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O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2017 Economia B9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Pregão Presencial 26/2017 - Proc. Adm. 45/2017 

Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 26/2017 – cujo 
objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições 
futuras de Tiras Reagentes para Determinação de Glicemia, para uso em glicosímetros digitais 
de uso domiciliar, a ser utilizado para atendimento dos usuários do SUS do município de 
Alambari - SP. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 
Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 04.12.2017 
às 09:30 hrs. Alambari, 16 de novembro de 2017. Odair Francisco Cardoso Filho - Pregoeiro.

 

NOTIFICAÇÃO
O Prefeito Regional de Vila Maria/Vila Guilherme, DARIO JOSE BARRETO, em 
conformidade com o disposto no art. 5º, parágrafo 1º do Decreto 15.627/79 de 
15/12/79 e item 2.4 da Portaria nº 022/SMSP/GAB/2005 e Decreto 51.832/2010 
Portaria 061/SMSP/GAB/2011, notifica o proprietário do veículo abaixo relacionado 
a comparecer a esta Prefeitura Regional à Rua General Mendes nº 111, no prazo 
de 30 dias a contar da data desta publicação, para providenciar sua retirada, 
satisfeitas as exigências legais, sob pena de ser alienado por meio de leilão:
MARCOS DANTAS
Placa CON 9004 - SOCORRO - SÃO PAULO
Chassi 8B4FJB8SCW2807095
I/JEEP CHEROKEE SPORT - MOD./1998 FAB./1998 - VERDE
Processo 2017-0.016.543-3

SECRETARIA DAS PREFEITURAS

REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/ 

VILA GUILHERME

Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral 
do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente da do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente da do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente da do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente da 
entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa TRIÂNGULO DO SOL entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa TRIÂNGULO DO SOL entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa TRIÂNGULO DO SOL entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa TRIÂNGULO DO SOL 
AUTO ESTRADAS S/A para participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que será realizada no AUTO ESTRADAS S/A para participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que será realizada no AUTO ESTRADAS S/A para participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que será realizada no AUTO ESTRADAS S/A para participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que será realizada no 
dia 27 de novembro de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a dia 27 de novembro de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a dia 27 de novembro de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a dia 27 de novembro de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a 
mesma realizar-se-á às 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça mesma realizar-se-á às 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça mesma realizar-se-á às 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça mesma realizar-se-á às 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça 
de Pedágio Agulha, na Rodovia Washington Luís, km 346,4 - SP-310, para discussão e deliberação da de Pedágio Agulha, na Rodovia Washington Luís, km 346,4 - SP-310, para discussão e deliberação da de Pedágio Agulha, na Rodovia Washington Luís, km 346,4 - SP-310, para discussão e deliberação da de Pedágio Agulha, na Rodovia Washington Luís, km 346,4 - SP-310, para discussão e deliberação da 
seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos 
artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional 
representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias 
e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. 
Rosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - Presidente

Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral 
do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente  do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente  do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente  do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente  
da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa VIANORTE S/A para da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa VIANORTE S/A para da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa VIANORTE S/A para da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa VIANORTE S/A para 
participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que será realizada no dia 24 de novembro de 2017,  participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que será realizada no dia 24 de novembro de 2017,  participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que será realizada no dia 24 de novembro de 2017,  participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que será realizada no dia 24 de novembro de 2017,  
às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma  realizar-se-á às  às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma  realizar-se-á às  às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma  realizar-se-á às  às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma  realizar-se-á às  
17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Sertãozinho,  17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Sertãozinho,  17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Sertãozinho,  17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Sertãozinho,  
km 327 + 500, da SP-322 - Rodovia Attílio Balbo, para discussão e deliberação da seguinte ordem  km 327 + 500, da SP-322 - Rodovia Attílio Balbo, para discussão e deliberação da seguinte ordem  km 327 + 500, da SP-322 - Rodovia Attílio Balbo, para discussão e deliberação da seguinte ordem  km 327 + 500, da SP-322 - Rodovia Attílio Balbo, para discussão e deliberação da seguinte ordem  
do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578,  do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578,  do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578,  do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578,  
579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados  579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados  579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados  579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados  
pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas  pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas  pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas  pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas  
em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo 
José de Oliveira - Presidente.José de Oliveira - Presidente.José de Oliveira - Presidente.José de Oliveira - Presidente.

CONCORRÊNCIA 61-2017CONCORRÊNCIA 61-2017CONCORRÊNCIA 61-2017CONCORRÊNCIA 61-2017
REABERTURA DE PRAZOREABERTURA DE PRAZOREABERTURA DE PRAZOREABERTURA DE PRAZO

Contratação de empresa pessoa jurídica, para desenvolvimento de estudos voltados ao Contratação de empresa pessoa jurídica, para desenvolvimento de estudos voltados ao Contratação de empresa pessoa jurídica, para desenvolvimento de estudos voltados ao Contratação de empresa pessoa jurídica, para desenvolvimento de estudos voltados ao 

combate a fraudes em azeite, sementes, rações, bebidas e agroquímicos, identificação combate a fraudes em azeite, sementes, rações, bebidas e agroquímicos, identificação combate a fraudes em azeite, sementes, rações, bebidas e agroquímicos, identificação combate a fraudes em azeite, sementes, rações, bebidas e agroquímicos, identificação 

de pontos críticos e de risco e a proposição de inovações processuais e tecnológicas com de pontos críticos e de risco e a proposição de inovações processuais e tecnológicas com de pontos críticos e de risco e a proposição de inovações processuais e tecnológicas com de pontos críticos e de risco e a proposição de inovações processuais e tecnológicas com 

relação à produtos e insumos agropecuários, que permitam o aperfeiçoamento dos atuais relação à produtos e insumos agropecuários, que permitam o aperfeiçoamento dos atuais relação à produtos e insumos agropecuários, que permitam o aperfeiçoamento dos atuais relação à produtos e insumos agropecuários, que permitam o aperfeiçoamento dos atuais 

processos.processos.processos.processos.

DATA: 14/12/2017DATA: 14/12/2017DATA: 14/12/2017DATA: 14/12/2017
HORA: 10h (horário de Brasília)HORA: 10h (horário de Brasília)HORA: 10h (horário de Brasília)HORA: 10h (horário de Brasília)
LOCAL: Representação do IICA no BrasilLOCAL: Representação do IICA no BrasilLOCAL: Representação do IICA no BrasilLOCAL: Representação do IICA no Brasil
 SHIS, QI 05, Chácara 16,  Lago Sul, BRASÍLIA/DF - CEP 71600-530 SHIS, QI 05, Chácara 16,  Lago Sul, BRASÍLIA/DF - CEP 71600-530 SHIS, QI 05, Chácara 16,  Lago Sul, BRASÍLIA/DF - CEP 71600-530 SHIS, QI 05, Chácara 16,  Lago Sul, BRASÍLIA/DF - CEP 71600-530

Os interessados poderão obter o Edital acessando a Internet, no site Os interessados poderão obter o Edital acessando a Internet, no site Os interessados poderão obter o Edital acessando a Internet, no site Os interessados poderão obter o Edital acessando a Internet, no site 

http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-juridica/http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-juridica/http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-juridica/http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-juridica/

INSTITUTO INTERAMERICANO DE INSTITUTO INTERAMERICANO DE INSTITUTO INTERAMERICANO DE INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICACOOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICACOOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICACOOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP comunica a todos os interessados que encontra-
se aberta a Licitação abaixo:

PROCESSO: Nº: 025.243/2017
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
OBJETO: Prestação de serviços de locação mensal para fornecimento, instalação, 
configuração, testes, garantia e assistência técnica de sistema central privada de comutação 
telefônica – PABX.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21/11/2017
DATA E HORA DA ABERTURA: 04/12/2017 às 10:00 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
OFERTA DE COMPRA: 512101510502017OC00024

O edital na integra poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.artesp.sp.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2017

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP comunica a todos os interessados que encontra-
se aberta a Licitação abaixo:

PROCESSO: Nº: 024.260/2017
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
OBJETO: Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, com a efetiva 
cobertura dos postos relacionados, bem como de vigilância eletrônica, compreendendo a 
instalação, locação, manutenção de sistema de CFTV e controle de acesso, monitoramento 
e gerenciamento local de imagens de CFTV, pelo período de 30 meses, para atender ao 
edifício sede da ARTESP.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21/11/2017
DATA E HORA DA ABERTURA: 01/12/2017 às 10:00 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
OFERTA DE COMPRA: 512101510502017OC00022

O edital na integra poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.artesp.sp.gov.br.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2017 – UASG 200100

PROCESSO Nº 1.00.000.011587/2017-83
REGISTRO DE PREÇOS

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público que o objeto do pregão 
suprarreferenciado foi adjudicado às empresas: ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, 
COMERCIO E INFORMATICA – CNPJ Nº 16.731.837/0001-40 para os itens 5 e 8 e ADM 
COMERCIAL DE MANUFATURADOS EIRELI – ME – CNPJ Nº 19.111.136/0001-05 para o 
item 6 pelo critério de menor preço. Os itens 1, 2, 3, 4, 7 e 9 foram desertos.

GILSON JORGE TELES MARINHO
Pregoeiro PGR/MPF

Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΕΣΠελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΕΣΠελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΕΣΠελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΕΣ
DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΣΑ∨DΕ, DΕ ςΙDΑ, DΕ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΣΑ∨DΕ, DΕ ςΙDΑ, DΕ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΣΑ∨DΕ, DΕ ςΙDΑ, DΕ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΣΑ∨DΕ, DΕ ςΙDΑ, DΕ 
ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο Ε ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΙςΑDΑ ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ � ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ α χοmπαρεχερεm ◊ ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο Ε ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΙςΑDΑ ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ � ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ α χοmπαρεχερεm ◊ ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο Ε ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΙςΑDΑ ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ � ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ α χοmπαρεχερεm ◊ ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο Ε ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΙςΑDΑ ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ � ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ α χοmπαρεχερεm ◊ 
Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια, α ρεαλιζαρ−σε νο δια 27 δε νοϖεmβρο δε 2017 να σεδε δο Σινδιχατο � Αυδιτ⌠ριο Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια, α ρεαλιζαρ−σε νο δια 27 δε νοϖεmβρο δε 2017 να σεδε δο Σινδιχατο � Αυδιτ⌠ριο Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια, α ρεαλιζαρ−σε νο δια 27 δε νοϖεmβρο δε 2017 να σεδε δο Σινδιχατο � Αυδιτ⌠ριο Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια, α ρεαλιζαρ−σε νο δια 27 δε νοϖεmβρο δε 2017 να σεδε δο Σινδιχατο � Αυδιτ⌠ριο 
Αντονιο D�Αmλιο, ◊ Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293 � 29≡ ανδαρ, Χεντρο, Σο Παυλο, Χαπιταλ, χοm α σεγυιντε ορδεm Αντονιο D�Αmλιο, ◊ Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293 � 29≡ ανδαρ, Χεντρο, Σο Παυλο, Χαπιταλ, χοm α σεγυιντε ορδεm Αντονιο D�Αmλιο, ◊ Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293 � 29≡ ανδαρ, Χεντρο, Σο Παυλο, Χαπιταλ, χοm α σεγυιντε ορδεm Αντονιο D�Αmλιο, ◊ Ρυα Λβερο Βαδαρ⌠, 293 � 29≡ ανδαρ, Χεντρο, Σο Παυλο, Χαπιταλ, χοm α σεγυιντε ορδεm 
δο δια: α) Απρεσενταο, Dισχυσσο ε Dελιβεραο δα Πρεϖισο Οραmεντ〈ρια παρα ο Εξερχχιο δε 2018;δο δια: α) Απρεσενταο, Dισχυσσο ε Dελιβεραο δα Πρεϖισο Οραmεντ〈ρια παρα ο Εξερχχιο δε 2018;δο δια: α) Απρεσενταο, Dισχυσσο ε Dελιβεραο δα Πρεϖισο Οραmεντ〈ρια παρα ο Εξερχχιο δε 2018;δο δια: α) Απρεσενταο, Dισχυσσο ε Dελιβεραο δα Πρεϖισο Οραmεντ〈ρια παρα ο Εξερχχιο δε 2018;
β) Ασσυντοσ Γεραισ. Α ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 15η30, χοm α πρεσενα δε β) Ασσυντοσ Γεραισ. Α ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 15η30, χοm α πρεσενα δε β) Ασσυντοσ Γεραισ. Α ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 15η30, χοm α πρεσενα δε β) Ασσυντοσ Γεραισ. Α ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 15η30, χοm α πρεσενα δε 
51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 16η00, χοm ο νmερο δε χορρετορεσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 16η00, χοm ο νmερο δε χορρετορεσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 16η00, χοm ο νmερο δε χορρετορεσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 16η00, χοm ο νmερο δε χορρετορεσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.

Αλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠΑλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠΑλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠΑλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ Σο Παυλο, 17 δε νοϖεmβρο δε 2017Σο Παυλο, 17 δε νοϖεmβρο δε 2017Σο Παυλο, 17 δε νοϖεmβρο δε 2017Σο Παυλο, 17 δε νοϖεmβρο δε 2017

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο � ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο � ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο � ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο � ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑ

Οβϕετο:  Χοντραταο, πελο Σιστεmα δε Ρεγιστρο δε Πρεοσ, δε εmπρεσα 

εσπεχιαλιζαδα παρα ρενοϖαο δα γαραντια ε συπορτε τχνιχο δα σολυο δε 

ϑρεwαλλ Παλο Aλτο (ΠA−5020 ε ΠA−5060 + ΠANΟΡAMA), χοm α ϑναλιδαδε δε

mαντερ ατυαλιζαδα ε συπορταδα α πλαταfορmα δε σεγυρανα εm υσο νο Mινιστριο

δα Χιêνχια, Tεχνολογια, Iνοϖαõεσ ε Χοmυνιχαõεσ – MΧTIΧ.

Eδιταλ Dισπονíϖελ: α παρτιρ δε 17/11/2017, δε 08:30h àσ 12h ε δε 14h àσ 17:30h.

Eνδερεο: Eσπλαναδα δοσ Mινιστριοσ, Bλοχο E, Σοβρελοϕα, Σαλα 181, Bρασíλια – DF.

Σιτεσ: www.χοmπρασγοϖερναmενταισ.γοϖ.βρ ε www.mχτιχ.γοϖ.βρ.

Aβερτυρα δασ Προποστασ: 29/11/2017, àσ 09:00h.

Εϖεραλδο Σιλϖειρα Γοισ

Πρεγοειρο

ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 23/2017

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ DΑ
ΧΙ⊇ΝΧΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,

ΙΝΟςΑ∩∏ΕΣ Ε ΧΟΜΥΝΙΧΑ∩∏ΕΣ

Objeto: Contratação de serviços de Médico Intensivista e responsável técnico para atender as 
necessidades do Hospital Regional do Litoral.
Preço Máximo: R$ 2.111.200,00
Autorização: Diretor Presidente da FUNEAS em 13/11/2017
Retirada do Edital: a partir das 09:00 horas do dia 15/11/2017, na Comissão Permanente de 
Licitações ou no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br    
Abertura: 28 / 11 / 2017, às 09:00 horas na Comissão Permanente de Licitações – Av. João Gualberto 
1881, Juveve – Curitiba/Paraná Telefone: (41) 3350-7400
Publicação em obediência ao disposto no art. 31, parágrafo 3º da Lei Estadual de Licitações 
15.608/07. 

Curitiba, 14 de novembro de 2017.
Lilian Cristina Dornelles

Gerência de Licitações e Contratos

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
FUNEAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 45/2017 - PROTOCOLO N.º 14.877.740-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Tomada de Preços 05/2017 - Proc. Adm. 40/2017

Torna público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 05/2017 – Cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de fechamento 
e serviços complementares da Creche “Gabriel Brícola Mateus” no município de Alambari, incluindo 
o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. O Edital poderá ser adquirido no Paço 
Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Abertura dos envelopes 
dia 06.12.2017 às 14:00 hrs, sendo o cadastramento obrigatório até dia 01 de dezembro de 2017, 
terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas. Alambari, 16 de novembro de 2017. 
Marcos José de Laia - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MEIAS E TÊNIS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MEIAS E TÊNIS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MEIAS E TÊNIS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MEIAS E TÊNIS 
ESCOLARES; Disputa: Dia 01/12/2017 às 09:00 horas. ESCOLARES; Disputa: Dia 01/12/2017 às 09:00 horas. ESCOLARES; Disputa: Dia 01/12/2017 às 09:00 horas. ESCOLARES; Disputa: Dia 01/12/2017 às 09:00 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO; 
Disputa: Dia 04/12/2017 às 09:00 horas. Disputa: Dia 04/12/2017 às 09:00 horas. Disputa: Dia 04/12/2017 às 09:00 horas. Disputa: Dia 04/12/2017 às 09:00 horas. 

Editais através do site http://www6.caixa.gov.br/fornecedores/, em seguida selecionar no quadro Navegue Por a opção Editais através do site http://www6.caixa.gov.br/fornecedores/, em seguida selecionar no quadro Navegue Por a opção Editais através do site http://www6.caixa.gov.br/fornecedores/, em seguida selecionar no quadro Navegue Por a opção Editais através do site http://www6.caixa.gov.br/fornecedores/, em seguida selecionar no quadro Navegue Por a opção 
Outros Compradores :: Pregão Eletrônico, o item Editais. Maiores informações pelo telefone (11)4652-7609 depto de Outros Compradores :: Pregão Eletrônico, o item Editais. Maiores informações pelo telefone (11)4652-7609 depto de Outros Compradores :: Pregão Eletrônico, o item Editais. Maiores informações pelo telefone (11)4652-7609 depto de Outros Compradores :: Pregão Eletrônico, o item Editais. Maiores informações pelo telefone (11)4652-7609 depto de 
compras.compras.compras.compras.

Prefeitura Municipal de Arujá, 16 de Novembro de 2017Prefeitura Municipal de Arujá, 16 de Novembro de 2017Prefeitura Municipal de Arujá, 16 de Novembro de 2017Prefeitura Municipal de Arujá, 16 de Novembro de 2017

AGÊNCIA ESTADO S.A.
CNPJ (MF) nº 62.652.961/0001-38 - NIRE 35 300 202 112

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Aos quatro dias do mês de outubro de 2017, às 16:30 horas, na sede da AGÊNCIA ESTADO S.A. 
(“Sociedade”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Professor Celestino Bourroul, 68, Bairro do 
Limão. PRESENÇA: Compareceram todos os membros do Conselho de Administração, conforme se verifi ca no Livro de 
Presença. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumindo a presidência, o Sr. ROBERTO CRISSIUMA MESQUITA, convidou a mim, 
MARIANA UEMURA SAMPAIO, advogada, para secretariar os trabalhos desta reunião. ORDEM DO DIA: 1) Alteração do quadro 
de Diretores. DELIBERAÇÕES: 1) Nos termos da alínea “e” do Artigo 11 do Estatuto Social, foi aprovada, por unanimidade, 
a exoneração do Diretor sem designação especial, Sr. DANIEL BLEECKER PARKE; fi cando a composição da Diretoria da 
Sociedade da seguinte forma: a) Diretor Presidente: Sr. FRANCISCO MESQUITA NETO; b) Diretor Financeiro: Sr. MARCOS 
AURELIO PEREIRA BUENO; e c) Diretores: Sra. MARIANA UEMURA SAMPAIO e Sr. JOÃO FABIO CAMINOTO; todos residentes 
e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Professor Celestino Bourroul, nº 
68, Bairro do Limão. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e não tendo ninguém feito uso da palavra, o Sr. Presidente 
deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros 
do Conselho presentes. Autoriza-se neste ato a feitura de extrato desta ata, contendo uma ou mais deliberações, para fi ns de 
registro no Registro do Comércio, assim como a sua publicação em forma de sumário. São Paulo, 4 de outubro de 2017. Mesa: 
Roberto Crissiuma Mesquita – Presidente; Mariana Uemura Sampaio – Secretária; Conselheiros: Fernando Crissiuma Mesquita; 
Fernão Lara Mesquita; Francisco Mesquita Neto; Getúlio Luiz de Alencar; Júlio César Ferreira de Mesquita e Roberto Crissiuma 
Mesquita. Esta é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação – JUCESP – Certifi co o registro sob o nº 508.646/17-0 em 10/11/2017. Flávia R Britto Gonçalves – Secretária Geral.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AVISO

Encontra-se aberta na Divisão de Transportes do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia 
Civil do Estado de São Paulo, situada na Alameda Cleveland, 534 – Campos Elíseos, 2º andar, São Paulo/SP, a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nº 003/2017 – DT, processo DGP nº4090/2016-DT, visando a aquisição 
de ônibus para a frota da Delegacia Geral de Polícia. A entrega das propostas será a partir das 00h00 do dia 
17/11/2017 no site www.bec.sp.gov.br, com abertura da sessão pública para o dia 05/12/2017 às 11h00, onde 
poderá ser obtido o edital. Maiores esclarecimentos poderão ser realizados de segunda a sexta-feira das 10h00 às 
19h00 pelo telefone (11) 3331-0804, ramal 202/204 ou por e-mail transportes.dap@policiacivil.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVIPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVIPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVIPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

ReaberturaReaberturaReaberturaReabertura - Processo n.º 13492/17 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/17 – Registro de Preços para  - Processo n.º 13492/17 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/17 – Registro de Preços para  - Processo n.º 13492/17 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/17 – Registro de Preços para  - Processo n.º 13492/17 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 15/17 – Registro de Preços para 
eventual aquisição e entrega parcelada de medicamentos. - eventual aquisição e entrega parcelada de medicamentos. - eventual aquisição e entrega parcelada de medicamentos. - eventual aquisição e entrega parcelada de medicamentos. - (Com reserva de cota para Micro Empreendedor (Com reserva de cota para Micro Empreendedor (Com reserva de cota para Micro Empreendedor (Com reserva de cota para Micro Empreendedor 
Individual, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)Individual, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)Individual, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)Individual, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).  – Recebimento e abertura dos Envelopes às .  – Recebimento e abertura dos Envelopes às .  – Recebimento e abertura dos Envelopes às .  – Recebimento e abertura dos Envelopes às 
09:00 horas do dia 21/12/2017 – Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o 09:00 horas do dia 21/12/2017 – Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o 09:00 horas do dia 21/12/2017 – Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o 09:00 horas do dia 21/12/2017 – Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o 
edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - 
Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras 
e Licitações.e Licitações.e Licitações.e Licitações.

Processo n.º 20380/17Processo n.º 20380/17Processo n.º 20380/17Processo n.º 20380/17 – TOMADA DE PREÇOS nº 06/17 – Contratação de empresa especializada para  – TOMADA DE PREÇOS nº 06/17 – Contratação de empresa especializada para  – TOMADA DE PREÇOS nº 06/17 – Contratação de empresa especializada para  – TOMADA DE PREÇOS nº 06/17 – Contratação de empresa especializada para 
instalação de aparelhos de ar condicionado na nova sede da Prefeitura do Município de Itapevi com equipamento instalação de aparelhos de ar condicionado na nova sede da Prefeitura do Município de Itapevi com equipamento instalação de aparelhos de ar condicionado na nova sede da Prefeitura do Município de Itapevi com equipamento instalação de aparelhos de ar condicionado na nova sede da Prefeitura do Município de Itapevi com equipamento 
(ar condicionado), mão de obra e materiais de elétrica e refrigeração inclusos  – Recebimento e abertura dos (ar condicionado), mão de obra e materiais de elétrica e refrigeração inclusos  – Recebimento e abertura dos (ar condicionado), mão de obra e materiais de elétrica e refrigeração inclusos  – Recebimento e abertura dos (ar condicionado), mão de obra e materiais de elétrica e refrigeração inclusos  – Recebimento e abertura dos 
Envelopes às 09:00 horas do dia 06/12/2017 – Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. Envelopes às 09:00 horas do dia 06/12/2017 – Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. Envelopes às 09:00 horas do dia 06/12/2017 – Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. Envelopes às 09:00 horas do dia 06/12/2017 – Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. 
– Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.– Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.– Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.– Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.
sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de 
Compras e Licitações.Compras e Licitações.Compras e Licitações.Compras e Licitações.

Processo n.º 15573/17 Processo n.º 15573/17 Processo n.º 15573/17 Processo n.º 15573/17 – TOMADA DE PREÇOS nº 07/17 – Contratação de empresa especializada para – TOMADA DE PREÇOS nº 07/17 – Contratação de empresa especializada para – TOMADA DE PREÇOS nº 07/17 – Contratação de empresa especializada para – TOMADA DE PREÇOS nº 07/17 – Contratação de empresa especializada para 
elaboração de Projeto Executivo – Recebimento e abertura dos Envelopes às 14:00 horas do dia 06/12/2017 – elaboração de Projeto Executivo – Recebimento e abertura dos Envelopes às 14:00 horas do dia 06/12/2017 – elaboração de Projeto Executivo – Recebimento e abertura dos Envelopes às 14:00 horas do dia 06/12/2017 – elaboração de Projeto Executivo – Recebimento e abertura dos Envelopes às 14:00 horas do dia 06/12/2017 – 
Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias 
ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@
itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.

Processo n.º 20259/17Processo n.º 20259/17Processo n.º 20259/17Processo n.º 20259/17 – PREGÃO PRESENCIAL nº 110/2017 – Registro de preços para eventual fornecimento,  – PREGÃO PRESENCIAL nº 110/2017 – Registro de preços para eventual fornecimento,  – PREGÃO PRESENCIAL nº 110/2017 – Registro de preços para eventual fornecimento,  – PREGÃO PRESENCIAL nº 110/2017 – Registro de preços para eventual fornecimento, 
montagem e instalação de mobiliário, para adequar as estruturas físicas da nova sede da prefeitura municipal de montagem e instalação de mobiliário, para adequar as estruturas físicas da nova sede da prefeitura municipal de montagem e instalação de mobiliário, para adequar as estruturas físicas da nova sede da prefeitura municipal de montagem e instalação de mobiliário, para adequar as estruturas físicas da nova sede da prefeitura municipal de 
Itapevi e Secretarias municipais Itapevi e Secretarias municipais Itapevi e Secretarias municipais Itapevi e Secretarias municipais (Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos (Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos (Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos (Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos 
para ME, EPP e MEI, nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006)para ME, EPP e MEI, nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006)para ME, EPP e MEI, nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006)para ME, EPP e MEI, nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006). – Recebimento e abertura . – Recebimento e abertura . – Recebimento e abertura . – Recebimento e abertura 
dos Envelopes às 09:00 horas do dia 01/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/dos Envelopes às 09:00 horas do dia 01/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/dos Envelopes às 09:00 horas do dia 01/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/dos Envelopes às 09:00 horas do dia 01/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/
SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.
sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de 
Compras e Licitações.Compras e Licitações.Compras e Licitações.Compras e Licitações.

Processo n.º 8020/17 Processo n.º 8020/17 Processo n.º 8020/17 Processo n.º 8020/17 – PREGÃO PRESENCIAL nº 111/2017 – Contratação de empresa para prestação de – PREGÃO PRESENCIAL nº 111/2017 – Contratação de empresa para prestação de – PREGÃO PRESENCIAL nº 111/2017 – Contratação de empresa para prestação de – PREGÃO PRESENCIAL nº 111/2017 – Contratação de empresa para prestação de 
serviço de telefonia, aquisição de equipamento de telefonia e infraestrutura de rede. serviço de telefonia, aquisição de equipamento de telefonia e infraestrutura de rede. serviço de telefonia, aquisição de equipamento de telefonia e infraestrutura de rede. serviço de telefonia, aquisição de equipamento de telefonia e infraestrutura de rede. (Licitação destinada (Licitação destinada (Licitação destinada (Licitação destinada 
exclusivamente às Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais, exclusivamente às Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais, exclusivamente às Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais, exclusivamente às Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais, 
nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006)nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006)nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006)nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006). – Recebimento e abertura dos Envelopes . – Recebimento e abertura dos Envelopes . – Recebimento e abertura dos Envelopes . – Recebimento e abertura dos Envelopes 
às 14:00 horas do dia 01/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar às 14:00 horas do dia 01/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar às 14:00 horas do dia 01/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar às 14:00 horas do dia 01/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar 
o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.
br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras 
e Licitações.e Licitações.e Licitações.e Licitações.

Processo n.º 6538/17 Processo n.º 6538/17 Processo n.º 6538/17 Processo n.º 6538/17 – PREGÃO PRESENCIAL nº 112/2017 – Aquisição de equipamentos de informática. – PREGÃO PRESENCIAL nº 112/2017 – Aquisição de equipamentos de informática. – PREGÃO PRESENCIAL nº 112/2017 – Aquisição de equipamentos de informática. – PREGÃO PRESENCIAL nº 112/2017 – Aquisição de equipamentos de informática. 
(Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos (Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos (Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos (Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos 
termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006). – Recebimento e abertura dos Envelopes às 09:00 ). – Recebimento e abertura dos Envelopes às 09:00 ). – Recebimento e abertura dos Envelopes às 09:00 ). – Recebimento e abertura dos Envelopes às 09:00 
horas do dia 04/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital horas do dia 04/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital horas do dia 04/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital horas do dia 04/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital 
mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 
4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.

Processo n.º 17152/17 Processo n.º 17152/17 Processo n.º 17152/17 Processo n.º 17152/17 – PREGÃO PRESENCIAL nº 113/2017 – Contratação de serviços de conectividade e – PREGÃO PRESENCIAL nº 113/2017 – Contratação de serviços de conectividade e – PREGÃO PRESENCIAL nº 113/2017 – Contratação de serviços de conectividade e – PREGÃO PRESENCIAL nº 113/2017 – Contratação de serviços de conectividade e 
serviço de internet para atendimento das unidades da estrutura funcional da Prefeitura Municipal De Itapevi. – serviço de internet para atendimento das unidades da estrutura funcional da Prefeitura Municipal De Itapevi. – serviço de internet para atendimento das unidades da estrutura funcional da Prefeitura Municipal De Itapevi. – serviço de internet para atendimento das unidades da estrutura funcional da Prefeitura Municipal De Itapevi. – 
Recebimento e abertura dos Envelopes às 09:00 horas do dia 05/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, Recebimento e abertura dos Envelopes às 09:00 horas do dia 05/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, Recebimento e abertura dos Envelopes às 09:00 horas do dia 05/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, Recebimento e abertura dos Envelopes às 09:00 horas do dia 05/12/2017. Local: Avenida Presidente Vargas, 
405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página 405 - 2º andar – Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente na página 
da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7500. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.16/11/2017 – Departamento de Compras e Licitações.

Colégio Dante AlighieriColégio Dante AlighieriColégio Dante AlighieriColégio Dante Alighieri
C.N.P.J. nº 61.365.805/0001-23C.N.P.J. nº 61.365.805/0001-23C.N.P.J. nº 61.365.805/0001-23C.N.P.J. nº 61.365.805/0001-23

Edital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Associados Efetivos do Colégio Dante Alighieri a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, a ser Ficam convocados os Senhores Associados Efetivos do Colégio Dante Alighieri a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, a ser Ficam convocados os Senhores Associados Efetivos do Colégio Dante Alighieri a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, a ser Ficam convocados os Senhores Associados Efetivos do Colégio Dante Alighieri a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada em sua sede social, na Alameda Jaú, nº 1061, nesta capital, no dia 27 de novembro de 2017, às 19h00 em primeira convocação, e realizada em sua sede social, na Alameda Jaú, nº 1061, nesta capital, no dia 27 de novembro de 2017, às 19h00 em primeira convocação, e realizada em sua sede social, na Alameda Jaú, nº 1061, nesta capital, no dia 27 de novembro de 2017, às 19h00 em primeira convocação, e realizada em sua sede social, na Alameda Jaú, nº 1061, nesta capital, no dia 27 de novembro de 2017, às 19h00 em primeira convocação, e 
às 19h30 em segunda e última convocação, no Auditório Guglielmo Raul Falzoni, a fim de deliberar sobre os seguintes e únicos itens: às 19h30 em segunda e última convocação, no Auditório Guglielmo Raul Falzoni, a fim de deliberar sobre os seguintes e únicos itens: às 19h30 em segunda e última convocação, no Auditório Guglielmo Raul Falzoni, a fim de deliberar sobre os seguintes e únicos itens: às 19h30 em segunda e última convocação, no Auditório Guglielmo Raul Falzoni, a fim de deliberar sobre os seguintes e únicos itens: a) a) a) a) Leitura, Leitura, Leitura, Leitura, 
discussão e aprovação da Ata da última Assembleia. discussão e aprovação da Ata da última Assembleia. discussão e aprovação da Ata da última Assembleia. discussão e aprovação da Ata da última Assembleia. b) b) b) b) Em obediência ao Parágrafo 1º do Artigo 3° do Estatuto deste Colégio, e em face do Em obediência ao Parágrafo 1º do Artigo 3° do Estatuto deste Colégio, e em face do Em obediência ao Parágrafo 1º do Artigo 3° do Estatuto deste Colégio, e em face do Em obediência ao Parágrafo 1º do Artigo 3° do Estatuto deste Colégio, e em face do 
cumprimento de suas alíneas a), b), c), d), e) e g), e a fim de dar o devido cumprimento à alínea f) do Parágrafo em questão, providência essa cumprimento de suas alíneas a), b), c), d), e) e g), e a fim de dar o devido cumprimento à alínea f) do Parágrafo em questão, providência essa cumprimento de suas alíneas a), b), c), d), e) e g), e a fim de dar o devido cumprimento à alínea f) do Parágrafo em questão, providência essa cumprimento de suas alíneas a), b), c), d), e) e g), e a fim de dar o devido cumprimento à alínea f) do Parágrafo em questão, providência essa 
relacionada à condução do tema “Admissão e Demissão dos Associados Efetivos”. A deliberação de tal tema foi protocolada pelo saudoso relacionada à condução do tema “Admissão e Demissão dos Associados Efetivos”. A deliberação de tal tema foi protocolada pelo saudoso relacionada à condução do tema “Admissão e Demissão dos Associados Efetivos”. A deliberação de tal tema foi protocolada pelo saudoso relacionada à condução do tema “Admissão e Demissão dos Associados Efetivos”. A deliberação de tal tema foi protocolada pelo saudoso 
Paolo Fabbriziani (a quem, ao colocá-la na ordem do dia, rendemos aqui nossa homenagem) em conjunto com Paulo Bartoli, que indicaram o Paolo Fabbriziani (a quem, ao colocá-la na ordem do dia, rendemos aqui nossa homenagem) em conjunto com Paulo Bartoli, que indicaram o Paolo Fabbriziani (a quem, ao colocá-la na ordem do dia, rendemos aqui nossa homenagem) em conjunto com Paulo Bartoli, que indicaram o Paolo Fabbriziani (a quem, ao colocá-la na ordem do dia, rendemos aqui nossa homenagem) em conjunto com Paulo Bartoli, que indicaram o 
atual Presidente da AEDA, Dr. Alfio Paglia - cargo, a propósito, sempre preenchido por um membro de nossa sociedade civil -, indicação essa atual Presidente da AEDA, Dr. Alfio Paglia - cargo, a propósito, sempre preenchido por um membro de nossa sociedade civil -, indicação essa atual Presidente da AEDA, Dr. Alfio Paglia - cargo, a propósito, sempre preenchido por um membro de nossa sociedade civil -, indicação essa atual Presidente da AEDA, Dr. Alfio Paglia - cargo, a propósito, sempre preenchido por um membro de nossa sociedade civil -, indicação essa 
que, já aprovada pela Comissão de Sindicância, deverá ser agora submetida ao plenário da Assembleia Geral Extraordinária para sua que, já aprovada pela Comissão de Sindicância, deverá ser agora submetida ao plenário da Assembleia Geral Extraordinária para sua que, já aprovada pela Comissão de Sindicância, deverá ser agora submetida ao plenário da Assembleia Geral Extraordinária para sua que, já aprovada pela Comissão de Sindicância, deverá ser agora submetida ao plenário da Assembleia Geral Extraordinária para sua 
consagração. Atenciosamente, José Luiz Farina - Presidente do Conselho Administrativo.consagração. Atenciosamente, José Luiz Farina - Presidente do Conselho Administrativo.consagração. Atenciosamente, José Luiz Farina - Presidente do Conselho Administrativo.consagração. Atenciosamente, José Luiz Farina - Presidente do Conselho Administrativo.

Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em 
Geral do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais.  Geral do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais.  Geral do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais.  Geral do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais.  
O presidente da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa O presidente da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa O presidente da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa O presidente da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa 
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/ACONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/ACONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/ACONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A,,,, para participarem das Assembleias  para participarem das Assembleias  para participarem das Assembleias  para participarem das Assembleias 
Extraordinárias, que serão realizadas nos seguintes locais e datas: 1) No dia 21 de novembro de Extraordinárias, que serão realizadas nos seguintes locais e datas: 1) No dia 21 de novembro de Extraordinárias, que serão realizadas nos seguintes locais e datas: 1) No dia 21 de novembro de Extraordinárias, que serão realizadas nos seguintes locais e datas: 1) No dia 21 de novembro de 
2017, às 11:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á 2017, às 11:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á 2017, às 11:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á 2017, às 11:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á 
às 12:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Moreira às 12:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Moreira às 12:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Moreira às 12:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Moreira 
César, km 86 + 1022/SP - Sentido RJ/SP; 2) No dia 21 de novembro de 2017, às 16:30 horas em  César, km 86 + 1022/SP - Sentido RJ/SP; 2) No dia 21 de novembro de 2017, às 16:30 horas em  César, km 86 + 1022/SP - Sentido RJ/SP; 2) No dia 21 de novembro de 2017, às 16:30 horas em  César, km 86 + 1022/SP - Sentido RJ/SP; 2) No dia 21 de novembro de 2017, às 16:30 horas em  
1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 17:00 horas em  1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 17:00 horas em  1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 17:00 horas em  1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 17:00 horas em  
2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Jacareí, km 165 + 253/SP - 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Jacareí, km 165 + 253/SP - 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Jacareí, km 165 + 253/SP - 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Jacareí, km 165 + 253/SP - 
Sentido SP/RJ, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização Sentido SP/RJ, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização Sentido SP/RJ, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização Sentido SP/RJ, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização 
do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de 
todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas 
Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo;  Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo;  Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo;  Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo;  
b) Assuntos Gerais. São Paulo, 13 de novembro de 2017. b) Assuntos Gerais. São Paulo, 13 de novembro de 2017. b) Assuntos Gerais. São Paulo, 13 de novembro de 2017. b) Assuntos Gerais. São Paulo, 13 de novembro de 2017. 

Rosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - Presidente

Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral 
do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente da do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente da do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente da do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente da 
entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa RENOVIAS entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa RENOVIAS entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa RENOVIAS entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa RENOVIAS 
CONCESSIONÁRIA S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias, que serão realizadas nos CONCESSIONÁRIA S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias, que serão realizadas nos CONCESSIONÁRIA S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias, que serão realizadas nos CONCESSIONÁRIA S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias, que serão realizadas nos 
seguintes locais e datas: 1) No dia 22 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não seguintes locais e datas: 1) No dia 22 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não seguintes locais e datas: 1) No dia 22 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não seguintes locais e datas: 1) No dia 22 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não 
havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer 
número de presentes à Praça de Pedágio Jaguariúna, km 123+400 - SP-240; 2) No dia 22 de novembro número de presentes à Praça de Pedágio Jaguariúna, km 123+400 - SP-240; 2) No dia 22 de novembro número de presentes à Praça de Pedágio Jaguariúna, km 123+400 - SP-240; 2) No dia 22 de novembro número de presentes à Praça de Pedágio Jaguariúna, km 123+400 - SP-240; 2) No dia 22 de novembro 
de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 
16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Pinhal, km 192 - 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Pinhal, km 192 - 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Pinhal, km 192 - 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de Pedágio Pinhal, km 192 - 
SP-342, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto SP-342, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto SP-342, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto SP-342, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto 
da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os 
empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas 
Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. 
São Paulo, 14 de novembro de 2017.São Paulo, 14 de novembro de 2017.São Paulo, 14 de novembro de 2017.São Paulo, 14 de novembro de 2017.

Rosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - Presidente

Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral 
do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente 
da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CONCESSIONÁRIA da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CONCESSIONÁRIA da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CONCESSIONÁRIA da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CONCESSIONÁRIA 
DO RODOANEL OESTE S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias, que serão realizadas DO RODOANEL OESTE S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias, que serão realizadas DO RODOANEL OESTE S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias, que serão realizadas DO RODOANEL OESTE S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias, que serão realizadas 
nos seguintes locais e datas: 1) No dia 22 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não nos seguintes locais e datas: 1) No dia 22 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não nos seguintes locais e datas: 1) No dia 22 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não nos seguintes locais e datas: 1) No dia 22 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não 
havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer 
número de presentes à Praça de Pedágio 13 - Régis Bittencourt, km 25,360 (sentido litoral); 2) No dia número de presentes à Praça de Pedágio 13 - Régis Bittencourt, km 25,360 (sentido litoral); 2) No dia número de presentes à Praça de Pedágio 13 - Régis Bittencourt, km 25,360 (sentido litoral); 2) No dia número de presentes à Praça de Pedágio 13 - Régis Bittencourt, km 25,360 (sentido litoral); 2) No dia 
22 de novembro de 2017, às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a 22 de novembro de 2017, às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a 22 de novembro de 2017, às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a 22 de novembro de 2017, às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a 
mesma realizar-se-á às 17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de mesma realizar-se-á às 17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de mesma realizar-se-á às 17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de mesma realizar-se-á às 17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes à Praça de 
Pedágio 1 - Raimundo Pereira Magalhães - Interna, para discussão e deliberação da seguinte ordem Pedágio 1 - Raimundo Pereira Magalhães - Interna, para discussão e deliberação da seguinte ordem Pedágio 1 - Raimundo Pereira Magalhães - Interna, para discussão e deliberação da seguinte ordem Pedágio 1 - Raimundo Pereira Magalhães - Interna, para discussão e deliberação da seguinte ordem 
do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 do dia: a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 
e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados pelo e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados pelo e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados pelo e 580 da CLT, a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados pelo 
Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral 
do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 14 de novembro de 2017. do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 14 de novembro de 2017. do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 14 de novembro de 2017. do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 14 de novembro de 2017. 

Rosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - PresidenteRosevaldo José de Oliveira - Presidente

SINDICATO DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINDICOOP) - SINDICATO DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINDICOOP) - SINDICATO DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINDICOOP) - SINDICATO DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINDICOOP) - 
Assembleia Geral Ordinária de Eleição dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal - Assembleia Geral Ordinária de Eleição dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal - Assembleia Geral Ordinária de Eleição dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal - Assembleia Geral Ordinária de Eleição dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal - O Sindicato O Sindicato O Sindicato O Sindicato 
das Cooperativas de Transporte do Estado de São Paulo (SINDICOOP), por seu Presidente o Senhor das Cooperativas de Transporte do Estado de São Paulo (SINDICOOP), por seu Presidente o Senhor das Cooperativas de Transporte do Estado de São Paulo (SINDICOOP), por seu Presidente o Senhor das Cooperativas de Transporte do Estado de São Paulo (SINDICOOP), por seu Presidente o Senhor 
Antônio Aparecido Cardoso, domiciliado à Avenida Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - Antônio Aparecido Cardoso, domiciliado à Avenida Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - Antônio Aparecido Cardoso, domiciliado à Avenida Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - Antônio Aparecido Cardoso, domiciliado à Avenida Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - 
CEP 04772-003, convoca CEP 04772-003, convoca CEP 04772-003, convoca CEP 04772-003, convoca Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal a ser realizada no a ser realizada no a ser realizada no a ser realizada no dia 08/12/2017 dia 08/12/2017 dia 08/12/2017 dia 08/12/2017 
na Avenida Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - CEP 04772-003 das 08:00h às na Avenida Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - CEP 04772-003 das 08:00h às na Avenida Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - CEP 04772-003 das 08:00h às na Avenida Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - CEP 04772-003 das 08:00h às 
18:00h. 18:00h. 18:00h. 18:00h. As chapas concorrentes deverão apresentar requerimento escrito, dirigido ao Presidente do As chapas concorrentes deverão apresentar requerimento escrito, dirigido ao Presidente do As chapas concorrentes deverão apresentar requerimento escrito, dirigido ao Presidente do As chapas concorrentes deverão apresentar requerimento escrito, dirigido ao Presidente do 
Sindicato, com lista completa dos nomes, qualificações e cargos que compõem a Chapa de todos os Sindicato, com lista completa dos nomes, qualificações e cargos que compõem a Chapa de todos os Sindicato, com lista completa dos nomes, qualificações e cargos que compõem a Chapa de todos os Sindicato, com lista completa dos nomes, qualificações e cargos que compõem a Chapa de todos os 
concorrentes efetivos e suplentes, devendo vir acompanhada dos documentos necessários, publicados de concorrentes efetivos e suplentes, devendo vir acompanhada dos documentos necessários, publicados de concorrentes efetivos e suplentes, devendo vir acompanhada dos documentos necessários, publicados de concorrentes efetivos e suplentes, devendo vir acompanhada dos documentos necessários, publicados de 
acordo com a determinação do Presidente. O requerimento de inscrição, que será chancelado pelo acordo com a determinação do Presidente. O requerimento de inscrição, que será chancelado pelo acordo com a determinação do Presidente. O requerimento de inscrição, que será chancelado pelo acordo com a determinação do Presidente. O requerimento de inscrição, que será chancelado pelo 
Presidente do Sindicato e que somente terá validade no original, inadmitindo qualquer emenda, borrão ou Presidente do Sindicato e que somente terá validade no original, inadmitindo qualquer emenda, borrão ou Presidente do Sindicato e que somente terá validade no original, inadmitindo qualquer emenda, borrão ou Presidente do Sindicato e que somente terá validade no original, inadmitindo qualquer emenda, borrão ou 
rasura, bem como, o rol de documentos necessários para inscrição das chapas e candidatos, ficarão à rasura, bem como, o rol de documentos necessários para inscrição das chapas e candidatos, ficarão à rasura, bem como, o rol de documentos necessários para inscrição das chapas e candidatos, ficarão à rasura, bem como, o rol de documentos necessários para inscrição das chapas e candidatos, ficarão à 
disposição dos interessados por 02 (dois) dias, contados do dia da publicação do Edital na Avenida disposição dos interessados por 02 (dois) dias, contados do dia da publicação do Edital na Avenida disposição dos interessados por 02 (dois) dias, contados do dia da publicação do Edital na Avenida disposição dos interessados por 02 (dois) dias, contados do dia da publicação do Edital na Avenida 
Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - CEP 04772-003 das 08:00 h às 18:00 h. É eleitor, Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - CEP 04772-003 das 08:00 h às 18:00 h. É eleitor, Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - CEP 04772-003 das 08:00 h às 18:00 h. É eleitor, Atlântica nº 2099, Jardim Três Marias, São Paulo/SP - CEP 04772-003 das 08:00 h às 18:00 h. É eleitor, 
podendo votar e ser votado, os membros Diretores de Cooperativas, desde que associados há mais de  podendo votar e ser votado, os membros Diretores de Cooperativas, desde que associados há mais de  podendo votar e ser votado, os membros Diretores de Cooperativas, desde que associados há mais de  podendo votar e ser votado, os membros Diretores de Cooperativas, desde que associados há mais de  
12 (doze) meses anteriores ao pleito Eleitoral, ser maior de 18 (dezoito) anos, está no gozo de  12 (doze) meses anteriores ao pleito Eleitoral, ser maior de 18 (dezoito) anos, está no gozo de  12 (doze) meses anteriores ao pleito Eleitoral, ser maior de 18 (dezoito) anos, está no gozo de  12 (doze) meses anteriores ao pleito Eleitoral, ser maior de 18 (dezoito) anos, está no gozo de  
seus Direitos e em dia com a Tesouraria e cumprindo as determinações estabelecidas no art. 10 do seus Direitos e em dia com a Tesouraria e cumprindo as determinações estabelecidas no art. 10 do seus Direitos e em dia com a Tesouraria e cumprindo as determinações estabelecidas no art. 10 do seus Direitos e em dia com a Tesouraria e cumprindo as determinações estabelecidas no art. 10 do 
Estatuto do Sindicato. Estatuto do Sindicato. Estatuto do Sindicato. Estatuto do Sindicato. Antônio Aparecido Cardoso - Antônio Aparecido Cardoso - Antônio Aparecido Cardoso - Antônio Aparecido Cardoso - Presidente do Sindicato.Presidente do Sindicato.Presidente do Sindicato.Presidente do Sindicato.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS SINDICATO DA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS SINDICATO DA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS SINDICATO DA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULODO ESTADO DE SÃO PAULODO ESTADO DE SÃO PAULODO ESTADO DE SÃO PAULO

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente edital faço saber que no próximo Pelo presente edital faço saber que no próximo Pelo presente edital faço saber que no próximo Pelo presente edital faço saber que no próximo dia 21 de novembro de 2017 (terça-feira) às 10:30 horas, o Sindicato dia 21 de novembro de 2017 (terça-feira) às 10:30 horas, o Sindicato dia 21 de novembro de 2017 (terça-feira) às 10:30 horas, o Sindicato dia 21 de novembro de 2017 (terça-feira) às 10:30 horas, o Sindicato 
da Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos do Estado de São Paulo, da Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos do Estado de São Paulo, da Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos do Estado de São Paulo, da Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos do Estado de São Paulo, realizará em sua realizará em sua realizará em sua realizará em sua sede social, sita à sede social, sita à sede social, sita à sede social, sita à 
Avenida Paulista, 1313 - 9º andar - cj. 907, AssembleiaAvenida Paulista, 1313 - 9º andar - cj. 907, AssembleiaAvenida Paulista, 1313 - 9º andar - cj. 907, AssembleiaAvenida Paulista, 1313 - 9º andar - cj. 907, Assembleia acima mencionada a fim de deliberar o seguinte:  acima mencionada a fim de deliberar o seguinte:  acima mencionada a fim de deliberar o seguinte:  acima mencionada a fim de deliberar o seguinte: 1-)1-)1-)1-) Avaliação  Avaliação  Avaliação  Avaliação 
das Reivindicações Salariais e outras formuladas pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado das Reivindicações Salariais e outras formuladas pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado das Reivindicações Salariais e outras formuladas pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado das Reivindicações Salariais e outras formuladas pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado 
de São Paulo, bem como, se for o caso, por todos os demais Sindicatos de Trabalhadores a ela filiados; de São Paulo, bem como, se for o caso, por todos os demais Sindicatos de Trabalhadores a ela filiados; de São Paulo, bem como, se for o caso, por todos os demais Sindicatos de Trabalhadores a ela filiados; de São Paulo, bem como, se for o caso, por todos os demais Sindicatos de Trabalhadores a ela filiados; 2-) Reajuste da 2-) Reajuste da 2-) Reajuste da 2-) Reajuste da 
Contribuição Assistencial/Negocial Patronal;Contribuição Assistencial/Negocial Patronal;Contribuição Assistencial/Negocial Patronal;Contribuição Assistencial/Negocial Patronal;    3-)3-)3-)3-) Reajuste da mensalidade associativa;  Reajuste da mensalidade associativa;  Reajuste da mensalidade associativa;  Reajuste da mensalidade associativa; 4-)4-)4-)4-) Outorga de poderes pelos  Outorga de poderes pelos  Outorga de poderes pelos  Outorga de poderes pelos 
presentes ao Sindicato representado pela Diretoria, Comissão de Negociações e Assessor Jurídico nas referidas presentes ao Sindicato representado pela Diretoria, Comissão de Negociações e Assessor Jurídico nas referidas presentes ao Sindicato representado pela Diretoria, Comissão de Negociações e Assessor Jurídico nas referidas presentes ao Sindicato representado pela Diretoria, Comissão de Negociações e Assessor Jurídico nas referidas 
negociações ou Acordo/Dissídio Coletivo/Convenção. Caso não haja número legal para Instalação da Assembleia,  negociações ou Acordo/Dissídio Coletivo/Convenção. Caso não haja número legal para Instalação da Assembleia,  negociações ou Acordo/Dissídio Coletivo/Convenção. Caso não haja número legal para Instalação da Assembleia,  negociações ou Acordo/Dissídio Coletivo/Convenção. Caso não haja número legal para Instalação da Assembleia,  
será a mesma realizada será a mesma realizada será a mesma realizada será a mesma realizada em segunda convocação às 11:30 horas do mesmo dia,em segunda convocação às 11:30 horas do mesmo dia,em segunda convocação às 11:30 horas do mesmo dia,em segunda convocação às 11:30 horas do mesmo dia, deliberando-se com qualquer  deliberando-se com qualquer  deliberando-se com qualquer  deliberando-se com qualquer 
número de empresas presentes. São Paulo, 17 de novembro de 2017. número de empresas presentes. São Paulo, 17 de novembro de 2017. número de empresas presentes. São Paulo, 17 de novembro de 2017. número de empresas presentes. São Paulo, 17 de novembro de 2017. Marcos de Mattos Pimenta -Marcos de Mattos Pimenta -Marcos de Mattos Pimenta -Marcos de Mattos Pimenta - Presidente. Presidente. Presidente. Presidente.

Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral 
do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente da do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente da do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente da do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Extraordinária Setorial. O presidente da 
entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CENTROVIAS entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CENTROVIAS entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CENTROVIAS entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CENTROVIAS 
SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A, para participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que  SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A, para participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que  SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A, para participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que  SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A, para participarem da Assembleia Extraordinária Setorial que  
será realizada no dia 27 de novembro de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum será realizada no dia 27 de novembro de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum será realizada no dia 27 de novembro de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum será realizada no dia 27 de novembro de 2017, às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum 
necessário a mesma realizar-se-á às 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes necessário a mesma realizar-se-á às 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes necessário a mesma realizar-se-á às 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes necessário a mesma realizar-se-á às 16:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes 
na Praça de Pedágio Itirapina, km 217 - sentido norte/sul, da SP-310 - Rodovia Washington Luís,  na Praça de Pedágio Itirapina, km 217 - sentido norte/sul, da SP-310 - Rodovia Washington Luís,  na Praça de Pedágio Itirapina, km 217 - sentido norte/sul, da SP-310 - Rodovia Washington Luís,  na Praça de Pedágio Itirapina, km 217 - sentido norte/sul, da SP-310 - Rodovia Washington Luís,  
para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto  para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto  para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto  para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do desconto  
da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os 
empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas 
Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; b) Assuntos Gerais. 
São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - PresidenteSão Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - PresidenteSão Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - PresidenteSão Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - Presidente

Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do 
Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente da Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente da Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente da Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais. O presidente da 
entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CONCESSIONÁRIA DE entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CONCESSIONÁRIA DE entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CONCESSIONÁRIA DE entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa CONCESSIONÁRIA DE 
RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - INTERVIAS para participarem das Assembleias Extraordinárias RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - INTERVIAS para participarem das Assembleias Extraordinárias RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - INTERVIAS para participarem das Assembleias Extraordinárias RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - INTERVIAS para participarem das Assembleias Extraordinárias 
Setoriais que serão realizadas nos seguintes locais e datas: 1) No dia 24 de novembro de 2017, às 10:30 Setoriais que serão realizadas nos seguintes locais e datas: 1) No dia 24 de novembro de 2017, às 10:30 Setoriais que serão realizadas nos seguintes locais e datas: 1) No dia 24 de novembro de 2017, às 10:30 Setoriais que serão realizadas nos seguintes locais e datas: 1) No dia 24 de novembro de 2017, às 10:30 
horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em  horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em  horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em  horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em  
2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Leme, no km 181, da SP-330 - Via 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Leme, no km 181, da SP-330 - Via 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Leme, no km 181, da SP-330 - Via 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Leme, no km 181, da SP-330 - Via 
Anhanguera; 2) No dia 24 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum Anhanguera; 2) No dia 24 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum Anhanguera; 2) No dia 24 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum Anhanguera; 2) No dia 24 de novembro de 2017, às 10:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum 
necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na necessário a mesma realizar-se-á às 11:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na 
Praça de Pedágio Pirassununga, no km 215, da SP-330 - Via Anhanguera; 3) No dia 24 de novembro de 2017, Praça de Pedágio Pirassununga, no km 215, da SP-330 - Via Anhanguera; 3) No dia 24 de novembro de 2017, Praça de Pedágio Pirassununga, no km 215, da SP-330 - Via Anhanguera; 3) No dia 24 de novembro de 2017, Praça de Pedágio Pirassununga, no km 215, da SP-330 - Via Anhanguera; 3) No dia 24 de novembro de 2017, 
às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 16:00 horas às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 16:00 horas às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 16:00 horas às 15:30 horas em 1ª convocação, não havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 16:00 horas 
em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Engenheiro Coelho, no km 91, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Engenheiro Coelho, no km 91, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Engenheiro Coelho, no km 91, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes na Praça de Pedágio Engenheiro Coelho, no km 91, 
da SP-147 - Rodovia Engenheiro João Tosello, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:  da SP-147 - Rodovia Engenheiro João Tosello, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:  da SP-147 - Rodovia Engenheiro João Tosello, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:  da SP-147 - Rodovia Engenheiro João Tosello, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:  
a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a) Aprovação e autorização do desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, 
a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos 
Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São 
Paulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - PresidentePaulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - PresidentePaulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - PresidentePaulo; b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - Presidente

Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em 

Geral do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais.  Geral do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais.  Geral do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais.  Geral do Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleias Extraordinárias Setoriais.  

O presidente da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa O presidente da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa O presidente da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa O presidente da entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os empregados da empresa 

AUTOVIAS S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias que serão realizadas nos AUTOVIAS S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias que serão realizadas nos AUTOVIAS S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias que serão realizadas nos AUTOVIAS S/A, para participarem das Assembleias Extraordinárias que serão realizadas nos 

seguintes locais e datas: 1) Dia 23 de novembro de 2017, às 11:30 horas em 1ª convocação, não seguintes locais e datas: 1) Dia 23 de novembro de 2017, às 11:30 horas em 1ª convocação, não seguintes locais e datas: 1) Dia 23 de novembro de 2017, às 11:30 horas em 1ª convocação, não seguintes locais e datas: 1) Dia 23 de novembro de 2017, às 11:30 horas em 1ª convocação, não 

havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 12:00 horas em 2ª convocação, com havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 12:00 horas em 2ª convocação, com havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 12:00 horas em 2ª convocação, com havendo o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 12:00 horas em 2ª convocação, com 

qualquer número de presentes na Praça de Pedágio São Simão, km 281 da SP-330 - Sentido Sul - qualquer número de presentes na Praça de Pedágio São Simão, km 281 da SP-330 - Sentido Sul - qualquer número de presentes na Praça de Pedágio São Simão, km 281 da SP-330 - Sentido Sul - qualquer número de presentes na Praça de Pedágio São Simão, km 281 da SP-330 - Sentido Sul - 

Via Anhanguera; 2) Dia 23 de novembro de 2017, às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo Via Anhanguera; 2) Dia 23 de novembro de 2017, às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo Via Anhanguera; 2) Dia 23 de novembro de 2017, às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo Via Anhanguera; 2) Dia 23 de novembro de 2017, às 16:30 horas em 1ª convocação, não havendo 

o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer o quórum necessário a mesma realizar-se-á às 17:00 horas em 2ª convocação, com qualquer 

número de presentes na Praça de Pedágio Guatapará, km 46 da SP-255 - Rodovia Antonio Machado número de presentes na Praça de Pedágio Guatapará, km 46 da SP-255 - Rodovia Antonio Machado número de presentes na Praça de Pedágio Guatapará, km 46 da SP-255 - Rodovia Antonio Machado número de presentes na Praça de Pedágio Guatapará, km 46 da SP-255 - Rodovia Antonio Machado 

Sant´anna,Sant´anna,Sant´anna,Sant´anna,    para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aprovação e autorização do 

desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de desconto da contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de 

todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas todos os empregados da categoria profissional representados pelo Sindicato dos Empregados nas 

Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo; 

b) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - Presidenteb) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - Presidenteb) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - Presidenteb) Assuntos Gerais. São Paulo, 16 de novembro de 2017. Rosevaldo José de Oliveira - Presidente

UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICASUNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICASUNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICASUNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Extraordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convocadas as 34 (trinta e quatro)Ficam convocadas as 34 (trinta e quatro)Ficam convocadas as 34 (trinta e quatro)Ficam convocadas as 34 (trinta e quatro)    Associadas da Unimed do Brasil - Confederação Nacional das Associadas da Unimed do Brasil - Confederação Nacional das Associadas da Unimed do Brasil - Confederação Nacional das Associadas da Unimed do Brasil - Confederação Nacional das 
Cooperativas Médicas, em condições de votar, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na Cooperativas Médicas, em condições de votar, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na Cooperativas Médicas, em condições de votar, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na Cooperativas Médicas, em condições de votar, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na 
Alameda Santos, 1827, 15º andar, em São Paulo, SP, no dia 06 de dezembro de 2017, independente-Alameda Santos, 1827, 15º andar, em São Paulo, SP, no dia 06 de dezembro de 2017, independente-Alameda Santos, 1827, 15º andar, em São Paulo, SP, no dia 06 de dezembro de 2017, independente-Alameda Santos, 1827, 15º andar, em São Paulo, SP, no dia 06 de dezembro de 2017, independente-
mente do número de votos que exerçam, às 11h00mente do número de votos que exerçam, às 11h00mente do número de votos que exerçam, às 11h00mente do número de votos que exerçam, às 11h00    em primeira convocação, com a presença de 2/3 em primeira convocação, com a presença de 2/3 em primeira convocação, com a presença de 2/3 em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos Delegados das Associadas; às 12h00, em segunda convocação, com a presença da (dois terços) dos Delegados das Associadas; às 12h00, em segunda convocação, com a presença da (dois terços) dos Delegados das Associadas; às 12h00, em segunda convocação, com a presença da (dois terços) dos Delegados das Associadas; às 12h00, em segunda convocação, com a presença da 
metade e mais um dos Delegados das Associadas; e, às 13h00, em terceira convocação, com a pre-metade e mais um dos Delegados das Associadas; e, às 13h00, em terceira convocação, com a pre-metade e mais um dos Delegados das Associadas; e, às 13h00, em terceira convocação, com a pre-metade e mais um dos Delegados das Associadas; e, às 13h00, em terceira convocação, com a pre-
sença de 1/3 (um terço) do número dos Delegados das Associadas, para deliberarem sobre a seguinte:sença de 1/3 (um terço) do número dos Delegados das Associadas, para deliberarem sobre a seguinte:sença de 1/3 (um terço) do número dos Delegados das Associadas, para deliberarem sobre a seguinte:sença de 1/3 (um terço) do número dos Delegados das Associadas, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA
 1. Alteração dos Arts. 2º, 10 e 51 do Estatuto Social; 1. Alteração dos Arts. 2º, 10 e 51 do Estatuto Social; 1. Alteração dos Arts. 2º, 10 e 51 do Estatuto Social; 1. Alteração dos Arts. 2º, 10 e 51 do Estatuto Social;
 2. Aprovação da consolidação do Estatuto Social, se aprovadas as alterações previstas no  2. Aprovação da consolidação do Estatuto Social, se aprovadas as alterações previstas no  2. Aprovação da consolidação do Estatuto Social, se aprovadas as alterações previstas no  2. Aprovação da consolidação do Estatuto Social, se aprovadas as alterações previstas no 

item anterior; item anterior; item anterior; item anterior; 
 3. Julgamento do recurso da Federação Centro-Oeste e Tocantins. 3. Julgamento do recurso da Federação Centro-Oeste e Tocantins. 3. Julgamento do recurso da Federação Centro-Oeste e Tocantins. 3. Julgamento do recurso da Federação Centro-Oeste e Tocantins.
Notas: a) “quorum” deliberativo a ser tomado por 2/3 (dois terços) dos votos dos Delegados Notas: a) “quorum” deliberativo a ser tomado por 2/3 (dois terços) dos votos dos Delegados Notas: a) “quorum” deliberativo a ser tomado por 2/3 (dois terços) dos votos dos Delegados Notas: a) “quorum” deliberativo a ser tomado por 2/3 (dois terços) dos votos dos Delegados 

presentes para aprovação dos itens 1 e 2 da Ordem do Dia;presentes para aprovação dos itens 1 e 2 da Ordem do Dia;presentes para aprovação dos itens 1 e 2 da Ordem do Dia;presentes para aprovação dos itens 1 e 2 da Ordem do Dia;
 b) a delegação será exercida na forma do disposto no artigo 22 e seus parágrafos do  b) a delegação será exercida na forma do disposto no artigo 22 e seus parágrafos do  b) a delegação será exercida na forma do disposto no artigo 22 e seus parágrafos do  b) a delegação será exercida na forma do disposto no artigo 22 e seus parágrafos do 

Estatuto Social;Estatuto Social;Estatuto Social;Estatuto Social;
 c) eventual impugnação, pelas Confederadas, aos termos deste Edital de Convocação,  c) eventual impugnação, pelas Confederadas, aos termos deste Edital de Convocação,  c) eventual impugnação, pelas Confederadas, aos termos deste Edital de Convocação,  c) eventual impugnação, pelas Confederadas, aos termos deste Edital de Convocação, 

deverá ser oferecida à administração da Unimed do Brasil, até 05 (cinco) dias após a deverá ser oferecida à administração da Unimed do Brasil, até 05 (cinco) dias após a deverá ser oferecida à administração da Unimed do Brasil, até 05 (cinco) dias após a deverá ser oferecida à administração da Unimed do Brasil, até 05 (cinco) dias após a 
data da sua publicação.data da sua publicação.data da sua publicação.data da sua publicação.

São Paulo, 17 de novembro de 2017.São Paulo, 17 de novembro de 2017.São Paulo, 17 de novembro de 2017.São Paulo, 17 de novembro de 2017.
Orestes Barrozo Medeiros PullinOrestes Barrozo Medeiros PullinOrestes Barrozo Medeiros PullinOrestes Barrozo Medeiros Pullin

Diretor Presidente Diretor Presidente Diretor Presidente Diretor Presidente 

ΓΟςΕΡΝΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟΓΟςΕΡΝΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟΓΟςΕΡΝΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟΓΟςΕΡΝΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΑ Ε ΑΒΑΣΤΕΧΙΜΕΝΤΟΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΑ Ε ΑΒΑΣΤΕΧΙΜΕΝΤΟΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΑ Ε ΑΒΑΣΤΕΧΙΜΕΝΤΟΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΑ Ε ΑΒΑΣΤΕΧΙΜΕΝΤΟ

ΓΑΒΙΝΕΤΕ DΟ ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ Ε ΑΣΣΕΣΣΟΡΙΑΣΓΑΒΙΝΕΤΕ DΟ ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ Ε ΑΣΣΕΣΣΟΡΙΑΣΓΑΒΙΝΕΤΕ DΟ ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ Ε ΑΣΣΕΣΣΟΡΙΑΣΓΑΒΙΝΕΤΕ DΟ ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ Ε ΑΣΣΕΣΣΟΡΙΑΣ
ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο � ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Π∨ΒΛΙΧΑ ΓΣΑ Ν≡ 01/2017ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο � ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Π∨ΒΛΙΧΑ ΓΣΑ Ν≡ 01/2017ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο � ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Π∨ΒΛΙΧΑ ΓΣΑ Ν≡ 01/2017ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο � ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Π∨ΒΛΙΧΑ ΓΣΑ Ν≡ 01/2017

Ενχοντρα−σε αβερτα νο ΓΑΒΙΝΕΤΕ DΟ ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ Ε ΑΣΣΕΣΣΟΡΙΑΣ, λιχιταο να mοδαλιδαδε ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Ενχοντρα−σε αβερτα νο ΓΑΒΙΝΕΤΕ DΟ ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ Ε ΑΣΣΕΣΣΟΡΙΑΣ, λιχιταο να mοδαλιδαδε ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Ενχοντρα−σε αβερτα νο ΓΑΒΙΝΕΤΕ DΟ ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ Ε ΑΣΣΕΣΣΟΡΙΑΣ, λιχιταο να mοδαλιδαδε ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Ενχοντρα−σε αβερτα νο ΓΑΒΙΝΕΤΕ DΟ ΣΕΧΡΕΤℑΡΙΟ Ε ΑΣΣΕΣΣΟΡΙΑΣ, λιχιταο να mοδαλιδαδε ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ 
Π∨ΒΛΙΧΑ, δο τιπο Π∨ΒΛΙΧΑ, δο τιπο Π∨ΒΛΙΧΑ, δο τιπο Π∨ΒΛΙΧΑ, δο τιπο �ΜΑΙΟΡ ΟΦΕΡΤΑ��ΜΑΙΟΡ ΟΦΕΡΤΑ��ΜΑΙΟΡ ΟΦΕΡΤΑ��ΜΑΙΟΡ ΟΦΕΡΤΑ�, οβϕετιϖανδο α ϖενδα δε , οβϕετιϖανδο α ϖενδα δε , οβϕετιϖανδο α ϖενδα δε , οβϕετιϖανδο α ϖενδα δε 07 (σετε) ιm⌠ϖεισ07 (σετε) ιm⌠ϖεισ07 (σετε) ιm⌠ϖεισ07 (σετε) ιm⌠ϖεισ, χονφορmε δεσχριτοσ ε χαραχτερι−, χονφορmε δεσχριτοσ ε χαραχτερι−, χονφορmε δεσχριτοσ ε χαραχτερι−, χονφορmε δεσχριτοσ ε χαραχτερι−
ζαδοσ νο Ανεξο 01, παρτε ιντεγραντε δο Εδιταλ. Α Σεσσο Πβλιχα σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια 19/12/2017 ◊σ 10η00mιν., νο ζαδοσ νο Ανεξο 01, παρτε ιντεγραντε δο Εδιταλ. Α Σεσσο Πβλιχα σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια 19/12/2017 ◊σ 10η00mιν., νο ζαδοσ νο Ανεξο 01, παρτε ιντεγραντε δο Εδιταλ. Α Σεσσο Πβλιχα σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια 19/12/2017 ◊σ 10η00mιν., νο ζαδοσ νο Ανεξο 01, παρτε ιντεγραντε δο Εδιταλ. Α Σεσσο Πβλιχα σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια 19/12/2017 ◊σ 10η00mιν., νο 
Αυδιτ⌠ριο δα Σεχρεταρια δε Αγριχυλτυρα ε Αβαστεχιmεντο, λοχαλιζαδο να Πραα Ραmοσ δε Αζεϖεδο, ν≡ 254, 4≡ ανδαρ Αυδιτ⌠ριο δα Σεχρεταρια δε Αγριχυλτυρα ε Αβαστεχιmεντο, λοχαλιζαδο να Πραα Ραmοσ δε Αζεϖεδο, ν≡ 254, 4≡ ανδαρ Αυδιτ⌠ριο δα Σεχρεταρια δε Αγριχυλτυρα ε Αβαστεχιmεντο, λοχαλιζαδο να Πραα Ραmοσ δε Αζεϖεδο, ν≡ 254, 4≡ ανδαρ Αυδιτ⌠ριο δα Σεχρεταρια δε Αγριχυλτυρα ε Αβαστεχιmεντο, λοχαλιζαδο να Πραα Ραmοσ δε Αζεϖεδο, ν≡ 254, 4≡ ανδαρ 
− Χεντρο − Σο Παυλο/ΣΠ. Ο Εδιταλ παρα χονσυλτα ενχοντρα−σε νο σιτε ωωω.ε−νεγοχιοσπυβλιχοσ.χοm.βρ, σαλιεντανδο − Χεντρο − Σο Παυλο/ΣΠ. Ο Εδιταλ παρα χονσυλτα ενχοντρα−σε νο σιτε ωωω.ε−νεγοχιοσπυβλιχοσ.χοm.βρ, σαλιεντανδο − Χεντρο − Σο Παυλο/ΣΠ. Ο Εδιταλ παρα χονσυλτα ενχοντρα−σε νο σιτε ωωω.ε−νεγοχιοσπυβλιχοσ.χοm.βρ, σαλιεντανδο − Χεντρο − Σο Παυλο/ΣΠ. Ο Εδιταλ παρα χονσυλτα ενχοντρα−σε νο σιτε ωωω.ε−νεγοχιοσπυβλιχοσ.χοm.βρ, σαλιεντανδο 
ταmβm, θυε ο Εδιταλ να ντεγρα χοm σευσ ανεξοσ, ενχοντρα−σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ παρα ρετιραδα νοσ διασ ταmβm, θυε ο Εδιταλ να ντεγρα χοm σευσ ανεξοσ, ενχοντρα−σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ παρα ρετιραδα νοσ διασ ταmβm, θυε ο Εδιταλ να ντεγρα χοm σευσ ανεξοσ, ενχοντρα−σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ παρα ρετιραδα νοσ διασ ταmβm, θυε ο Εδιταλ να ντεγρα χοm σευσ ανεξοσ, ενχοντρα−σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ παρα ρετιραδα νοσ διασ 
δε εξπεδιεντε δα ρεπαρτιο, νο περοδο δε 17/11/2017 ◊ 18/12/2017, δασ 8:00 ◊σ 17:00 ηορασ, νο Dεπαρταmεντο δε εξπεδιεντε δα ρεπαρτιο, νο περοδο δε 17/11/2017 ◊ 18/12/2017, δασ 8:00 ◊σ 17:00 ηορασ, νο Dεπαρταmεντο δε εξπεδιεντε δα ρεπαρτιο, νο περοδο δε 17/11/2017 ◊ 18/12/2017, δασ 8:00 ◊σ 17:00 ηορασ, νο Dεπαρταmεντο δε εξπεδιεντε δα ρεπαρτιο, νο περοδο δε 17/11/2017 ◊ 18/12/2017, δασ 8:00 ◊σ 17:00 ηορασ, νο Dεπαρταmεντο 
δε Αδmινιστραο, 6≡ ανδαρ, τελεφονε (11) 5067−0089, σιτο να Πραα Ραmοσ δε Αζεϖεδο, ν≡ 254, 6≡ ανδαρ � Χεντρο − δε Αδmινιστραο, 6≡ ανδαρ, τελεφονε (11) 5067−0089, σιτο να Πραα Ραmοσ δε Αζεϖεδο, ν≡ 254, 6≡ ανδαρ � Χεντρο − δε Αδmινιστραο, 6≡ ανδαρ, τελεφονε (11) 5067−0089, σιτο να Πραα Ραmοσ δε Αζεϖεδο, ν≡ 254, 6≡ ανδαρ � Χεντρο − δε Αδmινιστραο, 6≡ ανδαρ, τελεφονε (11) 5067−0089, σιτο να Πραα Ραmοσ δε Αζεϖεδο, ν≡ 254, 6≡ ανδαρ � Χεντρο − 
Σο Παυλο/ΣΠ, mεδιαντε απρεσενταο δε mδια διγιταλ, παρα γραϖαο δο αρθυιϖο ελετρνιχο (ΠΣΑΑ Ν≡ 3.771/2017).Σο Παυλο/ΣΠ, mεδιαντε απρεσενταο δε mδια διγιταλ, παρα γραϖαο δο αρθυιϖο ελετρνιχο (ΠΣΑΑ Ν≡ 3.771/2017).Σο Παυλο/ΣΠ, mεδιαντε απρεσενταο δε mδια διγιταλ, παρα γραϖαο δο αρθυιϖο ελετρνιχο (ΠΣΑΑ Ν≡ 3.771/2017).Σο Παυλο/ΣΠ, mεδιαντε απρεσενταο δε mδια διγιταλ, παρα γραϖαο δο αρθυιϖο ελετρνιχο (ΠΣΑΑ Ν≡ 3.771/2017).


