financeiras da companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores
independentes e do parecer do conselho fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017; (ii) as contas dos administradores consubstanciadas no relatório da administração sobre os
negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo em 31 de dezembro de 2017;
(iii) proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2017; (iv) fixação do número de membros do conselho de administração da
Companhia; (v) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; (vi) caracterização
dos membros independentes do conselho de administração da Companhia; (vii) instalação do conselho
fiscal da Companhia; (viii) fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia; (ix) eleição
dos membros efetivos e suplentes do conselho fiscal da Companhia; e (x) fixação da remuneração
global anual dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício de 2018.
6.5.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicável, as informações e
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária serão
oportunamente divulgados aos acionistas. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada
por unanimidade, foi por todos assinada. Mesa: Presidente - Sr. Ricardo Barbosa Leonardos e
Secretário - Sr. Meyer Joseph Nigri. Conselheiros Presentes: Ricardo Barbosa Leonardos, Meyer
Joseph Nigri, Fernando Tadeu Perez, Eduardo Luiz Wurzmann, Efraim Schmuel Horn e Andriei José
Beber. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de março de 2018. Mesa: Ricardo
Barbosa Leonardos - Presidente; Meyer Joseph Nigri - Secretário. JUCESP nº 196.059/18-5 em
25/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BENEFICENTE
VASCO DA GAMA

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O senhor Presidente da Associação Portuguesa Beneficente Vasco da Gama, convo-
ca os senhores associados para tomarem parte na Assembléia Geral Extraordinária,
a realizar-se no próximo dia 16 de maio de 2018, na Sede Social, na Rua Herval, 663,
São Paulo/SP, às 18:00 horas em primeira chamada, com a presença de pelo menos
200 (duzentos) associados, ou às 18:30 horas em segunda chamada, com a presença
de pelo menos 70 (setenta) associados, ou ainda, às 18:45 horas em terceira e última
chamada, com a presença de qualquer número de associados, nos termos das dispo-
sições contidas no artigo 17 do Estatuto Social, para discutir e aprovar alteração do
Estatuto Social. São Paulo, 7 de maio de 2018. MOACYR RELLO DE ARAUJO FILHO.
PRESIDENTE.

OBJETO: Aquisição de insumo para a implantação do Laboratório de Açúcar
no SLAV – Jundiaí.
DATAABERTURA:21/05/2018
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua Raul
Ferrari, Jardim Santa Marcelina – Campinas – SP, no horário das 8:00 ás 12:00
e das 13:00 ás 17:00 horas.
O Edital também poderá ser obtido gratuitamente no sítio www.comprasnet.gov.br.

Pregoeira
Marcia Oliveira Parreira

CONRE 3/1284
Responsável pela Divisão de Apoio Administrativo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2017

LABORATÓRIO
NACIONAL
AGROPECUÁRIO -
LANAGRO/SP

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

O Vereador Gilson Barreto, na qualidade de Presidente da Comissão de Administração Pública, convida
o público interessado a participar de Audiência Pública que esta Comissão realizará tendo como objeto
o projeto abaixo relacionado:
Projeto de Lei nº 3/2017 de autoria do vereador Mario Covas Neto (PODE) que dispõe sobre
medidas para a identificação, tratamento e acompanhamento de educandos com DISLEXIA e/
ou TDAH na Rede Municipal de Educação e dá outras providências.
Data: 10/05/2018.
Horário: 19:00 horas.
Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar, Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí,
nº 100, Bela Vista.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., com sede na Alameda Europa,
150 - Alphaville - Santana de Parnaíba - SP- CEP 06543-325 - Fone: 4003 9999, inscrita
no CNPJ no. 58.113.812/0001-23, em conformidade com a Circular no. 3.432 03/02/2009,
COMUNICA: • Aos consorciados ativos e quitados integrantes dos grupos encerrados a seguir
descritos, que estão à disposição os respectivos créditos proporcionais referentes ao rateio de
saldo remanescente: 0308 e 0401. (Os consorciados que não se manifestarem estarão sujeitos
às disposições previstas de acordo com a Lei 11.795/08 e na forma do contrato de consórcio). EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 1023281-49.2016.8.26.0602O. MM. Juiz de Direito

da 5ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Ana Lucia Ribeiro da Silva, Brasileiro, Casada, Comerciante, RG 28.253.978-5, CPF 197.380.088-83, que
lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado com Cobrança por parte de Pires Imóveis
Comerciais Ltda, alegando em síntese: Em 25 de maio de 2011, a Centro Automotivo Paulo César Ltda ME,
inscrita no CNPJ//MF sob o nº 09.167.219/0001-54 alugou o Imóvel localizado na Avenida Independência, nº 5.505,
sala 3, Éden, Sorocaba/SP, para fins comerciais, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, corrigido pelo IGP-M/
FGV para R$ 4.134,64 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em 01/06/16. Para o
cumprimento das obrigações pactuadas no contrato de locação, compareceram como fiadores os senhores Edivaldo
Aparecido da Silva e Ana Lúcia Ribeiro da Silva, conforme cláusula 16ª do contrato de locação, com expressa
renúncia aos direitos previstos nos artigos 827, 829, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil. A partir de junho de 2016,
a Ré passou a atrasar imotivadamente o pagamento dos aluguéis, não pagando a parcela do aluguel que venceu em
05/07/16 e pagando com atraso e sem os encargos devidos a parcela do aluguel que venceu no dia 05/06/16 (pagou
em 18/07/16). Também não pagou o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2014, 2015 e as primeiras parcelas de
2016. Apesar dos diversos esforços empreendidos pela Autora com o fim de convencer a Ré a regularizar essa situação
de inadimplência, até o momento ela não pagou os valores atrasados. Por esse motivo, a propositura desta ação foi o
último recurso que restou à Autora com o objetivo de persuadir a Ré pagar as obrigações atrasadas. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta ou realize
a purgação da mora. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Sorocaba, aos 11 de abril de 2018. Advogados(s): Claudete Aparecida Bastos Lage (OAB 318928/SP).

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.019.317/0001-47

NIRE 35.300.418.271
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 05/03/2018

1. Data, Hora e Local: No dia 05/03/2018, às 14h, na sede da AB Concessões S.A. (“Companhia”), na Rua Leopoldo Cou-
to de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, Itaim Bibi, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionistas representando a totalida-
de do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Mesa: Presidente:
Roberto Mengucci; Secretário: José Renato Ricciardi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social de
sua subsidiária integral, Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Divinópolis,
Estado de Minas Gerais, na Avenida Joaquim André, 361, Santa Clara, CNPJ 08.822.767/0001-08 (“Nascentes”), no impor-
te de R$ 7.352.676,98; (ii) a determinação do voto da Companhia na AGE a ser realizada em 05/03/2018 às 19:00h; e (iii)
a autorização à Diretoria da Companhia e da Nascentes para tomar todas as providências necessárias à formalização das
deliberações havidas nesta Assembleia. 5. Deliberações: Por votos unânimes dos acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei nº
6.404/76, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas: 5.1. Aprovar o aumento do Capital Social da Nascentes
no importe de R$ 7.352.676,98, através da emissão de 7.352.676 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, as quais serão integralizadas pela Companhia na data de sua subscrição, através do aporte de R$ 7.352.676,98 em
dinheiro. 5.2. Em decorrência da deliberação anterior, determinar que a Companhia vote na Assembleia Geral Extraordinária
da Nascentes a ser realizada em 05 de março de 2018, às 19:00h, de forma favorável ao aumento do seu capital social em
R$ 7.352.676,98, através da subscrição de 7.352.676 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais
serão integralizadas na data de sua subscrição, através de aporte em dinheiro. 5.3.Autorizar tanto a Diretoria da Companhia
quanto a Diretoria da Nascentes a tomar todas as providências necessárias para a formalização da instrução de voto acima
mencionada, podendo, para tanto, assinar a ata de Assembleia Geral Extraordinária da Nascentes que se realizará em 05
de março de 2018, às 19:00h. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e
assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Presidente: Roberto Mengucci e Secre-
tário: José Renato Ricciardi.Acionistas: Hauolimau Empreendimentos e Participações S.A. (representada por Reinaldo Bertin)
e Autostrade Concessões e Participações Brasil Ltda. (representada por Cesare Mosca). São Paulo, 05 de março de 2018.
Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. Roberto Mengucci - Presidente; José Renato
Ricciardi - Secretário. JUCESP nº 219.294/18-5 em 07/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2018

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º
029/2018, cujo objeto é o Registro de Preços visando a eventual contratação de serviços de
confecção, instalação e retirada de faixas e banners. A Licitação será realizada em sessão pú-
blica, por meio da INTERNET, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das
propostas: às 14h00min (horário de Brasília) do dia 22/05/2018. O edital, contendo todas as
informações, encontra-se disponível, para reprodução gráfica, no endereço acima, bem como
no site www.tre-ba.jus.br. Outras informações pelo telefone (71) 3373-7318.

Salvador, 09 de maio de 2018
Lúcio Roberto Oliveira

Pregoeiro

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 Bairro Atalaia – Cotia/SP, que será
realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 8.566/2018. PP nº 39/2018 às 09:30hs do dia 25/05/2018.
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Urnas Mortuárias.
O edital está disponível para a retirada dos interessados, através do
endereço eletrônico rosana.compras@cotia.sp.gov.br.
a) Rodrigo Tavares Dantas – Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos

CIA. DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA S.A.
Sociedade Anônima Aberta - CNPJ 15.141.799/0001-03 - NIRE 29 3 0000439-1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de janeiro de 2018

Às dez horas do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezoito, na sede da Companhia, à Estrada
de Santiago, s/nº, Santiago, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000, atendendo aos anúncios de convocação
publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia, edições de 13, 16 e 19 de janeiro de 2018, nos jornais
A Tarde de Salvador - BA e A Folha de São Paulo - SP, edições de 12, 16 e 19 de janeiro de 2018, os
acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordiná-
ria. Presentes acionistas titulares de 29.086.696, (98,8%) de ações ordinárias, conforme assinaturas
constantes do livro “Presença de Acionistas”, bem como o membro do Conselho Fiscal o Sr. Cristiano
Lima da Mota, representante da Ernest Young - EY, Sr. Bruno Matrai, representante do Demarest Ad-
vogados, Sr. João Paulo BuenoMinetto. Os acionistas presentes elegeram como presidente e secretá-
rio da mesa os Srs. Bárbara Klein de Araújo Carvalho e Geraldo de Oliveira Lopes, respectivamente. A
Presidente iniciou os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária solicitando a leitura da ORDEM DO
DIA conforme edital de convocação publicado com o seguinte teor: “Edital de Convocação Assem-
bleia Geral Extraordinária. Ficam os Senhores Acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA,
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de janeiro de
2018, às 10:00, na sede social da Companhia, à Estrada de Santiago, s/nº, Santiago, Pojuca, Bahia, a
fim de deliberarem: Assembleia Geral Extraordinária: 1. Nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, a aquisição pela FERBASA da totalidade das ações de emissão da BW Gui-
rapá I S.A.; e 2. Aprovar a alteração ao orçamento de capital da FERBASA, nos termos sugeridos pelo
Conselho de Administração. Informações Adicionais: Para participação na Assembleia os acionistas
deverão apresentar documento hábil de suas identidades e comprovantes expedidos pela instituição
financeira depositária. Os acionistas podem ser representados por procurador constituído há menos de
1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia, instituição financeira ou advogado, nos
termos do art. 126 da lei 6.404/76. Com a finalidade de organizar os trabalhos da Assembleia solicita-
mos que as cópias das procurações sejam enviadas para o seguinte endereço eletrônico: ferbasa@
ferbasa.com.br, até o dia 24/01/2018. Os documentos originais serão recebidos até o horário indicado
no edital de Convocação. Nos termos das Instruções CVM nºs 165/91, 282/98 e 481/2009, o percentual
mínimo para adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) do capital votante. Os documentos e
informações pertinentes às matérias a serem deliberadas encontram-se à disposição dos acionistas,
para consulta, na sede da Cia e nos sites www.ferbasa.com.br, www.b3.com.br e www.cvm.gov.br.
Pojuca, 11 de janeiro de 2018. Presidente do Conselho de Administração. Na sequência foram subme-
tidos à discussão e votação os assuntos da ordem do dia desta Assembleia que foram aprovados pela
totalidade dos acionistas presentes, conforme a seguir: 1ª Deliberação: Aprovada, em cumprimento ao
disposto no artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a aquisição do controle societário
da BW Guirapá I S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Nilo Peçanha, nº 50, sala 1.101,
Centro, CEP 20020-906, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 15.105.895/0001-04 (“BW Guirapá I”), cuja conclusão, dentre outras condições, estava
sujeita à aprovação dos acionistas da Companhia. Em conseguinte, em conformidade com o previsto
no § 1º do artigo 256 da Lei nº 6.404/1976, o laudo de avaliação do patrimônio líquido da BW Guirapá
I, ajustado a preços de mercado, elaborados pela Ernerst Young - EY, foi apresentado aos acionistas e
ficará arquivado na sede da Companhia. Ficou consignado que o preço de aquisição do controle da BW
Guirapá I não ultrapassa R$649.423.000,00 - o maior dos 3 (três) critérios comparativos previstos no in-
ciso II do artigo 256 da Lei 6.404/1976, sendo este o critério indicado na alínea “b” do referido inciso. 2ª
Deliberação: Aprovada a proposta do Orçamento de Capital, previsto para o triênio 2017 a 2019, con-
forme segue: Origens de Recursos: Próprios - R$ 637.511.000,00; De Terceiros - R$ 165.000.000,00;
Total das Origens - R$ 802.511.000,00; Aplicações: Metalurgia - R$ 65.305.000,00; Mineração R$
132.717.000,00; Silvicultura/Carvoejamento - R$ 84.067.000,00; Corporativo - R$ 25.422.000,00; No-
vos Negócios - R$ 495.000.000,00; Total de Aplicações - R$ 802.511.000,00. Nadamais havendo a tra-
tar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada de acordo, foi assinada
pelos acionistas presentes. Fundação José Carvalho - Davi Lopes Perez; Presidente daMesa - Bárbara
Klein de Araújo Carvalho; Secretário - Geraldo de Oliveira Lopes. Livro 3, Fls 38 e 38v. Está conforme o
original. Pojuca, 29 de janeiro de 2018. Geraldo de Oliveira Lopes - Secretário. JUCEB nº 97735453
em 19/02/2018. Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade do Instituto do Coração – InCor-
HCFMUSP, a saber:Proc.0614/18 -PP 02/18 para aquisição de Materiais e Serviços para Implantação e
Gerenciamento de Infraestrutura da Rede Computacional no Bloco III que será realizado em 22/05/2018
às09h30.Oeditalpoderáserobtidonaíntegranosite:www.zerbini.org.br.SãoPaulo,08deMaiode2018.

Rafael Miranda
p/ Equipe de Apoio

Companhia Paulista de Securitização - CPSEC
CNPJ nº 11.274.829/0001-07 - NIRE nº 35300373367

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA PAULISTA
DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Assembleia realizada no dia 27 do mês de abril de 2018, às
15:00 horas, na sala de reuniões da COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC,
situada à Avenida Rangel Pestana nº 300, 3º andar, nesta Capital. 2. Convocação: Dispensada a
publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia e a Sra. Rosilene Aparecida Cheron Gentile, Conselheira Fiscal da Companhia. 4. Mesa:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rogério Ceron de Oliveira e secretariados pelo Sr. Jorge Luiz
Avila da Silva. 5. Ordem do Dia: (a) Apreciação das contas dos Administradores e exame das
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2017; (b) Ratificação da proposta de destinação
do lucro líquido do exercício de 2017; (c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; (d) Eleição de
membro independente do Conselho de Administração. 6. Deliberações: Por unanimidade dos
acionistas presentes, considerando o parecer nº 045/2018 do Conselho de Defesa dos Capitais do
Estado - CODEC, foram tomadas as seguintes deliberações: (a) Aprovadas as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 2017, diante do relatório da auditoria independente, bem
como das manifestações dos Conselhos de Administração e Fiscal. A representante do acionista
Estado consignou que a “PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes” opina, em seu
Relatório, sem ressalvas, no sentido de que as demonstrações financeiras apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, constando
ênfase com o seguinte teor: “Transações com partes relacionadas. Conforme mencionado nas notas
1 e 16, as operações da Companhia são substancialmente realizadas junto ao Estado de São Paulo,
seu principal acionista. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.”. (b) Aprovada
a proposta de destinação do lucro do exercício de 2017, considerado o valor do lucro líquido do
exercício no montante de R$ 68.295.168,00 (sessenta e oito milhões, duzentos e noventa e cinco mil,
cento e sessenta e oito reais), que, após a compensação do saldo de prejuízos acumulados no
montante de R$ 23.414.471,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e
setenta e um reais), gera a base de cálculo da distribuição, no montante de R$ 44.880.697,00
(quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e sete reais), a ser
efetivada da seguinte forma: (i) constituição de reserva legal no valor de R$ 2.244.035,00 (dois
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e trinta e cinco reais); (ii) juros sobre capital próprio no valor
de R$ 18.798.768,00 (dezoito milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e oito
reais), sendo R$ 10.659.166,00 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e
seis reais), referente aos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos mínimos obrigatórios,
previsto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e no Estatuto da Companhia, e R$ 8.139.602,00 (oito
milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e dois reais) referente à parcela remanescente dos juros
sobre o capital próprio destinado ao aumento de capital social; e (iii) R$ 23.837.894,00 (vinte e três
milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais) para amortização de
prejuízos acumulados advindos da transferência da parcela do ajuste de avaliação patrimonial
realizada no exercício de 2017, referente à realização do valor justo no reconhecimento inicial. (c)
Eleitos os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal: Marcelo Luís Salemme Lellis,
brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.152.703-0
- SSP/SP e do CPF/MF n° 151.831.378-70, com endereço na Rua Constantino de Souza, 938, apto.
52, São Paulo - SP e seu respectivo suplente Pablo Andrés Fernández Uhart, brasileiro, casado,
administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.757.296-3 - SSP/SP e do CPF/MF n°
176.130.568-99, com endereço na Avenida Morumbi n° 4.500, 1° andar, sala 134, São Paulo - SP;
Gustavo D´Ambrosio Arounian, brasileiro, divorciado, servidor público, portador da cédula de
identidade RG nº 16.447.468-7 - SSP/SP e do CPF/MF sob o nº 125.769.178-36, com endereço na
Rua Joazeiro n° 147, São Paulo - SP, e seu respectivo suplente Tzung Shei Ue, brasileiro, solteiro,
economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.671.643-X SSP/SP e do CPF/MF n°
022.829.408-81, com endereço na Avenida Rangel Pestana n° 300, 5° andar, São Paulo - SP; e
Marcos D´Avino Mitidieri, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n°
46.005.918-x - SSP/SP e do CPF/MF n° 377.368.548-31, com endereço na Avenida Morumbi n°
4.500, 2° andar, sala 210, São Paulo - SP, e sua respectiva suplente Thays Rey Grandizoli, brasileira,
solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 32.273.537-3 - SSP/SP e do CPF/MF
sob o nº 369.237.008-33, com endereço na Avenida Morumbi n° 4.500, 2° andar, sala 210, São Paulo
- SP. A representante do acionista Estado de São Paulo registrou que as indicações contaram com a
competente autorização governamental, e a conformidade dos requisitos legais e estatutários
necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, atestada pelo Comitê de
Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 29 do estatuto social (Processo S.F. nº 12091-
325672/2017, que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Conselho Fiscal
da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 01/2017). Os conselheiros fiscais
exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na impossibilidade de
comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das
reuniões, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos
previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela Companhia. No
que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. (d)
Eleito como membro independente do Conselho de Administração, o Sr. Fábio de Barros Pinheiro,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 428.391 SSP/DF e do CPF/
MF n° 275.497.201-34, com endereço na Avenida Magalhães de Castro n° 4.800, Torre Park, 14°
andar, sala 210, São Paulo - SP. A representante do acionista Estado de São Paulo registrou que a
indicação contou com a competente autorização governamental, e a conformidade dos requisitos
legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, atestada
pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 29 do estatuto social (Processo
S.F. nº 12091-325645/2017, que trata da verificação do processo de indicação de membros para o
Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 01/2017). O
conselheiro ora eleito deverá exercer suas funções nos termos do estatuto social, com mandato
unificado até a assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2018, e a investidura no cargo
deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o
que deve ser verificado no ato de posse pela Companhia. No que se refere à declaração de bens,
deverá ser observada a normatização estadual aplicável. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e
aprovada, vai por todos assinada. São Paulo, 27 de abril de 2018. Mesa: Rogério Ceron de Oliveira
- Presidente, Jorge Luiz Avila da Silva - Secretário. Acionistas: Estado de São Paulo - Renata
Santiago Pugliese, Companhia Paulista de Parcerias - CPP - Tomás Bruginski de Paula.

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Considerando o que estabelece o art. 61 da Lei Municipal n° 15.893/13, e o Decreto Municipal
n° 54.911/14, especialmente o disposto em seu art. 2°, a Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento (SMUL) CONVIDA todos os interessados no desenvolvimento da Operação Urbana
Consorciada (OUC) Água Branca a participarem da Assembleia destinada a compor a Comissão
Eleitoral responsável pelo processo de escolha dos representantes da sociedade civil no Grupo de
Gestão da citada OUC. A Assembleia será conduzida por representante da SMUL e secretariada
por representante da SP-Urbanismo, os quais serão membros natos da Comissão Eleitoral. Os
membros eleitos para participar da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar ao Grupo de
Gestão. A data e local da primeira reunião da Comissão Eleitoral, bem como do cronograma dos
trabalhos, serão divulgados no início da referida Assembleia, conforme preceitua o art. 2º, § 4º, do
Decreto Municipal n° 54.911/14.

Data: 16 de maio de 2018 Horário: 19h00

Local: Auditório da Prefeitura Regional da Lapa - Rua Guaicurus, 1.000

PAUTA: Instituição da Comissão Eleitoral, formada por cinco membros dentre os presentes, e
responsável pela coordenação do processo de escolha dos representantes da sociedade civil no
Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca para o biênio 2018-2020.

SPUrbanismo
PREFEITURA DE

URBANISMO E LICENCIAMENTO

Companhia Paulista de Securitização - CPSEC
CNPJ nº 11.274.829/0001-07 - NIRE nº 35300373367

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA PAULISTA
DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Assembleia realizada no dia 27 do mês de abril de 2018,
às 16:00 horas, na sala de reuniões da COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC,
situada à Avenida Rangel Pestana nº 300, 3º andar, nesta Capital. 2. Convocação: Dispensada
a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rogério Ceron de Oliveira e
secretariados pelo Sr. Jorge Luiz Avila da Silva. 5. Ordem do Dia: (a) Deliberar sobre remuneração
dos administradores e dos membros dos Conselhos e dos Comitês; (b) Deliberar alteração e
consolidação do Estatuto Social da Companhia; (c) Deliberar sobre Política de Distribuição de
Dividendos. 6. Deliberações: Por unanimidade dos acionistas presentes, considerando o parecer
nº 045/2018 do Conselho Defesa dos Capitais do Estado - CODEC foram tomadas as seguintes
deliberações: (a) Fixada a remuneração, gratificações, benefícios e vantagens, dos administradores
(membros da Diretoria e do Conselho de Administração), dos membros do Conselho Fiscal, dos
membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento e do Comitê de Auditoria, de acordo com
as orientações do CODEC, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário
Oficial do Estado no dia 30 de março de 2018. (b) Aprovada a alteração do estatuto social para os
dispositivos mencionados abaixo, os quais passam a ter a seguinte redação: Artigo 3º - O capital
social é de R$ 343.139.100,00 (trezentos e quarenta e três milhões, cento e trinta e nove mil e cem
reais), dividido em 3.431.391 (três milhões, quatrocentos e trinta e uma mil e trezentas e noventa e
uma) ações ordinárias de classe única, nominativas e sem valor nominal. (...) Artigo 8º - (...) Parágrafo
primeiro - O Diretor-Presidente da companhia integrará o Conselho de Administração, enquanto
ocupar aquele cargo. (...) Artigo 14 - (...) XXVIII - avaliar os diretores da companhia, nos termos do
inciso III, do artigo 13, da Lei federal n.º 13.303/2016, podendo contar com apoio metodológico e
procedimental do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento; (...) Artigo 44 - (...) Parágrafo primeiro
- O dividendo poderá ser pago pela companhia sob a forma de juros sobre o capital próprio. (...)
Aprovada ainda a exclusão do parágrafo único do Artigo 22, e a consolidação do estatuto nos
termos do documento anexo I a esta ata, em decorrência da aprovação, neste item, de alteração
de dispositivos estatutários. (c) Aprovada a Política de Distribuição de Dividendos nos termos do
documento anexo II, considerando a manifestação favorável do Conselho de Administração em sua
101ª Reunião Ordinária. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada. São
Paulo, 27 de abril de 2018. Mesa: Rogério Ceron de Oliveira - Presidente, Jorge Luiz Avila da
Silva - Secretário. Acionistas: Estado de São Paulo - Renata Santiago Pugliese, Companhia
Paulista de Parcerias - CPP - Tomás Bruginski de Paula.

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT.

AVISO DE ADIAMENTO
PROCESSO N. 114734/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N.01/2017.
OBJETO: CONCESSÃO do SERVIÇO PRINCIPAL integrante do Sistema de
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato
Grosso – STCRIP/MT, em suas categorias BÁSICA e DIFERENCIADA para os
mercados intermunicipais de transportes - MIT, descritos e caracterizados no Anexo
I, projeto básico do edital, nos termos constantes no Plano de Outorga (Processo
887172/2011). A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por meio da
Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria n. 03/2018/CGAB/SINFRA,
de 23-01-2018, publicada no DOE/MT n.27197, página 23, torna-se público que em
decorrência do erro material constante no Anexo III do Edital- Orçamento, resolve
prorrogar a data de abertura da sessão pública para entrega dos envelopes de
garantia da proposta, de proposta comercial e de documentos de habilitação para
o dia 14-06-2018, às 14 horas (horário de Mato Grosso), e será dada publicidade
do presente aviso na forma estabelecida pela legislação. Ainda, avisa que o edital
já está disponível no portal institucional, acessando o endereço eletrônico
www.sinfra.mt.gov.br, menu “documentos” e o submenu “editais e licitações”. Ou,
no endereço Ed. Edgar Prado Arze, rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A, Centro
Político Administrativo – Cuiabá-MT, CEP 78.049-906, Sinfra – Superintendência de
Aquisições e Licitações-SUAL. Informações gerais: telefone n. (65) 3613-6614 e-mail:
unial@sinfra.mt.gov.br., Cuiabá, 07 de maio de 2018.

Fábio Calmon – Presidente da Comissão Especial de Licitação
Portaria n.03/2018/CGAB/SINFRA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ: 06.981.180/0001-16
MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO

AVISO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO MS/CS 530-H12106. Objeto: Alienação de 26 imóveis. Abertura da
sessão publica: dia 22/05/2018 às 10 horas - Envio de proposta através do site
www.cemig.com.br até 09:30 horas da data de abertura da sessão. Edital disponível no site
www.cemig.com.br.

TGSP-23 Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
CNPJ/MF nº 13.487.635/0001-07 - NIRE nº 35.300.392.604

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: Aos 20/04/18, às 11:30 horas, na sede social, localizada na cidade de São Paulo/SP.
Presença e Convocação: A totalidade dos acionistas. Deliberações: Considerando a existência de excesso do capital
social, aprovar a sua redução, no valor de R$9.500.000,00, com o cancelamento de 9.500.000 ações, passando o capital
social de R$38.063.064,00 para R$28.563.064,00, cujo valor será restituído aos acionistas após o transcurso do prazo legal.
Marcelo Suman Mascaretti, Presidente e Walter Roberto Plaza Junior, Secretário.

Para obter autorização para a utilização de textos, fotos, infográficos e
vídeos da Folha, consulte a Folhapress, a agência de notícias do Grupo Folha.

Tel: (11) 3224-3123 | pesquisa@folhapress.com.br

Secretaria do Meio Ambiente

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. nº 60.889.573/0001-40

Av. Miguel Stéfano, nº 4.241, Água Funda - São Paulo - SP - Fone (0xx11) 5073-0811
ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Fundação Parque Zoológico de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da
Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e, em conformidade com o despacho exarado pela Diretora
Administrativa desta Fundação, nos autos do Processo nº 0255CP1804, torna público que se acha aberta,
nesta Unidade, a Concorrência nº 001/2018-A cuja autorização consta nos autos do processo retromencionado
destinado à Permissão de uso para um sistema integrado, com 07 (sete) pontos de vendas, sendo 04 fixos e
03 móveis, para exploração comercial de artigos de papelaria em geral, vestuário em geral, brinquedos e jogos
educativos e/ou variados, acessórios, bijuterias e joias com temas ambientais, utensílios de casa ou cozinha
com logomarca do Zoológico de São Paulo ou Zoo Safári, porcelanas e vidrarias e artigos de cama, mesa ou
banho com as logomarcas permitidas, produtos e mídias eletrônicas, livros e coleções abordando a vida de
animais domésticos, selvagens, de histórias infantis, com o tema fauna, flora, conservação da biodiversidade,
coleta seletiva, e outros relacionados a assuntos ambientais, e serviços ao público de revelação e venda de
fotografias e execução dos serviços de tomadas fotográficas, nas dependências da Fundação Parque
Zoológico de São Paulo, Zoológico de São Paulo e Zoo Safári, na forma e condições constantes no Termo de
Referência (Anexo I) e na Minuta de Contrato (Anexo IX), que fazem parte integrante deste instrumento
convocatório. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: 19/06/2018 às 09h45min. ABERTURA DO
ENVELOPE “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”: 19/06/2018, às 10h00min, observadas as disposições
da Lei Estadual nº 13.121, 07 de julho de 2008. LOCAL DA LICITAÇÃO: SEDE DA FUNDAÇÃO PARQUE
ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO. Avenida Miguel Stéfano n° 4.241, Água Funda, São Paulo - SP - Setor de
Compras - Sala das licitações. O edital também estará disponível nos sites: www.imesp.com.br na
opção “e-negociospublicos” e www.zoologico.com.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo
telefone (011) 5073-0811, ramais 2142 e 2114 ou pelo e-mail rlemes@sp.gov.br.
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