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A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA-HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 006/2019,

realizado para a Contratação de empresa especializada em Prestação de
Serviços Médicos na área de Pronto Socorro Clínica Médica. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA BRANCA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 009/2019 (ID 1.204), realizado para a Contratação de Empresa
Especializada na Prestação de Serviços Médicos em Hemodinâmica
Cardíaca e Cardiologia Intervencionista. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF nº 08.174.089/0001-14 - NIRE 3530050873-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 17/04/2019, às 7h30, na sede da
Companhia, localizada na Capital do Estado de SP, na Rua Bela Cintra, nº 1149, Sobreloja, Consolação, CEP 01415-000,
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: nos termos do Artigo 6º, §3º, alínea “A”, item (ii), do Estatuto Social
da Companhia, sobre o Orçamento Anual 2019 da Companhia, incluindo suas controladas, conforme já previamente submetido
e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia por meio de Reunião realizada em 05/04/2019.Em conformidade
com o Estatuto Social da Companhia, os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por
procuradores constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato
deverão ser depositados na sede da Companhia, com antecedência de 48h da realização da Assembleia, aos cuidados da
Dra.Nadja Cristina da Silva Brandão Laurelli, na Capital do Estado de SP, na Rua Bela Cintra, nº 1149, Sobreloja, Consolação,
CEP 01415-000. SP/SP, 05/04/2019. Marco Tripi - Presidente do Conselho de Administração (09, 10 e 11/04/2019)

HIDRELÉTRICA SANTA BRANCA S/A
CNPJ: 19.322.873/0001-49

Rua Padre Anchieta, nº 2348, sala 2308, Bigorrilho, Curitiba/PR.
CEP: 80.730-000

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas da HIDRELÉTRICA SANTA BRANCA S/A (a “Companhia”), para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 14:00 horas, no auditório do
Hotel Mabu, situado em Rua XV de Novembro, nº 830, Centro, Curitiba/PR – CEP , para deliberar a seguinte
ordem do dia: Em AGO: (a) tomar as contas dos administradores; (b) examinar, discutir e votar o relatório da
administração e as demonstrações financeiras; (c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício.
Ainda, informamos que os documentos do art. 133 da Lei 6.404/76, estão disponíveis aos senhores acionistas
na sede social da companhia e podem ser solicitados via internet.

Curitiba, 26 de março de 2019.
Alberto Mauad Abujamra - Diretor

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E CURSOS DE
INFORMÁTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIESP.

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ora suscitante, com sede à Rua Tácito de Almeida n° 87 – Sumaré nesta Capital, inscrito no CNPJ
sob o n° 04.912.405/0001-57, registrado no Ministério do Trabalho e Emprego através do processo
46000.004963/00, por seu presidente, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto
Social e pela legislação em vigor, convoca todos os empregados, associados ou não, no Estado de São
Paulo, da categoria dos trabalhadores em empresas provedoras de internet, provedores de acesso à
internet, provedores de conteúdo e informações, provedores de serviços de aplicação, páginas e portais
de busca e hospedagem de sites na internet e demais empresas do setor para a Assembleia Geral Extra-
ordinária, a ser realizada em sua sede social, no endereço acima citado, no dia 15 de abril de 2019, às
18:30 horas, em primeira convocação, ou às 19:00 horas, em segunda convocação, com quorum legal,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão, votação e aprovação da ata da as-
sembleia anterior; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicações, com vista à celebração da CCT
para o período 2019/2020 com sindicato patronal e no caso de malogro, para suscitar Dissídio Coletivo;
c) Concessão de plenos poderes para a Diretoria negociar a pauta aprovada para celebrar Convenção
Coletiva de Trabalho; d) Aprovação ou não do desconto, em folha, de Contribuição Sindical, Assistencial
e /ou Negocial e seus percentuais, de todos os membros da categoria, inclusive para manifestação dos
interessados no que tange a eventual oposição, a qual deverá ser feita até 10 (dez) dias após a rea-
lização da assembleia, perante a entidade sindical profissional; deliberação sobre a transformação da
assembleia em assembleia permanente, até o estabelecimento final das Normas Coletivas da categoria.

São Paulo, 11 de abril de 2019. Abner Teixeira da Silva - Presidente.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/Prontos-Socorros Municipais de Taboão da Serra, convi-
da as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

007/2019, realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - UNIDADESAFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar do Pregão Eletrônico SE nº 025/2019, realizado para a Contratação

de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos, para a Realização de
Exames de Imagem, para as Unidades AFILIADAS da SPDM. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

pine.com

Banco Pine S.A.
CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515
Companhia Aberta

Edital de Convocação - Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária

São convocados os senhores
acionistas do Banco Pine S.A. a
se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, como
segue: Data: 30 de abril de 2019,
às 09:00 horas. Local: Sede social,
na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 1830 - 6° andar -
Condomínio São Luiz - Itaim Bibi -
São Paulo-SP. Ordem do Dia:
Sessão Ordinária: 1. Deliberar
sobre o Relatório da Administração,
as contas da Diretoria e as demons-
trações financeiras do exercício
findo em 31.12.2018, aprovados
pelo Conselho de Administração
em reunião de 25.02.2019;
2. Deliberar sobre a destinação do
resultado, conforme proposta
aprovada em reunião do Conselho
de Administração de 25.02.2019; e
3. Eleger os membros do Conselho
de Administração, com fixação de
seus honorários e mandato;
e 4. Fixar os honorários da
Diretoria. Sessão Extraordinária:
1. Deliberar sobre a ratificação dos
pedidos de renúncia apresentados
por membros do Conselho de
Administração, em Reuniões do

Conselho de Administração de
28.08.2018 e 31.10.2018. São
Paulo, 11 de abril de 2019. Noberto
Nogueira Pinheiro - Presidente
do Conselho de Administração.
Informações Gerais: Este Edital
de Convocação, as Propostas do
Conselho de Administração e
demais documentos e informações
exigidos pela regulamentação
vigente, estão à disposição dos
acionistas, na sede do Banco e
estão sendo disponibilizados,
inclusive, no site www.ri.pine.com -
Atas e Comunicados, estando
também disponíveis nos sites da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e CVM.
Participação nas Assembleias:
Os acionistas deverão apresentar,
com no mínimo 72 (setenta e duas)
horas de antecedência, além do
documento de identidade e/ou
atos societários pertinentes que
comprovem a representação legal,
conforme o caso: (i) comprovante
expedido pela instituição financeira
escrituradora, no máximo, 5 (cinco)
dias antes da data da realização da
Assembleia Geral; (ii) o instrumento
de mandato com reconhecimento
da firma do outorgante; e/ou
(iii) relativamente aos acionistas
participantes da custódia fungível
de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão
competente.

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

OServiçoSocial doComércio –AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na
Seção III doDiárioOficial daUnião - Ediçãonº 144de26/07/2012, tornapública
a abertura da seguinte Consulta Pública:

CP 004/2019 – Fornecimento futuro e eventual de totem de autoatendimento
para diversas Unidades. Abertura: 26/04/2019 às 15h.

A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico
sescsp.org.br - link licitações - ConsultaPública,mediantebreve inscriçãopara
obtenção de senha de acesso.

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 31.685/2018. PP nº 31/2019 às 09:30 horas do dia 26/04/2019.
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa para
fornecimento de Materiais Hospitalares. A contratação será suportada
pela Fonte 05 – Transferências e Convênios Federais.
a) Dr. Magno Sauter – Secretário Municipal da Saúde
O edital está disponível para a retirada dos interessados, através do
sitio da Prefeitura Municipal de Cotia, www.cotia.sp.gov.br

Concorrência
Agência de Viagens

Objetivo: Fechamento de um acordo-quadro entre a agência de
Cooperação Técnica Alemã (GIZ) com uma agência de viagens de
médio a grande porte no Brasil, com experiência no atendimento
a empresas com atividades internacionais e que deseje prestar
serviços de passagens aéreas, terrestres, hotéis em nível nacional
e internacional e eventos.

Justificativa: Atualmente, a Cooperação Técnica Alemã (GIZ)
tem uma demanda aproximada de 2400 passagens aéreas/ano,
dentre nacionais e internacionais, 600 reservas de hospedagem
e 100 eventos/ano.

Procedimento: As empresas interessadas neste processo
seletivo deverão manifestar interesse até dia 22 de abril
de 2019, apresentando portfólio, por meio do endereço
eletrônico: licitacoes@giz.de, com o assunto: LIC19-07GR
- Agência de Turismo. As empresas com perfil adequado serão
convidadas a apresentar uma proposta com base numa descrição
mais detalhada dos serviços.

Empresa Folha da Manhã S.A. - CNPJ/MF nº 60.579.703/0001-48 - NIRE 35.300.048.016 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 31/01/2019. (I) Data, Horário e Local: Aos 31/01/2019, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São
Paulo/SP, na Alameda Barão de Limeira, nº 425. (II) Presenças: Presentes os acionistas representando o quórum legal, conforme
registros e assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas da Companhia. (III) Convocação: Edital de Convocação
publicado, conforme artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), no jornal “Folha de S. Paulo” nos dias 22, 23 e 24/01/2019, e no
“DOESP” nas mesmas datas. (IV) Mesa: Presidente: Antonio Manuel Teixeira Mendes. Secretária: Maria Judith de Brito. (V) Ordem
do Dia: (a) deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, integralizado mediante capitalização de créditos detidos pela
acionista Larimus Participações Ltda. em face da Companhia e mediante a conferência de participações societárias; (b) ratificar a
indicação de peritos pela avaliação das participações societárias que serão aportadas no aumento do capital social da Companhia
e aprovar os respectivos laudos de avaliação, nos termos do artigo 8º da Lei das S.A.; e (iii) aprovar a consequente alteração do
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. (VI) Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente submeteu à
apreciação dos acionistas as matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas examinaram, discutiram, deliberaram e
aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aumento do capital social da Companhia, em R$ 63.123.361,50,
mediante a emissão de 1 ação ordinária, subscrita e integralizada pela acionista Larimus Participações Ltda. na forma do Boletim
de Subscrição (Anexo I à presente); (ii) ratificar a indicação dos peritos como responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação
dos bens conferidos ao capital social pela acionista Larimus Participações Ltda. como integralização da ação subscrita conforme
item (i) acima, bem como aprovar o respectivo laudo de avaliação, que fica arquivado na sede social da Companhia; e (iii) em razão
do aumento de capital ora aprovado, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova
redação: “Artigo 5º: O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 152.311.983,58, dividido em 1.563.003 ações,
sendo 781.503 ações ordinárias e 781.500 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” (VII) Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a Assembleia, lavrando-se a ata na forma de sumário,
conforme o disposto no § 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Mesa:
Presidente: Antonio Manuel Teixeira Mendes; Secretária: Maria Judith de Brito. Acionistas Presentes: Larimus Participações Ltda.
(por Antonio Manuel Teixeira Mendes e Maria Judith de Brito). A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Maria
Judith de Brito - Secretária. JUCESP nº 148.148/19-0 em 12/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Boletim de Subscrição: Boletim de Subscrição referente ao aumento do capital social da Empresa Folha da Manhã S.A.
(“Companhia”) aprovado na AGE da Companhia realizada na data acima. Total Ações subscritas: 1 ação ordinária, nominativa e
sem valor nominal; Valor Total da subscrição: R$ 63.123.361,50; Forma de integralização: o valor de R$ 2.900.000,00 é
integralizado mediante capitalização de créditos detidos pela Larimus em face da Companhia; o valor de 1,00 é integralizado
mediante a conferência de 4.998 quotas da Livraria da Folha Ltda; e o valor de R$ 60.223.360,50 é integralizado mediante a
conferência de 199.999 quotas da empresa Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. Subscritor: Larimus Participações Ltda.,
sociedade empresária limitada com sede na Alameda Barão de Limeira, 401, sala G, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 07.651.595/0001-
94, com seu contrato social arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.220.218.438, em sessão de 22/09/2005. Antonio Manuel Teixeira
Mendes - Diretor, Maria Judith de Brito - Diretor. São Paulo, 31/01/2019. Maria Judith de Brito - Secretária.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1019905-39.2015.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 07ª Vara Cível, da Comarca de
Santo Andre, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Bonetti, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Aparecido dos Santos CPF/MF. 778.529.318-04,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais, visando a condenação ao
ressarcimento de todos os prejuízos sofridos pela Requerente, que totaliza a quantia de R$ 9.299,44 (Setembro/2015) decorrente da liquidação
do sinistro de acidente de trânsito (segurado da apólice n° 1144521/19). 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. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de Agosto de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO

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

MODALIDADES: Concorrência e Pregão Eletrônico

Objetos:

CA S 002/2019 – Serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva dos
sistemasdegruposgeradoresdediversasUnidades.Abertura:10/05/2019às11h00.
PE C 047/2019 – Fornecimento de equipamentos de CFTV “Intelbrás”, para as
Unidades 24 de Maio, Interlagos e Santos. Abertura: 29/04/2019 às 10h30.
PE C 053/2019–Fornecimento futuroeeventualdepãescongeladosparadiversas
Unidades. Abertura: 21/05/2019 às 10h30.
PE S 113/2019 – Serviços de vigilância e segurança patrimonial armada e
desarmada para a Unidade Jundiaí. Abertura: 13/05/2019 às 10h30.
PE S 120/2019 –Serviçosde inventário nãopatrimonial epadronizaçãodedados
para inserção no sistema EAM - Enterprise Asset Management para diversas
Unidades. Abertura: 29/04/2019 às 10h30.
PE S 122/2019 – Fornecimento e instalação de mobiliário para atendimento
ao ETA - Espaço de Tecnologias e Artes da Unidade Vila Mariana. Abertura:
29/05/2019 às 10h30.
PE S 130/2019 – Serviços de lavanderia para atendimento a diversas Unidades
do Interior e Litoral. Abertura: 06/06/2019 às 10h30.
PE S 134/2019 –TransportedepessoasematendimentoaoprogramadeTurismo
Social para diversas Unidades. Abertura: 23/04/2019 às 10h30.

Aconsultaeaquisiçãodoseditaisencontram-sedisponíveisnoendereçoeletrônico
sescsp.org.brmediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, Secretaria Municipal de Licitações e
Logística, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade
Concorrência Pública n° 006/2019 - Processo nº 5.030/19 - Contratação
de empresa especializada para reforma do Centro Esportivo Atalaia.
Abertura dos envelopes no dia 13/05/2019 às 14:00 horas, no prédio da
Secretaria Municipal de Licitações e Logística, sito à Avenida Professor
Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro Atalaia, Cotia – SP. O edital em inteiro
teor estará à disposição dos interessados através do site da Prefeitura
Municipal de Cotia: www.cotia.sp.gov.br, quaisquer informações poderão
ser obtidas pelo telefone (11) 4616-4846, ramal 2132.

Pregão Eletrônico nº 01/2019
O INSTITUTONACIONALDOSEGUROSOCIAL- INSS, noEstado doTocantins,

através da Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados
que estará recebendo até 09:00 horas do dia 25.04.2019, proposta para PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01/2019, objetivando a contratação de serviços de segurança e
vigilância patrimonial orgânica desarmada a serem prestados nas dependências da
Gerência Executiva do INSS em Palmas/TO e demais Unidades sob sua abrangência.
Os elementos deste pregão estão disponíveis na Seção de Logística ou comprasnet.
Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (63) 3233-3099, no horário de
08:00 às 14:00 horas ou através do e-mail romoaldo.artuzi@inss.gov.br.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM PALMAS - TO

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

Ligue 0300-047 22 22 e ajude o GRAACC a
combater e vencer o câncer infantil.

OGRAACC é uma instituição sem fins lucrativos que,
alémde diagnosticar e tratar o câncer infantil, atua
no desenvolvimento do ensino e pesquisa.
E, para conseguir fazer isso pelas crianças e
adolescentes, precisa da ajuda de adultos como você.
Acessewww.graacc.org.br.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS LIGADOS
AO SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SICOOB
COOPERNAPI - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação - O Presidente da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Aposentados, Pensionistas e Idosos ligados ao Sindicato Nacional dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical - SICOOB COOPERNAPI, inscrita sob o CNPJ nº 16.564.240/0001-59
e NIRE 35400142065, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os delegados que nesta
data são em número de 28 (vinte e oito) efetivos em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária, a realizar-se na sede social à Rua do Carmo, 171, Centro, São Paulo - SP, no dia 23 de Abril de 2019
obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina
o estatuto social: 1) em primeira convocação: às 8:00 com a presença de 2/3 dos delegados; 2) em segunda convocação:
às 9:00 com a presença de metade mais 1 dos delegados; 3) em terceira convocação, às 10:00 com a presença de no
mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: Ordem do Dia: Ordinária: 1. Prestação de
Contas do 1ª e 2º semestres do Exercício de 2018, compreendendo o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstrativo de
Perdas, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Externa; 2. Compensação das Perdas do Exercício 2018
com Saldo da Reserva Legal e Sobras Futuras; 3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
4. Eleição de Conselheiro de Administração Vogal para composição de cargo vago; 5. Aprovação do Regimento Eleitoral.
Extraordinária: 1. Reforma Ampla do Estatuto Social, destacando a adequação ao modelo disponibilizado pelo Sicoob;
2. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa - Atualização; 3. Outros assuntos de interesse geral, sem
deliberação. Nota: Conforme determina a Resolução CMN nº 4434/15, em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do
exercício de 2018, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na
sede da Cooperativa. Nota II:As inscrições dos candidatos que queiram concorrer aos Cargos no Conselho de Administração,
devem ser realizadas no dia 22/04/2019, (sede social) no período das 08h00 às 15h00, na forma prevista no Estatuto Social
da Cooperativa. São Paulo, 10 de abril de 2019. João Batista Inocentini - Presidente

OBJETO: Aquisição Equipamentos para Laboratório de Classificação de Açúcar.
DATAABERTURA:30/04/2019
HORÁRIO ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: LANAGRO/SP. 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

Estatística
Conre 3/1284

Responsável pela DAD

PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2018

LABORATÓRIO
NACIONAL
AGROPECUÁRIO -
LANAGRO/SP

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE

nº 022/2018 (ID 1.200), realizado para a Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Anestesiologia.
Para informações e condições de participação favor acessar o site
www.publinexo.com.br/privado<http://www.publinexo.com.br/privado>.

NORDONINDÚSTRIASMETALÚRGICASS.A.
CNPJ60.884.319/0001-59

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
O Conselho de Administração da Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. (“Companhia”) convoca
os Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril
de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, na Alameda Roger Adam, 169, bairro Centro, Cep 82020-060, a fim de de-
liberarem sobre as seguintes matérias: a) Exame, discussão e votação dos relatórios da Adminis-
tração, das Contas e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2017 e 2018, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; b)
Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; c) Eleger os membros do Conselho de
Administração e fixação da respectiva remuneração global anual. Instruções Gerais: A pessoa
presente à Assembleia deverá provar a sua qualidade de acionista, mediante a apresentação
do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações de sua titularidade
ou custódia com até 3 (três) dias de antecedência da data da AGO, nos termos do Artigo 126
da Lei 6.404, de 15.12.1976 e dos § 1° e 3° do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.
Desejando ser representado, o acionista deverá atender aos preceitos do § 1° do Artigo 126 da
referida Lei, exibindo os seguintes documentos: i) Documento de identidade do representante; ii)
Procuração com poderes especiais do representado com firma reconhecida em cartório (original
ou cópia autenticada); iii) Cópia do contrato/estatuto social do representado ou do regulamento do
fundo, se aplicável; iv) Cópia do termo de posse ou de documentos equivalente que comprove os
poderes do outorgante da procuração, se aplicável. Solicita-se que os acionistas representados
por procuradores depositem, com antecedência mínima de três dias úteis, os documentos acima
elencados na sede social da Companhia (Diretoria de Relações com Investidores). Para aqueles
que apresentarão a documentação no dia da Assembleia, a Companhia informa que estará apta
a recebê-la desde às 08 horas, no local onde a reunião será realizada. Os acionistas podem
optar por votar as matérias constantes deste Edital mediante a utilização do Boletim de Voto a
Distância, conforme Instrução CVM 481, de 17.12.2009. A Companhia informa que as instru-
ções para o voto a distância constam na Proposta da Administração da Assembleia. Encontra-
-se à disposição dos acionistas, na Diretoria de Relações com Investidores, localizada na sede
social da Companhia, e nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.nordon.ind.br),
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br), toda a documentação pertinente à Alameda Roger Adam, 169 - Utin-
ga Santo André - São Paulo - Cep 09.080-620 Fones: (41) 3029-1806 / Fax: (41) 3029-1810.

ASPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA GOVERNA-
DOR ORESTES QUERCIA, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico SE nº 034/2018 (ID 1.201), realizado para a
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especia-
lidade de Nutrologia. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Del Rey Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF 59.227.819/0001-39 - NIRE 35300120035
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas daDel Rey Empreendimentos
e Participações S/A., convocados para se reunirem em
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se
realizarão às 9:00 horas, no dia 20 de abril de 2019, em sua
sede social, na Avenida Marginal nº 1234, Cidade Ariston,
Carapicuíba, SP, paradeliberaremsobre as seguintesmatérias
constantes da Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária:
a) Apreciação do Relatório da Administração, assim como o
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
b) Proposta para a destinação do resultado do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018; c) Eleição dos membros
do Conselho Fiscal para o período 2019 a 2020, e fixação
de sua remuneração. Assembléia Geral Extraordinária:
a) Proposta de reestruturação societária da Companhia e
de sua controlada DeI Rey Empreendimentos Imobiliários
Ltda., mediante cisão parcial da Del Rey Empreendimentos e
Participações S. A., cujo patrimônio decorrente da cisão será
vertido à uma nova companhia, que terá como atribuição,
na condição- de holding, a governança do Plaza Shopping
Carapicuíba. b) Reformulação do Estatuto Social e criação do
Conselho de Administração. Carapicuíba, 08 de abril de 2019.

João Batista Costa - Presidente.

Acervo Folha.
Osúltimos98anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.

www.folha.com.br/acervo

Deinter 1 – São José dos Campos
Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté

Processo DGP nº 6363/2013
Pregão Eletrônico nº 003/2019
Oferta de Compras 180285000012019OC00006
Encontra-se aberta na Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objeto a prestação de serviços de depósito
e guarda de veículos automotores e outros tracionados, apreendidos em razão de atos
de polícia judiciária, com disponibilização e administração do pátios, conforme Termo
de Referência, que integra o Edital como Anexo I. A abertura da sessão será realizada
no dia 30/04/2019, às 10:00 hs, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br . Maiores
informações poderão ser obtidas na UGE – Unidade Gestora Executora 180285, através
do telefone: (12) 3633-4833 ou e-mail: uge.taubate@policiacivil.sp.gov.br.


