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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2018

PROCESSO CMSP Nº 84/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: Prestação de serviço de copeiragem, pelo período de 12 (doze) meses, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte
integrante do Edital.
OFERTA DE COMPRA N° 801086801002018OC00105
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 31/07/2018
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/08/2018 às 14h30.
- Poderá o interessado obter o edital, gratuitamente, através do website da Câmara Municipal de São
Paulo: http://www.saopaulo.sp.leg.br, ou em http://www.bec.sp.gov.br, ou solicitar via e-mail, pelo
endereço eletrônico: cjl@saopaulo.sp.leg.br.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

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

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE 35300396090 - Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia Siderúrgica Nacional realizada em 29 de Junho de 2018 e Lavrada sob a forma de Sumário
1. Data, hora e local: 29 de junho de 2018, às 11h, na sede social da Companhia, na Av.
Brig. Faria Lima nº 3400, 20º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação:
Anúncios publicados nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2018 no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, nas páginas 19, 43 e 39, respectivamente e no Jornal Folha de São Paulo de
São Paulo - Edição Regional, nas páginas 5, B15 e B8, respectivamente, que ficarão ar-
quivados na sede da Companhia. 3. Presenças: Instalada a Assembleia com a presença
de acionistas representando 87,87% do capital votante, conforme comprovado pelo Livro
de Presença de Acionistas, bem como o representante da Grant Thornton Auditores Inde-
pendentes, o Sr. Alcides Afonso Louro Neto, e o Diretor Executivo da Companhia, o Sr.
Marcelo Cunha Ribeiro. 4. Mesa: Por indicação do Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro presidiu a Assembleia e convidou
para secretariar os trabalhos a Sra. Claudia Maria Sarti. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, com a destinação
do respectivo lucro líquido nos termos do artigo 189, caput da Lei 6.404/76; e (ii) Fixar a
remuneração global dos administradores para o exercício de 2018. 6. Deliberações: Fi-
cando as orientações e declarações de voto arquivadas na sede da Companhia e rubri-
cadas pela mesa, devidamente registradas, foram tomadas as seguintes deliberações:
6.1. Em atendimento à Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, o Sr. Presidente
comunicou que foram recebidos o total de 239 (duzentos e trinta e nove) Boletins de Voto
a Distância, contendo votos relativos às matérias da presente Assembleia Geral Ordiná-
ria, constantes no mapa de votação consolidado, o qual foi disponibilizado para consulta
dos acionistas presentes, tendo a Assembleia dispensado sua leitura. 6.2. Aprovar, a la-
vratura desta ata em forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão
das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1º e 2º
do artigo 130 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 6.3. Aprovar a dispensa da leitura das De-
monstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017, do Relatório
da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, tendo em vista já serem os
mesmos do conhecimento de todos os acionistas presentes. 6.4. Aprovar, sem ressalvas,
após exame e discussão, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados
921.873.230 votos a favor, 99.867 votos contrários e 290.791.808 abstenções (i) as Con-
tas dos Administradores; (ii) as Demonstrações Financeiras; e (iii) o Relatório da Adminis-
tração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 (“Demonstrações
Financeiras”), conforme divulgados em 26 de março de 2018, nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e de relações com
investidores da Companhia (www.csn.com.br/ri/) e publicados no dia 18 de abril de 2018
no Jornal Folha de São Paulo - Edição Regional (páginas 1 a 8) e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo (páginas 15 a 32). 6.4.1. Fica consignado que os votos contrários à
aprovação dessa matéria da ordem do dia não foram acompanhados de qualquer justifi-
cativa técnica. 6.5. O lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2017, no montante de R$10.272.120,82 (dez milhões, duzentos e setenta e
dois mil, cento e vinte reais e oitenta e dois centavos) será integralmente destinado para
compensação de prejuízos acumulados em exercícios anteriores, com a respectiva amor-
tização da Conta de Prejuízos Acumulados, conforme artigo 30, §1º do Estatuto Social da
Companhia e artigo 189, caput, da Lei 6.404/76. 6.6. Aprovar, por maioria dos acionistas
presentes, tendo sido computados 849.291.983 votos a favor, 75.720.277 votos contrá-
rios e 287.752.645 abstenções, a remuneração anual global dos administradores no mon-
tante de até R$ 80.000.000,00. 6.7. Em razão da formulação do pedido que trata o artigo
161, §2º da Lei das S.A, por acionistas representando 11,15% do capital votante, na for-
ma do disposto na Instrução CVM nº 324/00, aprovar a instalação do Conselho Fiscal da
Companhia, composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes,

com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária de 2019. A acionista CFL Participa-
ções S.A. (“CFL”) solicitou à mesa o direito de participar da votação em separado para
eleição do Conselho Fiscal, na qualidade de acionista minoritária. Referida solicitação
não foi acatada pela mesa uma vez que a Companhia divulga em seu Formulário de Re-
ferência, seguindo informações recebidas das próprias acionistas, que a CFL faz parte do
bloco de controle. Ato contínuo, nos termos do § 4º do artigo 161 da Lei das S.A., foram
eleitos em votação em separado pelos acionistas minoritários os candidatos indicados
pela Geração Futuro L Par Fundo de Investimento em Ações, Hagop Guerekmezian,
Hagop Guerekmezian Filho, Karoline Guerekmezian Velloso e Regina Nieto Motta Gue-
rekmezian a Sra. Susana Hanna Stiphan Jabra, brasileira, economista, divorciada, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 7.366.839-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº
037.148.408-18, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP, como titular, e Ian
Peter Brandt Searby, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG nº 57706372 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 514.918.858-15, resi-
dente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, como seu suplente, tendo sido conferidos
131.495.630 votos aos candidatos em questão. Foram eleitos pelos acionistas controla-
dores os Srs. (i) André Coji, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de
cédula de identidade RG nº 8.782.472 e inscrito no CPF/MF sob nº 051.271.338-30, resi-
dente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, como titular, e Beatriz Santos Martini
brasileira, solteira, engenheira de produção portadora de cédula de identidade RG nº
6.714.484 SSP/SP, inscrita no CPFJ/MF sob nº 007.749.248-02, residente e domiciliada
na cidade de São Paulo/SP, como sua suplente; e (ii) Tufi Daher Filho, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1.148.878 SSP/MG, inscrito
no CPF/MF sob o nº 323.142.486-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP,
como titular, e Angélica Maria de Queiroz, brasileira, solteira, economista, inscrita no
CPF/MF sob nº 592.216.667-00 e portadora de cédula de identidade RG nº 03778421-2
IFP-RJ residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP, como sua suplente, tendo
sido conferidos 682.855.454 votos aos candidatos em questão. Assim, o Conselho Fiscal
passa a ser composto por Susana Hanna Stiphan Jabra, André Coji e Tufi Daher Fi-
lho, como membros titulares, e Ian Peter Brandt Searby, Beatriz Santos Martini e An-
gélica Maria de Queiroz, como seus respectivos suplentes, com mandato até a Assem-
bleia Geral Ordinária de 2019. A posse dos membros do Conselho Fiscal ficará condicio-
nada à assinatura, pelos membros eleitos, do respectivo termo de posse lavrado em livro
próprio e da declaração de desimpedimento prevista no artigo 162 da Lei das S.A. 6.9.
Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 818.705.357
votos a favor e 312.981.298 abstenções, a remuneração mensal de cada membro em
exercício do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) do valor da média da remuneração
dos Diretores Executivos da Companhia, não computados os benefícios, verbas de repre-
sentação e participação nos lucros. Além da remuneração acima fixada, os membros em
exercício do Conselho Fiscal terão direito ao reembolso das despesas de locomoção e
estadia necessárias ao desempenho da função, conforme dispõe o § 3º do artigo 162 da
Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, suspenderam-se os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida,
achada conforme e assinada pelo Presidente da mesa, pela Secretária e por todos os
acionistas presentes. 8. Documentos Arquivados: Ficam arquivados na sede da Com-
panhia o Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária, o Relatório da Adminis-
tração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, a Pro-
posta da Administração, os Mapas de Votação Sintético e Consolidado, bem como as
orientações de votos e protestos recebidos, numerados e autenticados pela mesa. Atesto
que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de junho de
2018. Claudia Maria Sarti. JUCESP nº 344.221/18-0 em 20/07/2018.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Encontra-se aberta no GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, a
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2018 - GS do tipo MENOR PREÇO – Processo SPG
nº 942413/2018.
A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para a
aquisição e instalação de mobiliário, em conformidade com as especificações técnicas constantes do
Anexo I.1 e visando aquisições futuras pelos Órgãos Participantes relacionados no Anexo I.2.
ENDEREÇOELETRÔNICO:www.bec.sp.gov.br,www.bec.fazenda.sp.gov.brewww.planejamento.sp.gov.br,
opção licitação/pregão eletrônico
www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos”
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 31/07/2018
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 10/08/2018, às 10:00 horas

EDITAL CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EMPREENDIMENTO
“METRO OFFICE & MALL”

De acordo com o previsto no art. 31-F, da Lei 4.591/64, a Comissão de Representantes do Empreendimento “METRO
OFFICE & MALL CONVOCA todos os adquirentes, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no próximo dia 09/08/18, às 19:30 horas, em 1ª chamada e às 20:30h em 2ª chamada, na Rua Fernando
de Albuquerque nº 122 – Consolação, São Paulo/SP, CEP 01309-030, São Paulo/SP, para deliberarem sobre os
seguintes assuntos: 1º) Apresentação de relatório dos trabalhos realizados pela Comissão de Representantes;2º)
Ratificação da eleição da Comissão de Representantes do Condomínio Metro Office Mall;3º) Apresentação, para
deliberação, quanto a destituição do incorporador imobiliário, nos termos do art. 31-F e 43, VI da Lei 4.591/64;4º)
Votação quanto a contratação de escritório jurídico, para atuar em nome dos condôminos, visando a retomada
das obras e a obtenção da regularização documental;5º) Deliberação quanto a aprovação de rateio para fazer
frente as despesas iniciais de regularização;6º) Outros assuntos de interesse geral. Solicitamos que apresente,
quando da assinatura da lista de presenças, um documento comprobatório de sua qualidade de adquirente, assim
como um documento de identidade. Caso não possa comparecer, nomeie um procurador para representá-lo,
acompanhado dos documentos aqui solicitados juntamente com uma procuração, com o reconhecimento de firma
de sua assinatura. Em caso de dúvida, entre em contato pelo fone nº (11) 3145 2380, com Sra. Karen Cladis.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE – SAFTEC

AVISO DE DISPENSA EMERGENCIAL
A Coordenação de Compras da SAFTEC torna público que está aberto até dia 06/08/2018
o prazo para entrega de propostas, na 4ª. Avenida n° 400, 2° andar, Prédio Anexo,
CAB – Salvador-BA CEP: 41.145.005, bem como pelo endereço eletrônico
saftec.compras@saude.ba.gov.br, para aquisição dos medicamentos elencados
abaixo, conforme previsão do art. 59, da Lei Estadual n° 9.433/2005, para atender
determinação judicial.
Dispensa Nº 140/2018: TRIENTINE 250MG COMPRIMIDO - 1800 UNIDADES
Dispensa Nº 141/2018: TETRABENAZINA 25MG COMPRIMIDO - 1200 UNIDADES
Os interessados poderão obter informações no endereço citado acima, de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 18h, ou através do telefone (71) 3115-8375. Salvador, 30 de
Julho de 2018. Mª Fernanda Yanase, Diretora Administrativa DA/SAFTEC/SESAB.

SESAB

GONZALEZ CRIAÇÃO DE AVES & SUÍNOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 07.131.912/0001-41

NIRE 3521938332-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS
Ficam os Senhores Sócios da Sociedade convocados para a Reunião Geral Ordinária de Sócios a ser realizada no dia
09 de agosto de 2018, às 11h30, em primeira convocação, com a presença de 3/4 do capital social, e em segunda
convocação, às 11h45, com qualquer número de Sócios presentes, na Estrada Vicinal Ricieri Cola, Km 1, Conjunto A,
Zona Rural, em Pirangi/SP, para continuação da Reunião Geral Ordinária de Sócios anteriormente aberta e suspensa
no dia 21 de junho de 2018, a fim de que sejam retomados os trabalhos de referida Reunião, com deliberação sobre
idêntica Ordem do Dia, a saber: (i) Deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017:
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado Econômico; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado
pela Sociedade no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (iii) Deliberar sobre a fixação da remuneração
global dos Administradores da Sociedade para o exercício social de 2018. A Administração da Sociedade informa que os
documentos pertinentes à Ordem do Dia foram tempestivamente encaminhados aos Sócios, bem como já se encontram
à disposição dos Sócios no endereço supracitado, em dias úteis e durante o horário comercial.

Pirangi/SP, 27 de julho de 2018.
GONZALEZ CRIAÇÃO DE AVES & SUÍNOS LTDA.

Alice Aparecida Martins Gonzalez e Vicente Gonzalez Neto
Administradores

COMUNICADO IMPORTANTE
Globalcred Informações e Fomento Mercantil e grupo econômico

informam que não tem QUALQUER relação com Empréstimos Global
(https://www.emprestimoglobal.com/).

Providencias junto às autoridades policiais já iniciadas.

Nossa empresa não realiza empréstimos; não exige depósitos bancários, não
tem site de divulgação.

NÃO EFETIVE NENHUM DEPOSITO EM CONTAS CORRENTES.

Exija documentos de identificação da empresa contratada. Não aceite
documentos pela internet e confirma informações recebidas. Proteja-se.

As empresas do grupo não se responsabilizam por quaisquer
operações feitas por terceiros. Esclarecimentos no fone (11) 3032-5817

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA / HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº

SE-009/2018, realizado para a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de Fornecimento de Diesel S-10 Comum para
Grupo Gerador de Energia Estacionária. Para informações e condições
de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado/

A Telefônica Brasil S.A., comunica aos seus clientes residenciais e aos usuários em geral, a prorrogação do Plano Alternativo de Serviço PA nº136 “Pacote de Minutos Locais”, na
modalidade local, em sua área de autorização Regiões I, II e setor 33 da Região III do PGO vigentes a partir de 01/08/2018.

Plano Alternativo 136 Pacote de Minutos Locais

ALÍQUOTA DE ICMS POR ESTADO
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25% 27% 28% 29% 30% 32% 35% 25% 27% 28% 29% 30% 32% 35%

TARIFAS EVENTUAIS Homologado Promocional
Habilitação R$ 362,75 R$ 119,43
Mudança de endereço R$ 104,68 R$ Gratuito

TARIFAS MENSAIS Homologado Promocional

Franquia 150 minutos R$
159,17

R$
163,53

R$
165,80

R$
168,14

R$
170,54

R$
175,55

R$
183,66 R$ 24,99

TARIFAS USO

FIXO-FIXO LOCAL Homologado R$ Promocional R$
Valor do Minuto Excedente - Horário Normal 0,55099 0,56609 0,57395 0,58203 0,59035 0,60771 0,63576 0,15788
Valor por chamada - Horário Reduzido por chamada 0,72479 0,74465 0,75499 0,76562 0,77656 0,79940 0,83629 0,16143

FIXO-MÓVEL LOCAL (VC1) Homologado R$ Promocional R$
Horário Normal VC1 Vivo 3,26600 3,35500 3,40200 3,45000 3,49900 3,60200 3,76800 0,64878
Horário Reduzido VC1 Vivo 2,67300 2,74600 2,78500 2,82400 2,86400 2,94800 3,08400 0,45414
Horário Normal VC1 Outras Operadoras 3,26600 3,35500 3,40200 3,45000 3,49900 3,60200 3,76800 0,64878
Horário Reduzido VC1 Outras Operadoras 2,67300 2,74600 2,78500 2,82400 2,86400 2,94800 3,08400 0,45414

FIXO-MÓVEL LOCAL (VC1) SME Homologado R$ Promocional R$
Horário Normal VC1 SME 3,30008 3,39049 3,43758 3,48600 3,53580 3,63979 3,80778 1,09159
Horário Reduzido VC1 SME 2,70747 2,78164 2,82028 2,86000 2,90086 2,98618 3,12400 0,76410

MODULAÇÃO HORÁRIA E CRITÉRIOS DE COBRANÇA
Fixo-Fixo
Horário normal: das 08:00 às 20:00 horas de segunda a sexta-feira
Horário Reduzido: demais horários, sábados, domingos e feriados nacionais. (cobrado por chamada).
Chamadas Faturadas: Serão faturadas todas as chamadas a partir do instante do seu completamento.
Fixo-Móvel
Horário normal: de segunda a sexta, das 6h às 24h e sábado das 6h às 14h, exceto feriados. As ligações realizadas neste período serão debitadas dos minutos contratados pelo cliente,
ou cobradas como excedentes, se ultrapassado a franquia contratada.
Horário reduzido: de segunda a sexta, das 0h às 6h, sábado das 0h às 6h e das 14h às 24h, domingos e feriados o dia todo. As ligações realizadas neste período não serão descontadas
do plano do cliente, sendo cobradas de acordo com a tarifação escolhida pelo cliente (por chamada, ou por meio de uma mensalidade fixa).

OBSERVAÇÕES GERAIS
Os valores promocionais são válidos para novas adesões até 31/08/2018 e seus benefícios terão vigência até 31/12/2018. Após este período não havendo publicação de um novo
comunicado fica mantida as condições promocionais vigentes até uma nova publicação.
Os valores acima são expressos em reais e incluem impostos, conforme a legislação aplicável.
Os reajustes tarifários dos valores máximos homologados ocorrerão em prazo não inferior a 12 meses, tomando-se como referência o IST de novembro de 2017 para base de cálculo.
Para saber quais cidades a Vivo comercializará o plano acima acesse www.vivo.com.br.
Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no site www.vivo.com.br ou no nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15, que funciona
24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO mais perto de você acesse www.vivo.com.br.

Comunicado

OBJETO: “Aquisição de Materiais Elétricos a serem utilizados nos
serviços de revitalização do sistema de Iluminação e nas vias Públicas de
Curitiba, com itens exclusivos, itens de cota reservada de até 25% para
microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual
e itens para ampla participação – SMOP
ENVIO DE PROPOSTAS: 16/08/2018 das 08h00min às 09h00min.
ENVIO DE LANCES: 16/08/2018 das 09h05min às10h35min.
EDITAL: está à disposição dos interessados no portal de compras da
prefeitura municipal de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br,
em caso de dúvidas os interessados deverão entrar em contato pelo fone
(055-41) 3350-9757.
Curitiba, 31 de Julho de 2018

RÉGIADARIF PALHANO
PREGOEIRA

Portaria n.º38/2018-SMOP

PREFEITURAMUNICIPALDE CURITIBA
SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2018-SMOP

A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na
modalidade Local, que ocorreram falhas na prestação regular do serviço a alguns de seus usuários
das seguintes localidades do estado de São Paulo:

Localidade Início Término Causa
Porto Feliz 14h38 do dia 28/07/2018 18h45 do dia 28/07/2018 Ruptura de cabo óptico

Tietê 16h26 do dia 28/07/2018 18h00 do dia 28/07/2018 Ruptura de cabo óptico
Jundiaí 13h26 do dia 29/07/2018 16h08 do dia 29/07/2018 Ruptura de cabo óptico

A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a recuperação
do serviço.

COMUNICADO PÚBLICO

AVISO
A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA torna público que
fará realizar as licitações abaixo. Outras informações poderão ser obtidas pelos fones 063 3218 1548 ou 063
3218 2531 no guichê da SCCL.
ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8185-BR.
Projeto: Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2018. Abertura dia 13.08.2018 às 09h00min - aquisição de
equipamentos de informática e material permanente, para atender às necessidades da SEDEN, Proc.
00.509/1901/2017, Recurso: BIRD/PDRIS.

Palmas, 27 de julho de 2018.
VIVIANNE FRANTZ BORGES DA SILVA

Pregoeira

Consórcio Nacional Volkswagen
Comunicado de Encerramento de Grupos

O Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio Ltda., com sede na Rua Volkswagen,
291 - Jabaquara - São Paulo/SP e inscrito no CNPJ/MF sob o nº 47.658.539/0001-04 convoca os
seus consorciados, participantes excluídos e eventuais beneficiários que ainda não resgataram
o saldo remanescente das Cotas pertencentes aos Grupos de Consórcio encerrados e
abaixo identificados, a entrar em contato com nossa Central de Relacionamento ou através do
site www.bancovw.com.br para consultar eventuais valores a receber e, se for o caso, formalizar a
solicitação de devolução dos recursos não procurados, nos termos do correspondente Regulamento
de Consórcio.

40570 40586 51065 90344 90364 90379 90394 90409 90424
40571 40587 51066 90350 90365 90380 90395 90410 90425
40572 40588 51067 90351 90366 90381 90396 90411 90426
40573 40589 51068 90352 90367 90382 90397 90412 90427
40574 51054 51069 90353 90368 90383 90398 90413 90428
40575 51055 51070 90354 90369 90384 90399 90414 90429
40576 51056 51071 90355 90370 90385 90400 90415 90430
40577 51057 51072 90356 90371 90386 90401 90416 90431
40578 51058 51073 90357 90372 90387 90402 90417 90432
40579 51059 51074 90358 90373 90388 90403 90418 90433
40580 51060 51075 90359 90374 90389 90404 90419 90434
40581 51061 51076 90360 90375 90390 90405 90420 90436
40582 51062 51077 90361 90376 90391 90406 90421 90437
40583 51063 51078 90362 90377 90392 90407 90422 90439
40584 51064 51079 90363 90378 90393 90408 90423 90441
40585

Central de Relacionamento com Cliente - C.R.C 0800-770 1936
Central de Relacionamento Exclusiva aos Portadores de Deficiência Auditiva e de Fala - 0800 770 1935

SAC - Serviços de Apoio ao Consumidor - 0800 770 1926
Ouvidoria - 0800 701 2834

São Paulo, 31 de julho de 2018
Rafael Vieira Teixeira / Fabrizio Ruggiero

Diretores

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A - PROGUARU

CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A de acordo com o
constante no Processo Administrativo nº 214/2018, torna pública a SUSPENSÃO do Pregão
Eletrônico nº 012/2018, que trata da Contratação de empresa para a prestação de serviços de
administração, controle e gerenciamento do abastecimento de combustível de veículos, máquinas e
equipamentos da frota da PROGUARU prestados por postos credenciados, por meio da implantação
e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro
processado e disponibilidade de Rede Credenciada e descentralizada de Postos de Combustíveis,
compreendendo a distribuição de álcool (etanol), gasolina e óleo diesel e / ou biodiesel. Deverá ser
designada nova data de abertura.

Guarulhos, 27 de julho de 2018.
Juliana Coelho Saraiva

Presidente da Comissão de Licitações
REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A de acordo com o
constantenoProcessoAdministrativonº214/2018, tornapúblicaque fará realizarPregãoEletrônico
nº 012/2018 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de administração, controle e
gerenciamento do abastecimento de combustível de veículos, máquinas e equipamentos da frota da
PROGUARU prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema
informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilidade
de Rede Credenciada e descentralizada de Postos de Combustíveis, compreendendo a distribuição
de álcool (etanol), gasolina e óleo diesel e / ou biodiesel. Envio das Propostas até as 09h00 no dia
13/08/2018 - Disputa às 10:00h. Site: www.licitacoes-e.com.br.

Guarulhos, 30 de julho de 2018.
Patrícia Iwamoto Costa Mori

Gerente de Compras e Licitações

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Errata
A Fundação Zerbini torna público “ERRATA” ao processo abaixo, para a Unidade do Instituto do
Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 1499/18- P.P. 10/18 para Aquisição de Ultrassom Portátil.
Onde se lê: “Exportação de imagens em formatos compatíveis com PC e Mac”, Leia-se: “Exportação
de imagens em formatos compatíveis com PC”. E também Onde se lê: “Equipamento não deve
ultrapassar 6 Kg com transdutor e bateria instalados; - Bateria de íons de lítio com autonomia
de, no mínimo 2h”, Leia-se: “Equipamento não deve ultrapassar 7,5 Kg com transdutor e bateria
instalados; - Bateria de íons de lítio com autonomia de, no mínimo 1h”. Esta comunicação e o
edital poderão ser obtidos na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 30 de Julho de 2018.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.
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