
Quinta-Feira, 6 De Julho De 2017 ★ ★ ★ mercado a19ab

Maiores informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelos Credores Fiduciários RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 13 de julho de 2017 às 11:30 horas; Segundo Leilão: dia 18 de julho de 2017 às 11:30 horas.
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - Conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído
no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: APARTAMENTO Nº 12, localizado no 1º andar do “EDIFÍCIO TED LAPIDUS”, situado na Av. Rouxinol, nº 519, no 24º
Subdistrito - Indianópolis, com a área útil de 143,630 m², a área comum de 39,524 m², perfazendo a área total de 183,154 m² e a fração ideal no terreno de 1,8281%. Matrícula
nº 133.948 no 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. E a VAGA TIPO 1, nº 92, da garagem localizada no 1º subsolo do “EDIFÍCIO TED LAPIDUS”, situado na
Av. Rouxinol, nº 519, no 24º Subdistrito - Indianópolis, com a área útil de 8,610 m², área comum de 12,328 m², área total de 20,938 m² e a fração ideal no terreno de 0,1344%.
Matrícula nº 133.949 no 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. E a VAGA TIPO 1, nº 93, da garagem localizada no 1º subsolo do “EDIFÍCIO TED LAPIDUS”,
situado na Av. Rouxinol, nº 519, no 24º Subdistrito - Indianópolis, com a área útil de 8,610 m², área comum de 12,328 m², área total de 20,938 m² e a fração ideal no terreno
de 0,1344%. Matrícula nº 133.950 no 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 1.426.666,67; Valor
de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 939.421,88. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão
Extrajudicial, no dia 18 de Julho de 2017, às 11:30 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida,
dos débitos de IPTU, Condomínio, Encargos Legais e Contratuais, Prêmios de Seguros e Honorários Advocatícios. Obs: Os débitos existentes de condomínio até o mês
06/2017 no valor de R$ 11.608,42 serão por conta da Rodobens. Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma
hora antes do leilão. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária junto ao Banco Bradesco S/A, agência 2042-7, conta corrente
56.469-9, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do
imóvel no leilão, como: pagamento de 05% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública,
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU em cobrança judicial, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc.
A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se
encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam
existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos
que possam ser feitos judicialmente pela anterior proprietária. Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o comprador assume total responsabilidade no
tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
PRESENCIAL E ON-LINE

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte mediante
locação de veículos em caráter não eventual, com manutenção, equipamentos especiais, apoio
técnico operacional e gerenciamento completo da frota para o CREA-SP. Data de recebimento e
abertura das propostas: 18/07/2017, às 10 horas. Local de realização da Sessão Pública: Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1059 – 7º andar – Pinheiros – São Paulo, SP. Edital disponível no portal www.
creasp.org.br, bem como na sede do CREA-SP no endereço acima, das 8h30min às 16h30min.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No L-066/2017
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL No 002/2017

TIPO: MENOR PREÇO – “GLOBAL”

São Paulo, 05 de julho de 2017.
Mauricio Bachert Torres

Superintendente Administrativo
Portaria no 29/2017

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – Hospital Geral de Pirajussara, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 41/2017 realizada para

a contratação de empresa prestadora de serviços de Manutenção Preventiva e
Corretiva com peças em Equipamentos de Raio-X Fixo – Mamógrafo e Tomógrafo.
Os interessados devem retirar Edital no dia 12/07/2017 das 09h às 16h, na Av.
Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

AVISO DE LICITAÇÃO
O CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 1ª REGIÃO faz saber a
todos que instaurou processo de licitação, sob o nº 04/2017, objetivando
a contratação de empresas especializadas para serviços de assistência
médica. Os interessados poderão ler ou obter a íntegra do Edital e de
seus correspondentes Anexos no site: www.crbm1.gov.br, no link
“Transparência”. A sessão de processamento da Tomada de Preços será
realizada na sede do Conselho Regional de Biomedicina - 1ª Região na
Avenida Lacerda Franco nº 1073, Cambuci, São Paulo, SP, CEP 01536-
000, no dia 26 de julho de 2017 às 10:00 horas.

São Paulo, 05 de julho de 2017.
DR WILSON DE ALMEIDA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

AVISO DE LICITAÇÃO

PG ONLINE RB 10412/17-Prestação de serviços de engenharia para conserto do

conjunto moto-bomba de eixo horizontal, marca ksb, do recalque de lodo da ETE

Limoeiro de Presidente Prudente. Edital completo disponível para download a partir

de 06/07/2017-www.sabesp.com.br/licitacoes-mediante obtenção de senha no

acesso-cadastre sua empresa-Problemas c/ site, contatar fone (0**11) 3388-6984,

(0**18) 3904-8072. Recebimento das Propostas: a partir das 00:00 h (zero hora) do

dia 18/07/2017 até as 09:00 h do dia 19/07/2017 no sítio da Sabesp na Internet.

Pregão aberto à participação de empresas de todos os tipos jurídicos. Abertura das

Propostas: às 09:00 h do dia 19/07/2017 pelo Pregoeiro. P. Prudente/SP, 06/07/2017-

UN Baixo Paranapanema-RB.
AB CONCESSÕES S.A.

CNPJ/MF nº 15.019.317/0001-47
NIRE 35.300.418.271

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA EM 13/06/2017
1. Data, Horario e Local: Às 10hs do dia 13/06/2017, na sede social da AB Concessões S.A. (“Companhia”), situada
em São Paulo/SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, Itaim Bibi, CEP 04542-000.
2. Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação, em razão da presença de
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das S.A.”). 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Roberto Mengucci e o Sr. José
Renato Ricciardi, como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (i) realização de financiamento com instituições
financeiras de primeira linha, por meio da emissão de cédula de crédito bancário pela Companhia (“Cédula”), no montante
total de até R$ 120.000.000,00 (“Empréstimo”); (ii) constituição de cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade
da Companhia, sob condição suspensiva, em garantia ao cumprimento das obrigações da Companhia decorrentes do Em-
préstimo, em favor do credor da Cédula (“Garantia”); (iii) outorga de instrumento de mandato pela Companhia pelo prazo
de vigência da Cédula; e (iv) autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos ou ratifique
os atos já praticados, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à realização do Empréstimo e à
constituição da Garantia, incluindo, mas não se limitando a, negociação da Cédula, do instrumento da Garantia e demais
documentos relacionados ao Empréstimo, e ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima.
6. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuição
prevista inciso (v) do artigo 7º do estatuto social da Companhia: (i) Aprovar o Empréstimo, com as seguintes características
e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas na Cédula: (a) Valor de Principal: até R$ 120.000.000,00
(“Valor de Principal”). (b) Garantias: As obrigações da Companhia decorrentes da Cédula contarão com garantia de
cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Companhia, sob condição suspensiva. (c) Prazo: Até 14/06/2018,
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou de liquidação antecipada facultativa a serem previstas na Cédula.
(d) Encargos Remuneratórios: Sobre o Valor de Principal incidirão juros remuneratórios, correspondentes a 100% da
variação acumulada das taxas médias diárias de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”,
calculada e divulgada diariamente pela CETIP, acrescida de um percentual ou sobretaxa de 4,00% ao ano, de acordo com
a fórmula descrita na Cédula (“Encargos Remuneratórios”). (e) Pagamento do Valor de Principal e dos Encargos
Remuneratórios: Os Encargos Remuneratórios e o Valor de Principal serão pagos em uma única parcela, na Data de
Vencimento, ou antecipadamente, no caso de declaração de vencimento antecipado da Cédula, ou liquidação antecipada
do Empréstimo, em caráter facultativo. Neste último caso, a Companhia estará sujeita ao pagamento de eventuais custos
adicionais ao Credor, conforme previsto na Cédula. (f) Encargos Moratórias: Se houver impontualidade no pagamento
de qualquer quantia devida pela Companhia sob a Cédula, os débitos em atraso ficarão sujeitos: (i) à multa moratória não
compensatória de 2% sobre o valor devido e não pago; e (ii) a juros de mora não compensatórios, à taxa de 1% ao mês
ou fração de mês, sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórias”). (g) Vencimento Antecipado: As obri-
gações da Companhia decorrentes da Cédula estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado usuais de mercado e
em linha com aquelas adotadas em outras operações da Companhia, as quais serão definidas na própria Cédula, incluindo,
mas não se limitando a, inadimplemento pecuniário e não pecuniário, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial,
pedido de falência, cross default, protestos, propositura de determinadas demandas contra a Companhia, fusão, cisão, in-
corporação, troca de controle acionário, declarações falsas, entre outras. (ii) Aprovar a constituição da Garantia, em garantia
ao cumprimento das obrigações da Companhia decorrentes do Empréstimo, em favor do credor da Cédula, por meio de
cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Companhia, sob condição suspensiva. (iii) Aprovar a outorga de
instrumento de mandato pela Companhia, pelo prazo de vigência da Cédula. (iv) Foram delegados à Diretoria da Companhia
poderes para praticar todos os atos ou ratificar os atos já praticados, tomar todas as providências e adotar todas as medidas
necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta assembleia, objetivando a realização do
Empréstimo e a constituição da Garantia, ficando ainda expressamente autorizada a praticar todos os atos necessários para
efetivar as deliberações aqui tomadas, podendo, inclusive, emitir a Cédula e celebrar o instrumento da Garantia, assim como
eventuais aditamentos a estes, ou qualquer outro instrumento relacionado ao Empréstimo, nos termos aqui aprovados. 7.
Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada e foi lavrada
a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, § 1º da Lei das S.A., que lida e achada conforme,
foi assinada por todos os acionistas presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Sr. Roberto Mengucci; Secretário: José Renato
Ricciardi; Acionistas Presentes: Hauolimau Empreendimentos e Participações S.A. (representada por Reinaldo Bertin) e Au-
tostrade Concessões e Participações Brasil Ltda. (representada por Cesare Mosca). São Paulo, 13/06/2017. Certifico que
a presente confere com o original lavrado no livro próprio. Roberto Mengucci - Presidente; José Renato Ricciardi -
Secretário. JUCESP nº 298.718/17-0 em 03/07/2017.

Joinville, 3 de Julho de 2017

BENEFICIÁRIO COMPETÊNCIA VENCIMENTO VALOR
ORIGINAL

VALOR
ATUALIZADO*

DIAS DE
ATRASO

CPF: 597.240.569-/
Cód.Do cartão: 0634.8000.004021-00 /
Nº Reg. Plano ANS: 435159012 /
Uniflex Estadual Apto

Abr/2017 10/04/17 R$ 2.399,12 R$ 2.514,28 84

Mai/2017 10/05/17 R$ 2.399,12 R$ 2.490,29 54

Jun/2017 10/06/17 R$ 2.399,12 R$ 2.465,50 23

Prezado Cliente,
Constatamos o(s) débito(s) acima discrimado(s) em seu Plano de Saúde:
Cumpre-nos salientar que, nos termos da Lei 9656/98, art.13, inciso II o “não-paga-
mento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não,
nos últimos doze mezes de vigência do contrato, poderá implicar na suspensão
ou cancelamento do seu contrato”. Portanto, visando regularizar a situação conforme
previsão contratual, solicitamos que no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data de
publicação, da presente notificação, V. Sa promova o pagamento das parcelas em atraso
acima mencionadas, sobre as quais incidirão multa de 2% + juros de 1% ao mês, conforme
instruções contidas no boleto bancário. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, V. Sa poderá
dirigir-se à Ud. Jaragua So Sul, localizada no endereço Av.mal.deodoro Da Fonseca,1412, ou
entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, por meio do telefone
08 00 468 0400. Alertamos que a não regularização dos débitos no prazo estabelecido,
acarretará na: Suspensão do atendimento e cancelamento do plano; Inscrição do devedor
nos cadastros restritivos de crédito; e Cobrança da dívida nos termos da lei. Caso o débito já
tenha sido quitado, pedimos gentilmente que V.Sa entre em contato através do fone 0800 648
0400, para requerer a devida baixa.

*Calculados com base na data de emissão desta correspondência.

Unimed do Estado de Santa Catarina
Rua Otto Boehm 478 - Bairro América
CEP: 89201-700 - Joiville - SC
CNPJ: 76.590.884/0001-43

ANS - No 355691

AOSS-SPDM –ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – Hospital Geral de Pirajussara, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 40/2017 realizada

para contratação de empresa prestadora de serviços de Manutenção Preventiva
e Corretiva com peças em Equipamentos Ultrassom. Os interessados devem
retirar Edital no dia 12/07/2017 das 09h às 16h, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº
2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SAA nº 6.166/2017

Pregão Eletrônico DA nº 02/2017
Oferta de Compra nº 130102000012017OC00036

Encontra-se aberta no DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a prestação de serviços de nutrição e alimen-
tação por fornecimento de vale – na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar,
para atender aos funcionários e servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A data
do início do prazo para o envio da proposta eletrônica será dia 07/07/2017 e a abertura da Sessão
Pública será no dia 19/07/2017 às 10h00. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessa-
dos nos sítios: www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02/17 - REABERTURA
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se reaberta a Tomada de Preços nº 02/17 - Objeto do processo TC-A-
2.594/026/17, visando à contratação de empresa especializada para a realização de reforma
na Unidade Regional de São José dos Campos (UR-07). O edital estará à disposição a partir
de 06/07/2017 pela INTERNET www.tce.sp.gov.br ou poderá ser retirado de segunda a sexta-
feira, das 9h às 16h, na Rua Venceslau Brás, 183 - térreo - Centro - São Paulo - SP, Seção de
Licitações. A abertura dos envelopes ocorrerá às 10h do dia 26/07/2017 na Sala da Comissão
Permanente de Licitações, localizada na Rua Venceslau Brás, 183 - 1º subsolo - Centro - São
Paulo - SP. Informações pelo telefone (11) 3292-3635 ou pelo e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 25/2017

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 25/2017, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conser-
vação, sob o regime de tempo parcial, com fornecimento do material de consumo e equipamentos necessá-
rios, para os locais onde funcionam unidades da Justiça Eleitoral no interior do estado da Bahia.ALicitação
será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das propostas: às 14h (Horário de Brasília-DF) do dia 19/07/2017. 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) 3373-7388.

Salvador, 6 de julho de 2017
Cláudio Lima Juiz

Pregoeiro

OPORTUNIDADE
VENDE-SE IMÓVEL EM GUARUJÁ

CONCORRÊNCIA SABESP CSS 06.842/17

A Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - Sabesp vende imóvel com área total
titulada de 12.800,00m2 no município de Guarujá,
litoral sul de São Paulo, próximo ao Porto
de Santos e à Base Aérea de Santos.

As propostas e os documentos de
habilitação devem ser entregues quando da

abertura da sessão pública, às 12h00 de 13/07/2017.

Água cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

Para mais informações acesse www.sabesp.com.br/licitacoes

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar da CONCORRÊNCIA SE nº 44/2017, realizada para a

Contratação de empresa especializada em ESTAGIÁRIOS Os interessados
devem retirar edital no dia 14/07/2017 das 09:00 às 16:00 hs à Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

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

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

GRANDES LIVROS NO CINEMA

25 Livros-DVDs

25 Livros-CDs 20 livros

20 livros 28 livros

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 16,90*

Apenas
cada
volume.R$ 19,90*

Ligue (11) 3224 3090 (Grande São Paulo),0800 775 8080 (outras localidades)

ou acessewww.folha.com.br/colecoes

GRANDES ASTROS DO CINEMA

OMELHOR DE ELIS REGINA

AS GRANDES GUERRAS MUNDIAIS

DESIGN DE INTERIORES

GRANDES NOMES DO PENSAMENTOERRASMUNDIAIS PENSAMENTO

25 Livros-DVDs

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar da CONCORRÊNCIA SE nº 45/2017, realizada para a

Contratação de empresa especializada em APRENDIZES Os interessados
devem retirar edital no dia 14/07/2017 das 09:00 às 16:00 hs à Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

COMUNICADO PUBLICO
A Vivo, Operadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas Regiões I, II e III do Plano Geral de Autorizações do SMP (PGA-SMP), que abrange
todo o território nacional, em atenção aos regulamentos do respectivo serviço, comunica aos seus clientes e ao público em geral a
extinção a partir de 06/08/2017 dos seguintes planos promocionais listados abaixo. Caso não optem por outra oferta desta prestadora,
os acessos vinculados serão migrados para nova promoção. A migração dos planos promocionais prevê os mesmos valores finais de
mensalidade praticados no plano encerrado, conforme tabela a seguir:

DE PARA
CD_SRVC Franquia Valor CD_SRVC Franquia Valor

INT MOVEL 1GB 3G PLUS/4G 1GB 79,99 INTERNET MOVEL 2GB 2GB 79,99
INT MOVEL 3GB 3G PLUS/4G 3GB 109,99 INTERNET MOVEL 8GB 8GB 109,99
INT MOVEL 6GB 3G PLUS/4G 6GB 149,99 INTERNET MOVEL 14GB 14GB 149,99
INT MOVEL 10GB 3G PLUS/4G 10GB 185,99 INTERNET MOVEL 20GB 20GB 185,99
INT MOVEL 20GB 3G PLUS/4G 20GB 219,99 INTERNET MOVEL 40GB 40GB 219,99

Até a conclusão de sua migração, que será comunicada ao cliente via SMS, a Vivo manterá os benefícios do plano promocional anterior.

Mais informações podem ser obtidas em nosso site na internet, no endereço www.vivo.com.br ou pela Central de Relacionamento, no
telefone 1058 de qualquer telefone ou *8486 pelo celular da operadora. Portadores de necessidades de fala / audição ligue 142.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Extrato de Contrato
Emenda Parlamentar Marta Suplicy, Projeto: 1116–Convênio: 824851/15- Pregão Presencial
02/17 Processo 2042/16. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor: Olympus Optical do
Brasil Ltda, CNPJ: 04.937.243/0001-01 Objeto: Broncofibroscópio. Valor Total estimado
R$ 210.267,50. Data de assinatura do Contrato: 29/05/17-Vigência: 12 (doze) meses
a contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. São Paulo, 05 de Julho de 2017.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.


