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FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS
BANCO DO BRASIL – FENABB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES
Para cumprimento ao Art. 45 do Estatuto da FENABB, o Presidente da Comissão Eleitoral, usando das atribuições que lhe
confere o inciso I doArt.4º,do Regulamento de Eleições,comunica que estarão abertas nos dias úteis,de 21 de fevereiro a 20
de março de 2020,das 14h às 18h,horário de Brasília, as inscrições de chapas eleitorais às próximas eleições para membros
titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo, de Administração e Fiscal – Quadriênio Junho de 2020/Junho de 2024.
CARGOS ELETIVOS:

CONSELHOS CARGOS/MEMBROS VAGAS

DELIBERATIVO Titulares 5
Suplentes 5

ADMINISTRAÇÃO
Presidente 1

Vice-Presidentes Titulares 4
Suplentes de Vice-Presidente 4

FISCAL Titulares 3
Suplentes 3

2. O processo eleitoral será regido pelo Regulamento de Eleições da FENABB, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 29
de dezembro de 2019.

3. De acordo com o disposto no Art. 14 do Regulamento de Eleições, o pedido de registro de candidatura aos Conselhos
Deliberativo, de Administração e Fiscal será por intermédio de chapa única, encabeçada pelo candidato a Presidente do
Conselho de Administração e dele constarão separadamente:

a) nome dos candidatos, titulares e suplentes, ao Conselho Deliberativo;
b) nome do candidato a Presidente e dos candidatos aVice-Presidentes, titulares e suplentes ao Conselho deAdministração;
c) nome dos candidatos, titulares e suplentes, ao Conselho Fiscal.
Acompanharão o pedido de registro:
a) autorizações individuais de inclusão do nome na chapa;
b) declarações individuais de que preenchem os pré-requisitos constantes no Estatuto da FENABB.
Nenhum candidato poderá concorrer a mais de um cargo ou por mais de uma chapa.
4. Constituem-se requisitos obrigatórios para candidatar-se:
I- Ser funcionário ou ex-funcionário do Banco do Brasil:
a) no caso de funcionário, não estar afastado disciplinarmente pelo empregador ou cumprindo penalidade resultante de

processo administrativo;
b) no caso de ex-funcionário, não ter sido desligado dos quadros do Banco do Brasil em decorrência de Ação Disciplinar e

estar vinculado à entidade de previdência complementar patrocinada pelo Banco do Brasil.
II- Não estar cumprindo punição resultante de processo judicial;
III- Ser associado de uma AABB e estar em dia com suas obrigações junto à afiliada;
IV- Ser ou ter sido dirigente ou conselheiro eleito da FENABB, de afiliada ou de CESABB por pelo menos dois anos, exceto

para os cargos do Conselho Fiscal.
5. O registro deverá ser entregue diretamente à Comissão Eleitoral, instalada na Federação Nacional das Associações

Atléticas do Banco do Brasil – FENABB – SDS – Setor de Diversões Sul – Edifício Boulevard Center – 3º andar Ala A
Sala 2 – CEP 70.391- 900.

6. Ficam estabelecidas as seguintes datas para o cumprimento do cronograma eleitoral:
10.02.2020 Convocação da Comissão Eleitoral
11.02.2020 Instalação da Comissão Eleitoral
20.02.2020 Publicação do Edital de Convocação das Eleições e encaminhamento para divulgação pelos meios

disponíveis, incluindo em órgão de imprensa de grande circulação por três vezes.
21.02.2020 Início do período de inscrições
20.03.2020 Encerramento do prazo para inscrições
24.03.2020 Prazo final para comunicação ao requerente sobre o deferimento ou não da chapa inscrita
26.03.2020 Prazo final para regularização das exigências da Comissão Eleitoral nas inscrições indeferidas
30.03.2020 Homologação das chapas inscritas
01.04.2020 Divulgação das chapas inscritas
02.04.2020 Início da campanha eleitoral
06.04.2020 Prazo final para pedido de impugnação de candidaturas
08.04.2020 Prazo final para julgamento dos pedidos de impugnação
13.04.2020 Prazo final para a chapa ou afiliada recorrer ao Conselho Deliberativo da FENABB sobre recurso não

considerado pela Comissão Eleitoral
20.04.2020 Prazo final para julgamento do Conselho Deliberativo da FENABB
23.04.2020 Convocação da Assembleia Geral para a votação das Eleições
04.05.2020 Início do período de votação às 09 horas, horário de Brasília
15.05.2020 Encerramento do período de votação às 18 horas, horário de Brasília, e imediata apuração dos votos

com divulgação oficial do resultado das eleições
19.05.2020 Prazo final para recursos à Comissão Eleitoral sobre o resultado
21.05.2020 Prazo final da Comissão Eleitoral para julgamento dos recursos sobre o resultado
25.05.2020 Prazo final para recursos ao Conselho Deliberativo sobre o resultado
29.05.2020 Prazo final do Conselho Deliberativo para manifestação sobre recursos sobre o resultado
01.06.2020 Proclamação da chapa vencedora
30.06.2020 Posse dos integrantes da chapa eleita, em Brasília, às 10 horas, horário de Brasília.

7. O sistema de votação será eletrônico por meio do site da FENABB.
8. A afiliada votará por intermédio de seu presidente ou seu representante legal.
9. Somente poderá votar a afiliada que se encontrar no pleno exercício de seus direitos e obrigações até o dia 28 de abril

de 2020.
10. A interposição de recursos será assegurada à chapa ou à afiliada na forma do Capítulo IX do Regulamento de Eleições,

e o julgamento se dará na forma do § 2° do Art. 2° do Regulamento de Eleições, por voto dos membros titulares da
Comissão Eleitoral.

11. O Regulamento de Eleições será entregue à chapa no ato da inscrição. Outras informações concernentes ao assunto
poderão ser solicitadas no local de registro da chapa, das 14h às 18h, horário de Brasília.

Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Comissão Eleitoral da FENABB
José Doralvino Nunes de Sena

Presidente

Associação dos Proprietários do Residencial
Parque dos Príncipes - APRPP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prezados Senhores, atendendo às instruções do Sr. Diretor Presidente e demais membros da Diretoria e Conselho Superior
e Fiscal da Associação dos Proprietários do Residencial Parque dos Príncipes - APRPP, nos termos do artigo 20 e
suas alíneas do Estatuto, vimos pelo presente convidar Vossas Senhorias para a Assembleia Geral Ordinária, à realizar-se
no dia 18 de Março de 2020, às 19:30h em primeira convocação, ou pontualmente às 20:00h em segunda convocação,
nas dependências da sede da Associação APRPP, localizada na Av. Darcy Reis, 1.311 / 1.381 - Parque dos Príncipes -
São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2019;
II - ELEIÇÃO - DIRETORIA EXECUTIVA; III - ELEIÇÃO - CONSELHO SUPERIOR E CONSELHO FISCAL. Paramandato de
01 de Abril de 2020 à 31 de Março de 2022. 1.0 - Lembramos ao proprietário que o seu comparecimento se faz imprescindível
para participar das decisões importantes e de interesse comum da Associação dos Proprietários do Residencial do Parque dos
Príncipes. 2.0 - Ressaltamos ainda que o proprietário deve estar em dia com as contribuições dos últimos 12 meses, a fim de
exercer o direito de voto nas decisões que forem apresentadas. 3.0 - Os associados cadastrados perante a APRPP, cujo direto
de voto seja praticado pelo seu cônjuge, deverá apresentar na AGO a competente certidão de casamento. 4.0- Os associados
representados por procurações, com as firmas das assinaturas, devidamente reconhecidas, terão o prazo de entrega dos
instrumentos de mandatos junto a administração até o dia 15/03/2020, às 12:00 horas. 5.0 - Em seu artigo 51 o Estatuto
Social da Associação prevê que as chapas que pretenderem concorrer às eleições da Diretoria Executiva e os proprietários
candidatos aos cargos do Conselho Superior e Conselho fiscal terão como prazo limite de inscrição, até 5 (cinco) dias antes
da realização da Assembleia Geral, até 13/03/2020. 6.0 - Deverão registrar chapas completas com a indicação dos nomes
dos candidatos e cargos a serem ocupados, seguidos de breve relato dos dados pessoais e atividades dos participantes,
cópia dos documentos pessoais bem como programa de trabalho completo da chapa.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2020.
Diretoria - Associação dos Proprietários do Residencial Parque dos Príncipes - APRPP

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, comunica para as empresas interessadas, a
publicação de ERRATA e COMUNICADO de prorrogação de prazo limite para recebimento de propostas,
do Termo de Referência Nº 005/2020 - Contratação de empresa médica para especialidade de
ortopedia/traumatologia e cirurgia de mão, do tipo Menor Preço, no site do Hospital Estadual Dr.
Jayme Santos Neves.
Site: http://www.evangelicovv.com.br/aebes-unidades/hejsn
Prazo limite para recebimento de propostas: dia 21/02/2020, até às 17h.
Email: compras.tr@hejsn.aebes.org.br
Telefone: (27) 2121-3785

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Guilherme Malucelli Gobbo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.832.717-9 SSP/PR e CPF/MF sob o
nº 083.168.069-59. Declara, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto
de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no Paraná Banco S/A, CNPJ/MF 14.388.334/0001-99.
Esclarecem que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central
do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da
documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a
vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil - DEORF - Departamento de Organização do Sistema
Financeiro - Gerência Técnica em Curitiba - Avenida Cândido de Abreu, nº 344 - Centro Cívico -
80.530-914 - CURITIBA (PR) - FAX: (41) 3281-3100 - Telefone: (41) 3281-3000.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Rafael Coelho Santa Rita Pereira, portador da Cédula de Identidade RG nº 10620622-0 SSP/RJ e CPF/MF sob o
nº 071.858.267-56. DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto
de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no Paraná Banco S/A, CNPJ/MF 14.388.334/0001-99.
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de
comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados,
acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil - DEORF - Departamento de Organização
do Sistema Financeiro - Gerência Técnica em Curitiba - Avenida Cândido de Abreu, nº 344 - Centro Cívico -
80.530-914 - CURITIBA (PR) - FAX: (41) 3281-3100 - Telefone: (41) 3281-3000.

comunicado
“Informamos que a empresa José Ferreira Gandra de Carvalho ME, inscrita sob o CNPJ 06.158.643/0001-44
pertencente ao Grupo FIT SISTEMAS, não possui nenhum vínculo com empresas do ramo de turismo, sejam
hotéis, agências, associações e outros. Destacamos que não temos responsabilidades sob operações da
empresa “Fit Sistemas Tur” e que a mesma está utilizando indevidamente o nome e email da “Fit Sistemas”
para praticar atos ilícitos que nada guardam relação com a nossa empresa.”

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará em
cumprimento ao disposto no artigo 9º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o
final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento
das metas fiscais de cada quadrimestre.

Data: 27/02/2020
Horário: 09h00
Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar
Câmara Municipal de São Paulo
Endereço: Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

COMUNICAÇÃO EXTERNA

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA
Contrato nº 04/2019 - Serviços de Publicidade

Processo Administrativo nº 33/2018 - Processo de Pagamento 224/2019 - Ordem de Serviço
nº 001/2020 - MEMO DCE 031/2020, ratificada pela Decisão da Mesa nº 4.465/2020.
Atendendo ao que dispõem o §2º, Art.14 da lei nº 12.232/2010, vimos pelo presente informar local e data
de abertura dos envelopes referentes aos orçamentos dos serviços abaixo discriminados:
1. Análise do Conteúdo Editorial
2. Planejamento, Gestão e Aplicação SEM
3. Mensuração e performance SEM:
4. Planejamento e Gestão de Inbound Marketing
5. Aplicação e Implantação de Inbound Marketing
6. Mensuração e performance Inbound - Mensal
7. Chatbot
8. URA
Local: Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 100 - 13º andar - Sala 1.313
Data: 21/02/2020
Horário: 13h00

Diretoria de Comunicação Externa
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
Companhia Aberta

CNPJ/MF: 61.856.571/0001-17 - NIRE: 35.300.045.611
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

1. Data, Local e Hora: Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove,
às 11:00, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, localizada na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 4.100, 4º andar, salas 41 e 42, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Capital do
Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Comgás”). 2. Convocação e Quórum de Presença:
Convocação realizada nos termos do artigo 21, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs.
Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Marcos Marinho
Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela
Portela e Silvio Renato Del Boni, todos por teleconferência, conforme permissão do artigo 21, parágrafo
3º do Estatuto Social. 3. Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Arean
Oncala. 4. Ordem do dia: (i) aprovar a celebração, nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social
da Companhia, de contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme inflexível - novo
mercado de gás - entre Comgás e Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”); e (ii) aprovar o
instrumento particular de procuração para celebração do instrumento previsto no item (i) da Ordem
do Dia, nos termos do artigo 32, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia.5. Deliberações:
Após análise dos itens constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da
Companhia: I. Aprovaram, por unanimidade, a celebração, nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto
Social da Companhia, de contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme inflexível
- novo mercado de gás - entre Comgás e Petrobras, de acordo com as minutas disponibilizadas aos
Conselheiros e arquivadas na sede da Companhia. II. Aprovaram, por unanimidade, o instrumento
particular de procuração outorgando poderes específicos para a celebração do instrumento previsto
no item (i) da Ordem do dia, nos termos do artigo 32, parágrafo segundo do Estatuto Social da
Companhia, conforme minuta arquivada na sede da Companhia. 6. Encerramento, Lavratura e
Assinatura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração abriu a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, suspendeu a sessão pelo tempo
necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes. Declaro que os Itens de Deliberação conferem com o original da ata da Reunião
Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de dezembro de 2019, transcrita em
livro próprio e assinada pelos Conselheiros Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Marcos Marinho Lutz,
Marcelo Eduardo Martins, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard
Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Silvio Renato Del Boni, membros do
Conselho de Administração da Companhia, e pelo secretário Leandro Arean Oncala. São Paulo, 27
de dezembro de 2019. Leandro Arean Oncala - Secretário. JUCESP nº 93.027/20-5 em 14/02/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
Companhia Aberta

CNPJ/MF: 61.856.571/0001-17 - NIRE: 35.300.045.611
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

1. Data, Local e Hora: Ao segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 16:00 horas,
na sede social da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, localizada na Avenida Brigadeiro
Faria Lima nº 4.100, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Capital do Estado de São Paulo
(“Companhia”). 2. Convocação e Quórum de Presença: Convocação realizada nos termos do artigo
21, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros: Srs.
Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Marcos Marinho
Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela
Portela e Silvio Renato Del Boni, membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Convidados: Participaram como convidados os Srs. Frederico Suano Pacheco de Araújo, Leandro
Arean Oncala, Maria Rita Drummond de Carvalho e Guilherme Lelis Bernardo Machado,
respectivamente, Diretor Jurídico da Companhia, Gerente Jurídico da Companhia, Diretora Jurídica
da Cosan S.A. e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. 4. Mesa:
Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Arean Oncala. 5. Ordem do dia:
(i) consignar as renúncias dos Srs. Carlos Eduardo Freitas Bréscia, José Carlos Broisler Oliver e
Sérgio Luiz da Silva às funções de Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais, Diretor de
Projetos e Suprimentos de Gás e Diretor Comercial, respectivamente; e (ii) eleger os novos membros
da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 25, XIII, e artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.
6. Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira
Mello, que convidou o Sr. Leandro Arean Oncala para secretariá-lo. Após análise dos itens constantes
da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e
sem ressalvas: (i) Consignaram as renúncias dos Srs. Carlos Eduardo Freitas Bréscia, José Carlos
Broisler Oliver e Sergio Luiz da Silva às funções de Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais,
Diretor de Projetos e Suprimentos de Gás e Diretor Comercial, respectivamente, apresentadas por
meio de cartas de renúncias recebidas pela Companhia nesta data e arquivadas na sede da
Companhia. A Companhia, de um lado, e os Srs. Carlos Eduardo Freitas Bréscia, José Carlos Broisler
Oliver e Sergio Luiz da Silva, de outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e
irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere
às funções objeto das renúncias acima. (ii) Elegeram os novos membros da Diretoria da Companhia,
nos termos do artigo 25, XIII, e artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, com mandato de 02 (dois)
anos: - Adriano Nogueira Zerbini, brasileiro, casado, geógrafo, portador da cédula de identidade
RG nº 257656674, inscrito no CPF sob o nº 286.678.878-89, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º
andar, para a função de Diretor de Comunicação e Institucional da Companhia; - Carla Araújo
Sautchuk, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 18.104.821-
8-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 142.479.168-58, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar,
para a função de Diretora de Operações e Serviços da Companhia; - Elisangela Ferreira Martins,
brasileira, casada, gestora de recursos humanos, portadora da cédula de identidade RG nº 26.802.753-
5-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 261.701.338-30, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar,
para a função de Diretora de Pessoas e Cultura da Companhia; - Frederico Suano Pacheco de
Araújo, brasileiro, em união estável, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 183.388 e no CPF sob o
nº 280.631.268-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de Diretor
Jurídico e Regulatório da Companhia; - Guilherme Lelis Bernardo Machado, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10151234-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº
053.076.107-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores da Companhia; - José Eduardo Nunes Araújo Moreira, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 17.588.590-4 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 131.627.128-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de Diretor
de Vendas da Companhia: - Milena Chamas Bitelli de Brito, brasileira, casada, administradora,
portadora da cédula de identidade RG nº 22.395.894-3 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº
786.666.946-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de Diretora de Segurança,
Engenharia e Suprimentos da Companhia; - Nelson Roseira Gomes Neto, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.333.809-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF
sob o nº 601.947.909-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de Diretor
Presidente da Companhia; e - Rafael Bergman, brasileiro, casado, economista, portador da cédula
de identidade nº 10963394 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.006.257-50, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de Diretor de Estratégia e Mercado da
Companhia. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores ora eleitos
declaração atestando que cumprem os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais
foram arquivadas na sede da Companhia, atendendo ao Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial
do Estado de São Paulo - JUCESP, sendo que referidos Diretores tomarão posse mediante assinatura
dos respectivos termos de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, arquivado na sede da
Companhia. 7. Encerramento, Lavratura e Assinatura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
do Conselho de Administração abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o
fez, suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Declaro que os Itens de Deliberação conferem com
o original da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 02 de janeiro
de 2020, transcrita em livro próprio e assinada pelos Conselheiros Srs. Rubens Ometto Silveira Mello,
Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo de Souza
Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Silvio Renato
Del Boni, membros do Conselho de Administração da Companhia, e pelo secretário Leandro Arean
Oncala. São Paulo, 02 de janeiro de 2020. Leandro Arean Oncala - Secretário. JUCESP nº 93.028/20-9
em 14/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A V I S O
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n° 003/2020
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO MPRJ Nº 2019.01360000
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 16/03/2020, às 15h.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obras de reforma
de espaço expositivo existente no Edifício das Procuradorias, situado na Praça
Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos, nº 01, 4º pavimento, Centro, Rio de
Janeiro - RJ.
LOCAL DA LICITAÇÃO: Edifício-Sede do Ministério Público, situado na Av. Marechal
Câmara, nº 350, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
OBSERVAÇÃO: As pessoas jurídicas interessadas em participar da presente licitação
deverão obter o Edital e seus Anexos no período compreendido entre os dias 28/02/2020 e
13/03/2020, no portal da transparência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
http://transparencia.mprj.mp.br/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes, ou, ainda, por
meio da Diretoria de Licitações e Contratos, localizada na Avenida Marechal Câmara, nº
350, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, em dias úteis, no horário das 10h às 17h,
mediante preenchimento de formulário próprio. No ato de requerimento do Edital, as
interessadas deverão entregar 1 (um) CD-Rom, com embalagem lacrada, no qual serão
gravados o Edital e seus Anexos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55

AVISO DE COTAÇÃO

Cotação - Processo IPT Nº DL00122.2020 - RC38256.2020

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção de Nobreak PTX 25kva e Nobreak
PTX3 25kva da marca Amplimag.

Cotação - Processo IPT Nº DL00123.2020 – RC34110.2020

Objeto: Prestação de Serviço para recuperação de postes em uso, no estado do
Rio de Janeiro, as empresas deverão ser autorizadas pela Light.
Data Final para apresentação de proposta: 28.02.2020 até as 17:00h
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones/e-mail’s:
(11) 3767-4039/4035 - sonia@ipt.br/damiao@ipt.br - Departamento de Compras.

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 Desenvolvimento
Urbano (SMDU) 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 SMDU 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: 05/03/2020 - quinta-feira
HORÁRIO: 19h00
LOCAL: Auditório da Subprefeitura 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 2020-2022.

SPUrbanismo

EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020

A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto torna público aos interessados que se acha aberta a
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para PERMISSÃO DE USO referente à Área medindo 16,500 m2aproximadamente, devidamente
localizada embaixo do Complexo de Viadutos Jordão Reis “Pedra”, excetuando-se as áreas denominadas lote 1 e lote 2
e painéis de exposição do tipo “Backlight” denominados painel 1 e painel 2 devidamente demarcados no local, que
permanecerão sob a administração da Emurb para a realização de exposição, compra e venda de automóveis, caminhonetas,
motocicletas e motonetas e demais veículos automotores novos e usados, bem como para executar as atividades de
publicidade e propaganda no local, podendo a área ser utilizada para outros fins, de acordo com a autorização expressa da
Permitente. O recebimento dos envelopes com as documentações e propostas será até o dia 25 de Março de 2020, até às
16h00min. Com abertura do certame no dia 26 de Março de 2020 às 08h30min. O Edital na íntegra, respectivos anexos
e demais informações, encontram-se a disposição dos interessados na Administração da Emurb, situada na Av. Philadelpho
Manoel Gouveia Neto, nº 2150 – Jardim Mona, Parque Setorial em S.J. Rio Preto/SP.

São José do Rio Preto, 19 de Fevereiro de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano - Diretor Presidente

Em decorrência da intensificação das chuvas, a Eletronorte fará a abertura das
comportas do vertedouro da Usina Hidrelétrica Samuel. A previsão é o próximo
dia 3 de março, mas caso haja ondas de vazão de cheia excepcionais, a abertura
poderá ser antecipada.
AEmpresa realizará a operação em virtude de o atual período de inverno registrar
ocorrência de chuvas acima da média normal. A abertura do vertedouro acarreta
aumento da vazão de jusante da barragem que pode causar o alagamento das
áreas de várzeas do rio Jamari.
A cota da montante durante o período das cheias no reservatório de Samuel
será de no máximo 87,40m. A última medição, feita pelo Centro de Operação da
Usina, registrou uma elevação no nível de 7 cm por dia. Com isso, os níveis em
cotas elevadas serão atingidos no início de março e, em consequência, haverá
a abertura das comportas.
Depois de abertas, as comportas podem despejar no rio até um milhão e
quinhentos mil litros de água por segundo durante o tempo de incidência de
grande volume de chuvas.
A equipe da área de Meio Ambiente da Eletronorte está providenciando
comunicado às comunidades ribeirinhas e à Secretaria Estadual de Meio
Ambiente sobre a abertura das comportas do vertedouro.

VERTEDOURO DA USINA HIDRELÉTRICA SAMUEL
SERÁ ABERTO EM MARÇO

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 10/03/2020 - 11:00h - 2º LEILÃO: 12/03/2020 - 11:00h
EDITAL DE LEILÃO

FABIO ZUKERMAN, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo qualificado,
faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32, levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e
Online, o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Casa situada na Rua A, nº 65, e seu terreno
constituído de parte da Gleba B, da Vila Almeida, no 29º Subdistrito – SantoAmaro, com área de 210,00m², com suas medidas
e confrontações, melhor descritas e caracterizadas na matrícula nº 248.203 do 11º Cartório do Registro de Imóveis de São
Paulo-SP. Av.3/248.203 – Para constar que a RuaA, denomina-se atualmente Rua Filomena Parmigiani Fiorda; Av.5/248.203
– Para constar que o prédio é lançado com a área construída de 71,00m². Observação.: Imóvel ocupado. Desocupação por
conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia
10/03/2020, às 11:00 horas, e 2º Leilão: dia 12/03/2020, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, nº 1.996, 3º andar,
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: Mauro José Mourato, portador do RG
nº 27.978.592-6-SSP/SP, CPF nº 440.590.514-20, gerente, e sua mulherMaria Eunice Cavalcanti Mourato, portado-
ra do RG nº 27.978.593-8-SSP/SP, CPF nº 764.250.704-63, do lar, brasileiros, casados sob o regime da comunhão
parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77, residentes na cidade de São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco
Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação, o arrematante deverá emitir 01
cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas,
mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal
dado. Após a compensação dos valores, o cheque caução será resgatado pelo(s) arrematante(s). DOS VALORES: 1º
Leilão: R$ 704.929,34 – 2º Leilão: R$ 324.100,00, calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da
Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data, podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMIS-
SÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao(s) arrematante(s), o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento)
da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s),
na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de
realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da
dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído
pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.zukerman.
com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial,
juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com
exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não
ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação
formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: Os arrematante(s) será
(ão) responsável(eis) pelas providências de desocupação do(s) imóvel(eis), nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da
Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad
corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enuncia-
tivas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área,
o(s) arrematante(s) não terá(ão) direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da
venda ou o abatimento do preço do(s) imóvel(eis), sendo responsável(eis) por eventual(ais) regularização(ões) acaso
necessária(s), nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos
internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel(eis) ser prévia e rigorosamente anali-
sadas pelos interessados. Correrão por conta do(s) arrematante(s), todas as despesas relativas à arrematação do(s)
imóvel(eis), tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura(s), emolumentos cartorários,
registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o(s) imóvel(eis) em questão, inclusive encar-
gos condominiais, após a data da efetivação da arrematação serão de responsabilidade exclusiva do(s) arrematante(s). A
concretização da(s) Arrematação(ões) será(ão) exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da
propriedade do(s) imóvel(eis) feita(s) por meio de Escritura Pública de Compra e Venda. Prazo de até 90 dias da
formalização da(s) arrematação(ões). O(s) arrematante(s) será(ão) responsável(eis) por realizar a(s) devida(s) due
diligence no(s) imóvel(eis) de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas
neste edital. Caso ao final da ação judicial relativa ao(s) imóvel(eis) arrematado(s), distribuída(s) antes ou depois da(s)
arrematação(ões), seja(m) invalidada(s) a(s) consolidação(ões) da(s) propriedade(s), e/ou os leilões públicos promovidos
pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a(s) arrematação(ões) será(ão) automaticamente rescindida(s),
após o trânsito em julgado da(s) ação(ões), sendo devolvido o(s) valor(es) recebido(s) pela(s) venda(s), incluída a comissão
do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo(s) arrematante(s) à título de despesas de condomínio e impos-
to relativo(s) à propriedade imobiliária. A mera existência de ação(ões) judicial(ais) ou decisão(ões) judicial(ais) não
transitada(s) em julgado, não enseja(m) ao(s) arrematante(s) o direito à desistência da(s) arrematação(ões). O(s)
arrematante(s) presente(s) pagará(ão) no ato o preço total da(s) arrematação(ões) e a comissão do leiloeiro, correspondente
a 5% sobre o(s) valor(es) de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O(s) proponente(s) vencedor(es) por meio de
lance on-line, terá(ão) prazo de 24 horas, depois de comunicado(s) expressamente do êxito do lance, para efetuar o paga-
mento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do(s) preço(s) e da comissão do leiloeiro, conforme
edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas contadas da(s) arrematação(ões), configurará desistência ou arrependimento por parte do(s)
arrematante(s), ficando este(s) obrigado(s) a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro (5% - cinco por cento), so-
bre o valor da(s) arrematação(ões), perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento)
do(s) lance(s) ou proposta(s) efetuada(s), destinado(s) ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a)
Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento,
se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do(s)
imóvel(eis) por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo(s) arrematante(s) de todas as condições estipu-
ladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
Maiores informações: 3003-0677 – contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 13/02/2020.

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, conj. 308,

Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

`
A TELEMAR NORTE LESTE S.A., Oi S.A. e Oi MÓVEL S.A. veem a público
informar que, a partir do dia 25/02/2020, as chamadas que envolvam a
rede da ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA., estão temporariamente
suspensas por motivos de ordem regulatória e serão estabelecidas tão logo sejam
dirimidos os problemas identificados.

Comunicado

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.856.571/0001-17 - NIRE: 35.300.045.611
Certidão

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 1º de Julho de 2019. Registrada
na JUCESP nº 687.079/19-6 em 27/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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