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A folga no teto de gastos pode-
rá ser menor do que o espera-
do pelo governo caso o reajus-
te nas aposentadorias fique aci-
ma da  inflação  medida no  IP-
CA,  o que  pode  interferir  nos  
planos  de  expansão  do  Bolsa  
Família e  dos  salários do fun-
cionalismo. O alerta é do eco-
nomista Fabio Giambiagi, espe-
cializado em finanças públicas 
e colunista do Estadão. Giam-
biagi acaba de publicar o livro 
Tudo sobre o Déficit Público, em 
que  defende  um  pacto  pelo  
equilíbrio nas contas públicas. 
Em  entrevista,  ele  afirma  que  
o  recente  aumento  da  arreca-
dação é um retorno ao nível de 

receitas que havia em 2019, an-
tes da pandemia, e critica falta 
de envolvimento do presiden-
te Jair Bolsonaro com o tema. 

l O sr. argumenta no livro que o 
déficit público é um dos proble-
mas pendentes que a política eco-
nômica não resolveu desde o Pla-
no Real. Por quê?
Por  falta  de  compreensão  da  
questão por parte da liderança 
política. Observe que nas duas 
vezes  em  que  tivemos  presi-
dentes  com  comprometimen-
to  claro  com  o  tema  houve  
avanços.  Isso  ocorreu  tanto  
com  Fernando  Henrique,  no  
segundo  mandato,  como  com  
o  presidente  (Michel)  Temer,  
nos  dois  casos  com  equipes  
econômicas  de  primeiro nível  
e apoio do Congresso. 

l É uma questão de envolver 
mais os demais Poderes?
O teto de gastos já envolve os 
demais  Poderes.  Quando  o  
Executivo  mostra  a  rota,  o  

Congresso apoia. Foi assim no 
ajuste de FHC, nas medidas ini-
ciais do Antonio Palocci (minis-
tro da Fazenda no governo Lula) 
e  com Temer,  assim  como na  
aprovação da reforma da Previ-
dência, por méritos  comparti-
lhados  com  Rodrigo  Maia.  A  
declaração  recente  do  presi-
dente de que a Receita Federal 
foi  “com  muita  sede ao  pote”  
(na  reforma  do  IR)  é  emble-
mática. O projeto é do Executi-
vo, a responsabilidade política 
é do presidente.

l Nesse ambiente, preocupa a 
falta de alinhamento entre o pre-
sidente e a equipe econômica 

para enfrentar o déficit?
Se  continuar  assim,  é  melhor  
desistir  de  aspirar  a  qualquer  
nova reforma, porque a emen-
da está saindo pior que o sone-
to. É melhor aprovar o que for 
possível  do  pacote  tributário,  
depois levar o barco até 2022 e 
2023. O governo queria privati-
zar  a  Eletrobrás,  e  saiu  um  
monstro de sete cabeças. Havia 
uma  certa  intenção  (de  fazer  
um ajuste) com o pacote tribu-
tário e depois deu uma guinada 
de 180 graus. No caso da refor-
ma  administrativa,  já  estamos  
começando  a  ver  a  força  dos  
lobbies desfigurar a proposta. 

l A Receita divulgou semana pas-
sada um valor recorde na arreca-
dação no primeiro semestre. Co-
mo avalia essa recuperação?
É algo  positivo que desanuvia  
a tensão que existia no merca-
do até meses atrás  em função 
da situação fiscal de 2020. Ape-
nas cabe lembrar que o valor é 
6%  maior  em  termos  reais  
(descontada a  inflação)  ao do  
primeiro  semestre  de  2019,  o  
que significa que, se computar-
mos o  crescimento  da  econo-
mia mais o fato de que deflator 
do PIB está na frente do IPCA, 
estamos  apenas  retomando  a  
carga tributária de 2019.

l O governo tem contado com 
aumento de arrecadação para a 
expansão do Bolsa Família. 
Utilizando as palavras do presi-
dente, diria que o governo tal-
vez esteja indo com muita se-
de ao pote. Não sei se terá esse 
espaço fiscal. Mesmo na hipó
tese de não ter reajuste nos sa-
lários de servidores, as aposen-
tadorias vão ser corrigidas pe-
lo INPC.  Embora  esse  indica-
dor costume andar junto com 
o IPCA, está havendo um des-
casamento  este  ano.  O  INPC  
acumulado em 12 meses até ju-
nho  foi  de  9,22%.  E  o  IPCA,  
que  é  o  indexador  do  teto,  
8,35%. Se no fim do ano tiver-
mos um IPCA em torno de 7% 
e um INPC em torno de 8%, a 
folga do  teto vai  ser bem me-
nor do que aquela que se imagi-
nava dois ou três meses atrás.

l O que acha da visão do Congres-
so e do governo de que a maior 
arrecadação vai cobrir o rombo 
previsto na reforma do IR?
O argumento não faz o menor 
sentido.  Como disse,  estamos 
apenas voltando à carga tribu-
tária de 2019. E, em 2019, tive-
mos um déficit de 6% do PIB. 
Não faz sentido o País se con-
formar  com  um  déficit  como  
esse.  É  importante  em  2023  
apresentar  um  plano  de  voo  
com um programa de sustenta-
bilidade fiscal claro para o pe-
ríodo entre 2024 e 2026.
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INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO - ICS

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 24/2021 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2021 – 57-000067/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
ARMADA E DESARMADA COM SEUS RESPECTIVOS INSUMOS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA A PROTEÇÃO PATRIMONIAL E O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE – 
ICS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. 
VALOR ESTIMADO: R$ 1.242.852,86 (Um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois 
reais e oitenta e seis centavos). 
DATA /HORÁRIO PARA ENVIO DE PROPOSTAS: 10/08/2021 – 08h:30min.  ÀS 10h:30min  (HORÁRIO OFICIAL DE 
BRASÍLIA/DF). 
DATA /HORÁRIO PARA ENVIO DE LANCES: 10/08/2021 – 10h:35min.  ÀS 11h:00min.  HORAS (HORÁRIO OFICIAL 
DE BRASÍLIA/DF). 

Curitiba, 26 de julho  de 2021.
MAURO MATINS TOSTA 

PREGOEIRO 
AS PROPOSTAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS VIA INTERNET NA DATA E HORÁRIOS DETERMINADOS ACIMA. 
O EDITAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br 
SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DO ENVIO DE LANCES AS EMPRESAS QUE ESTIVEREM DEVIDAMENTE 

CADASTRADAS NO PORTAL DE COMPRAS E QUE APRESENTAREM PROPOSTAS. 
INFORMAÇÕES CONTACTAR PELOS FONES: (0XX41) 3330-6033, 3330-6167 ou 3330-6070.

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Companhia aberta - CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09 - NIRE 35.300.492.307

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA
 40ª (QUADRAGÉSIMA) EMISSÃO DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 40ª 
(quadragésima) Emissão da VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (“Titulares dos CRA”, ”Emissão” e “Securitizadora”, 
respectivamente) e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), em 
atenção ao disposto na cláusula 12.3.3 do Termo de Securitização da Emissão, nos termos da a Instrução CVM nº 625, 
de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), nos termos do §2º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei 6.404”) e nos termos da Deliberação CVM nº 848/20 (“Deliberação 848”), a participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária dos Titulares de CRA (“AGT”), que será realizada, em primeira convocação, no dia 13 de agosto de 
2021, às 10:00 (dez horas), exclusivamente de forma digital, inclusive para fi ns de voto, por meio de sistema eletrônico, 
através da plataforma Zoom, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e deliberar sobre: 
(a) o não Vencimento Antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos CRA, não automático, em razão da não 
constituição e formalização da Cessão Fiduciária, conforme previsto no item (i) da cláusula 7.2.1 do Termo de 
Securitização; (b) a concessão de prazo adicional para a constituição da Cessão Fiduciária, até o dia 25 de agosto de 
2021, a ser formalizada nos termos dos Documentos da Operação; (c) autorizar a Emissora, no âmbito da Cessão 
Fiduciária, a aceitar Direitos Creditórios do Agronegócio que possuam vencimento posterior à Data de Vencimento das 
Debêntures, mediante celebração de termos aditivos nos respectivos contratos, antecipando os vencimentos originais 
para coincidir com a Data de Vencimento das Debêntures. (ii) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticar todos 
os atos necessários para a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, a 
celebração de eventuais aditamentos dos Documentos da Operação e procedimentos perante a B3 S.A – Brasil, Bolsa 
Balcão e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Informações Gerais: Devido ao aumento do número de casos do vírus 
denominado COVID-19 na cidade de São Paulo, e em linha com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
e o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN, veiculado pela Comissão de Valores Mobiliários em 26 de março de 2020, 
objetivando evitar aglomerações, a presente Assembleia será realizada via vídeo conferência, via plataforma “Zoom”, 
conforme previsto no §2º do art. 124 da Lei 6.404/76 e Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, sendo a assinatura 
da ata realizada digitalmente, conforme previsto no art. 121 e parágrafo único do art. 127 da mesma Lei. Os titulares 
dos CRA poderão se fazer representar na Assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, 
acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado. A Securitizadora se compromete a disponibilizar o 
Link para acesso remoto da assembleia aos titulares dos CRA, assim como ao Agente Fiduciário, a qual será realizada via 
“Zoom”, conforme previsto no art. 127 da Lei 6.404/76 e Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020. Os instrumentos 
de mandato com poderes para representação na referida assembleia deverão ser encaminhados: i) por e-mail, para 
luiza@vert-capital.com e para assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefi duciario@vortx.com.br ou (ii) 
enviados diretamente à VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 22.610.500/0001-88, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, 
CEP 01452-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, (“Agente Fiduciário”), com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência em relação à data de realização da Assembleia. Na data de realização da Assembleia, os representantes 
dos titulares dos CRA deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento 
de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente 
Fiduciário. A Assembleia será instalada em primeira convocação com a presença de Titulares dos CRA que representem, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, nos termos das cláusulas 12.5 do Termo de 
Securitização, sendo válidas as deliberações tomadas por 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 
presentes na Assembleia Geral, nos termos da cláusula 12.9.2 do Termo de Securitização, e, em segunda convocação, 
conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, caso necessário.

São Paulo, 23 de julho de 2021
Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores

estadao.com.br/

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS – DESAPROPRIAÇÃO – 
DECRETO-LEI 3.365/41. Processo digital nº: 1000847-31.2015.8.26.0625. Classe: Assunto: 
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941. Requerente: 
Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A - ECOPISTAS. Requeridos: 
INGRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. 
Nº 1000847-31.2015.8.26.0625. O MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, do Foro de 
Taubaté, Estado de São Paulo, Dr. RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possam, notadamente a TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a 
CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A - ECOPISTAS 
autorizada pelo Decreto Estadual nº 60.234, de 13 de março de 2014, que declarou de utilidade 
pública imóveis necessários às obras de prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto -SP-070- 
Trecho Taubaté I SP-125, Municípios e Comarcas de Caçapava e Taubaté, com área total de 
1.117.245,88m², move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 
contra a requerida INGRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, tendo como terceiro 
interessado, José Benedito de Andrade Souza, objetivando a imissão na posse, neste processo, 
de uma área total de 6.962,21 m², objeto da matrícula 34.813, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Taubaté, sendo o imóvel localizado na Estrada denominada Acesso 16, s/nº, Sítio Melros, bairro 
Barreiro, Município de Taubaté, SP, assim descrita: "A área desapropriada tem inicio no ponto 1, 
com coordenada UTM N=7446036,056812 E=440281,076634.Deste ponto inicial, segue em linha 
reta azimute 116º47'37", acompanhando a linha de divisa, confrontando com INGRID - Empreend. 
Imob. Ltda, numa distância de 78,25m, até chegar ao ponto 2; do ponto 2, onde deflete a esquerda, 
segue em linha reta azimute 115º37'15", acompanhando a linha de divisa, confrontando com 
INGRID - Empreend. Imob. Ltda, numa distância de 4,32m, até chegar ao ponto 3; do ponto 3, onde 
deflete a direita, segue em linha reta azimute 116º52'26",acompanhando a linha de divisa, 
confrontando com INGRID - Empreend. Imob. Ltda, numa distância de 25,46m, até chegar ao ponto 
4; do ponto 4, onde deflete a direita, segue em linha reta azimute 118º48'57",acompanhando a linha 
de divisa, confrontando com INGRID - Empreend. Imob. Ltda, numa distância de 0,49m, até chegar 
ao ponto 5; do ponto 5, onde deflete a esquerda, segue em linha reta azimute 118º46'18", 
acompanhando a linha de divisa, confrontando com INGRID - Empreend. Imob. Ltda, numa 
distância de 0,81m, até chegar ao ponto 6; do ponto 6, onde deflete a direita, segue em linha reta 
azimute 231º59'32", acompanhando o limite da faixa de domínio proposta, confrontando com a área 
remanescente, numa distância de 10,73m, até chegar ao ponto 7; do ponto 7, onde deflete a 
esquerda, segue em linha reta azimute 230º52'26", acompanhando o limite da faixa de domínio 
proposta, confrontando com a área remanescente, numa distância de 10,73m, até chegar ao ponto 
8; do ponto 8, onde deflete a esquerda, segue em linha reta azimute 229º45'20", acompanhando o 
limite da faixa de domínio proposta, confrontando com a área remanescente numa distância de 
10,73m, até chegar ao ponto 9; do ponto 9, onde deflete a esquerda, segue em linha reta azimute 
228º38'14", acompanhando o limite da faixa de domínio proposta, confrontando com a área 
remanescente, numa distância de 10,73m, até chegar ao ponto 10; do ponto 10, onde deflete a 
esquerda, segue em linha reta azimute 227º31'08", acompanhando o limite da faixa de domínio 
proposta, confrontando com a área remanescente, numa distância de 10,73m, até chegar ao ponto 
11; do ponto 11, onde deflete a esquerda, segue em linha reta azimute 226º24'02", acompanhando 
o limite da faixa de domínio proposta, confrontando com a área remanescente, numa distância de 
10,73m, até chegar ao ponto 12; do ponto 12, onde deflete a esquerda, segue em linha reta 
azimute 225º16'56", acompanhando o limite da faixa de domínio proposta, confrontando com a área 
remanescente, numa distância de 10,73m, até chegar ao ponto 13; do ponto 13, onde deflete a 
esquerda, segue em linha reta azimute 224º24'30", acompanhando o limite da faixa de domínio 
proposta, confrontando com a área remanescente, numa distância de 6,04m, até chegar ao ponto 
14; do ponto 14, onde deflete a direita, segue em linha reta azimute 296º27'56", acompanhando a 
linha de divisa, confrontando com INGRID - Empreend. Imob. Ltda, numa distância de 23,92m, até 
chegar ao ponto 15; do ponto 15, onde deflete a esquerda, segue em linha reta azimute 252º35'39", 
acompanhando a linha de divisa, confrontando com INGRID - Empreend. Imob. Ltda, numa 
distância de 29,99m, até chegar ao ponto 16; do ponto 16, onde deflete a direita, segue em linha 
reta azimute 359º34'56", acompanhando a linha de divisa, confrontando com Auriovaldo 
Guastapaglia e outros, numa distância de 89,15m, até chegar ao ponto 17; do ponto 17, onde 
deflete a direita, segue em linha reta azimute 47º49'47", acompanhando o limite da faixa de domínio 
proposta, confrontando com a área remanescente, numa distância de 17,06m, até chegar ao ponto 
18; do ponto 18, onde deflete a direita, segue em linha reta azimute 48º36'40", acompanhando o 
limite da faixa de domínio proposta, confrontando com a área remanescente, numa distância de 
1,38m, até chegar ao ponto inicial, perfazendo a área de 6962 metros quadrados e 21 decímetros 
quadrados." A decisão de folhas 115/116 condicionou a imissão provisória da autora na posse ao 
depósito do valor de R$ 521.421,00 (quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e um 
reais), valor alcançado na perícia judicial provisória, a título de indenização pela área exproprianda. 
A imissão na posse do imóvel foi efetivada em 20 de maio de 2015, conforme auto de 
depósito e imissão na posse constante de folhas 138. Assim, pelo presente edital, expedido nos 
termos do artigo 34, do Dec. Lei nº 3.365/41, cientifica a terceiros, eventuais interessados, incertos 
e desconhecidos, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação no Órgão 
Oficial, apresentem impugnação que tiverem ou se habilitem ao pedido de levantamento. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital que será afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 26 de janeiro de 2021. 
RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS. JUÍZA DE DIREITO 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SOROCABA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, convoca todos associados, de sua base territorial integrada pelo Município de 

Sorocaba, Votorantim, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Tapiraí, Araçoiaba da Serra, Capela 

do Alto, Iperó, São Roque, Ibiúna, Alumínio, Araçariguama, Mairinque, todas no Estado de São Paulo, 

para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 do mês de julho de 2021, 

onde ficará disponível, a partir das 9h00 até às 17h30min, na Rua Francisco Scarpa, nº 269 - Centro, 

da cidade de Sorocaba/SP e das 18h00 até às 22h, na Rua Trinidad, nº 302, da cidade de Sorocaba/

SP, o balancete do ano de 2020, para apreciação e votação dos associados, a fim de deliberarem 

por escrutínio secreto sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação 

da ata da assembleia anterior; b) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício de 

2020; c) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço do exercício de 2020. 

Não havendo na hora indicada, número legal de associados, para a instalação dos trabalhos em 

primeira convocação, a Assembleia será realizada uma hora após, no mesmo dia e local, em segunda 

convocação com qualquer número de associados presentes. Em consonância com o Estatuto Social 

da entidade, a AGO somente poderá deliberar, em primeira convocação, com a presença e votação 

de metade mais um dos convocados, e em segunda convocação, uma hora após o horário marcado, 

o quorum para funcionamento da assembleia será de qualquer número dos presentes. Sorocaba, 26 

de julho de 2021. Milton Matias da Costa - Presidente.

ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα παρα πρεσταο δε σερϖιο δε λαϖανδερια ηοσπιταλαρ, 

ινχλυινδο ο φορνεχιmεντο δε τοδο ο ενξοϖαλ νεχεσσ〈ριο, εm ρεγιmε δε χοmοδατο, βεm χοmο οσ 

ινσυmοσ νεχεσσ〈ριοσ ε αδεθυαδοσ ◊ εξεχυο δοσ σερϖιοσ, παρα ατενδερ ◊σ νεχεσσιδαδεσ δο Ηοσπιταλ 

Αδλια Ματοσ Φονσεχα (Ιταπεχυρυ−Μιριm/ΜΑ), ο Ηοσπιταλ δε Βαρρειρινηασ, ο Ηοσπιταλ δε Παυλινο 

Νεϖεσ ε ο Ηοσπιταλ δε Μορροσ.

ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΠΟΡ ΛΟΤΕ.

DΑΤΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ: ◊σ 14η30, δο δια 18/08/2021 − ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ. Λιχιταο ΙD ν≡ 883834.

ΜΟΤΙςΟ: Αυσνχια δασ πυβλιχα⌡εσ νο DΟΥ, ϑΟΡΝΑΛ ΛΟΧΑΛ Ε ϑΟΡΝΑΛ ΝΑΧΙΟΝΑΛ.

Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστεmα Λιχιτα⌡εσ−ε: ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.

Εδιταλ ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δα ΕΜΣΕΡΗ (ωωω.εmσερη.mα.γοϖ.βρ).

Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ λοχαλιζαδα να Αϖ. Βορβορεmα, Θδ−16, ν° 25, 

Βαιρρο δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ, πελοσ ε−mαιλσ χσλ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε/ου 

αmαραλ.νετο≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ου πελο τελεφονε (98) 3235−7333.

Σο Λυσ (ΜΑ), 21 δε ϕυληο δε 2021

Φρανχισχο Ασσισ δο Αmαραλ Νετο

Αγεντε δε Λιχιταο δα ΕΜΣΕΡΗ

ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΑςΙΣΟ DΕ ΑDΙΑΜΕΝΤΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 223/2021−ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 96.828/2021 − ΕΜΣΕΡΗ

ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα νο φορνεχιmεντο δε Ματεριαισ Μδιχοσ Ηοσπιταλαρεσ, 

ΧℜΝΥΛΑ DΕ ΤΡΑΘΥΕΟΣΤΟΜΙΑ, παρα ατενδερ ◊σ νεχεσσιδαδεσ δασ Υνιδαδεσ Ηοσπιταλαρεσ 

αδmινιστραδασ πελα Εmπρεσα Μαρανηενσε δε Σερϖιοσ Ηοσπιταλαρεσ � ΕΜΣΕΡΗ.

ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΠΟΡ ΙΤΕΜ.

DΑΤΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ: 10/08/2021, ◊σ 09η, ηορ〈ριο δε Βρασλια.

Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστεmα Λιχιτα⌡εσ−ε (ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ).
Εδιταλ ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ εστο δισπονϖεισ εm ωωω.εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ λοχαλιζαδα να Αϖ. Βορβορεmα, Θδ−16, ν° 25, 

Βαιρρο δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ, νο ηορ〈ριο δε 08η ◊σ 12η ε δασ 14η ◊σ 18η, δε σεγυνδα α σεξτα, πελοσ 

ε−mαιλσ χσλ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε/ου ϖινιχιυσ.βουερεσ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ου πελο τελεφονε (98) 
3235−7333.

Σο Λυσ (ΜΑ), 21 δε ϕυληο δε 2021

ςινιχιυσ Βουερεσ Dιογο Φοντεσ
Αγεντε δε Λιχιταο δα ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 232/2021 − ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 89.910/2021 � ΕΜΣΕΡΗ

A empresa A empresa A empresa A empresa PELOA SERVIÇOS DE PELOA SERVIÇOS DE PELOA SERVIÇOS DE PELOA SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDAINFORMÁTICA LTDAINFORMÁTICA LTDAINFORMÁTICA LTDA - situada a Rua Jasmim,  - situada a Rua Jasmim,  - situada a Rua Jasmim,  - situada a Rua Jasmim, 

34  -  Sala 26 A - Conjunto Poá centro – Poá 34  -  Sala 26 A - Conjunto Poá centro – Poá 34  -  Sala 26 A - Conjunto Poá centro – Poá 34  -  Sala 26 A - Conjunto Poá centro – Poá 

- SP – CNPJ. 03.365.743/0001-53, estará - SP – CNPJ. 03.365.743/0001-53, estará - SP – CNPJ. 03.365.743/0001-53, estará - SP – CNPJ. 03.365.743/0001-53, estará 

arquivando seu Distrato Social assinado em arquivando seu Distrato Social assinado em arquivando seu Distrato Social assinado em arquivando seu Distrato Social assinado em 

20/09/2018 no Cartório da cidade de Poá.20/09/2018 no Cartório da cidade de Poá.20/09/2018 no Cartório da cidade de Poá.20/09/2018 no Cartório da cidade de Poá.

ϑℑΠΕΝΣΟΥ

ΘΥΕΣΕΠΡΟΤΕΓΕΡΧΟΝΤΡΑ

ΧΟΝΤΡΑΑΣ ΦΑΚΕΝΕWΣ

ΧΟΜΕ∩ΑΧΟΜΥΜΧΛΙΘΥΕ?

ΑΙΣΑΙΒΑΜ Σ:

vempensar.estadao.com.br

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.OCTANTE SECURITIZADORA S.A.OCTANTE SECURITIZADORA S.A.OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.139.922/0001-63 - NIRE nº 35.300.380.517CNPJ/ME nº 12.139.922/0001-63 - NIRE nº 35.300.380.517CNPJ/ME nº 12.139.922/0001-63 - NIRE nº 35.300.380.517CNPJ/ME nº 12.139.922/0001-63 - NIRE nº 35.300.380.517

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA 2ª SÉRIE DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.AGRONEGÓCIO DA 2ª SÉRIE DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.AGRONEGÓCIO DA 2ª SÉRIE DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.AGRONEGÓCIO DA 2ª SÉRIE DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os senhores Titulares de CRA Sênior da 2ª série da 26ª Emissão de certifi cados de recebíveis do agro-Ficam convocados os senhores Titulares de CRA Sênior da 2ª série da 26ª Emissão de certifi cados de recebíveis do agro-Ficam convocados os senhores Titulares de CRA Sênior da 2ª série da 26ª Emissão de certifi cados de recebíveis do agro-Ficam convocados os senhores Titulares de CRA Sênior da 2ª série da 26ª Emissão de certifi cados de recebíveis do agro-
negócio da Octante Securitizadora S.A. (“negócio da Octante Securitizadora S.A. (“negócio da Octante Securitizadora S.A. (“negócio da Octante Securitizadora S.A. (“Titulares de CRATitulares de CRATitulares de CRATitulares de CRA”, “”, “”, “”, “EmissãoEmissãoEmissãoEmissão” “” “” “” “CRACRACRACRA” e “” e “” e “” e “EmissoraEmissoraEmissoraEmissora”, respectivamente), em ”, respectivamente), em ”, respectivamente), em ”, respectivamente), em 
consonância com o disposto na Cláusula 13.1 do “consonância com o disposto na Cláusula 13.1 do “consonância com o disposto na Cláusula 13.1 do “consonância com o disposto na Cláusula 13.1 do “Τερmο δε Σεχυριτιζα��ο δε Dιρειτοσ Χρεδιτ�ριοσ δο Αγρονεγ�χιο δα 2≈ Τερmο δε Σεχυριτιζα��ο δε Dιρειτοσ Χρεδιτ�ριοσ δο Αγρονεγ�χιο δα 2≈ Τερmο δε Σεχυριτιζα��ο δε Dιρειτοσ Χρεδιτ�ριοσ δο Αγρονεγ�χιο δα 2≈ Τερmο δε Σεχυριτιζα��ο δε Dιρειτοσ Χρεδιτ�ριοσ δο Αγρονεγ�χιο δα 2≈ 
Σ�ριε δα 26≈ (ςιγ�σιmα σεξτα) Εmισσ�ο δε Χερτι⇒ χαδοσ δε Ρεχεβ�ϖεισ δο Αγρονεγ�χιο δα Οχταντε Σεχυριτιζαδορα Σ.Α. λασ−Σ�ριε δα 26≈ (ςιγ�σιmα σεξτα) Εmισσ�ο δε Χερτι⇒ χαδοσ δε Ρεχεβ�ϖεισ δο Αγρονεγ�χιο δα Οχταντε Σεχυριτιζαδορα Σ.Α. λασ−Σ�ριε δα 26≈ (ςιγ�σιmα σεξτα) Εmισσ�ο δε Χερτι⇒ χαδοσ δε Ρεχεβ�ϖεισ δο Αγρονεγ�χιο δα Οχταντε Σεχυριτιζαδορα Σ.Α. λασ−Σ�ριε δα 26≈ (ςιγ�σιmα σεξτα) Εmισσ�ο δε Χερτι⇒ χαδοσ δε Ρεχεβ�ϖεισ δο Αγρονεγ�χιο δα Οχταντε Σεχυριτιζαδορα Σ.Α. λασ−
τρεαδοσ εm Χερτι⇒ χαδοσ δε Dιρειτοσ Χρεδιτ�ριοσ δο αγρονεγ�χιο εmιτιδοσ πελα Πιτανγυειρασ Α��χαρ ε �λχοολ ΛΤDΑ.τρεαδοσ εm Χερτι⇒ χαδοσ δε Dιρειτοσ Χρεδιτ�ριοσ δο αγρονεγ�χιο εmιτιδοσ πελα Πιτανγυειρασ Α��χαρ ε �λχοολ ΛΤDΑ.τρεαδοσ εm Χερτι⇒ χαδοσ δε Dιρειτοσ Χρεδιτ�ριοσ δο αγρονεγ�χιο εmιτιδοσ πελα Πιτανγυειρασ Α��χαρ ε �λχοολ ΛΤDΑ.τρεαδοσ εm Χερτι⇒ χαδοσ δε Dιρειτοσ Χρεδιτ�ριοσ δο αγρονεγ�χιο εmιτιδοσ πελα Πιτανγυειρασ Α��χαρ ε �λχοολ ΛΤDΑ.” (“” (“” (“” (“Ter-Ter-Ter-Ter-
mo de Securitizaçãomo de Securitizaçãomo de Securitizaçãomo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRA (“”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRA (“”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRA (“”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRA (“AGTAGTAGTAGT”), a ser realizada em segunda ”), a ser realizada em segunda ”), a ser realizada em segunda ”), a ser realizada em segunda 
convocação, com a presença de qualquer número dos Titulares de CRA em Circulação para Fins de Quórum no dia 28 de convocação, com a presença de qualquer número dos Titulares de CRA em Circulação para Fins de Quórum no dia 28 de convocação, com a presença de qualquer número dos Titulares de CRA em Circulação para Fins de Quórum no dia 28 de convocação, com a presença de qualquer número dos Titulares de CRA em Circulação para Fins de Quórum no dia 28 de 
julho de 2021, às 11h00, de modo exclusivamente digital, inclusive para fi ns de contabilização de votos, sem a possibili-julho de 2021, às 11h00, de modo exclusivamente digital, inclusive para fi ns de contabilização de votos, sem a possibili-julho de 2021, às 11h00, de modo exclusivamente digital, inclusive para fi ns de contabilização de votos, sem a possibili-julho de 2021, às 11h00, de modo exclusivamente digital, inclusive para fi ns de contabilização de votos, sem a possibili-
dade de participação presencial, sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital Mi-dade de participação presencial, sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital Mi-dade de participação presencial, sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital Mi-dade de participação presencial, sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital Mi-
crosoft Teams, na qual o acesso será liberado de forma individual após devida habilitação do Titular de CRA, conforme pre-crosoft Teams, na qual o acesso será liberado de forma individual após devida habilitação do Titular de CRA, conforme pre-crosoft Teams, na qual o acesso será liberado de forma individual após devida habilitação do Titular de CRA, conforme pre-crosoft Teams, na qual o acesso será liberado de forma individual após devida habilitação do Titular de CRA, conforme pre-
visto neste edital. A AGT será instalada a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e aprovar visto neste edital. A AGT será instalada a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e aprovar visto neste edital. A AGT será instalada a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e aprovar visto neste edital. A AGT será instalada a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e aprovar 
as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado referente ao exercício fi nanceiro fi ndo em 31/03/2021; e (ii) Autori-as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado referente ao exercício fi nanceiro fi ndo em 31/03/2021; e (ii) Autori-as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado referente ao exercício fi nanceiro fi ndo em 31/03/2021; e (ii) Autori-as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado referente ao exercício fi nanceiro fi ndo em 31/03/2021; e (ii) Autori-
zar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários, bem como celebrarem todos os documentos zar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários, bem como celebrarem todos os documentos zar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários, bem como celebrarem todos os documentos zar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários, bem como celebrarem todos os documentos 
essenciais à efetivação da deliberação. Informamos aos senhores Titulares de CRA, conforme previsto no § 3º, do artigo essenciais à efetivação da deliberação. Informamos aos senhores Titulares de CRA, conforme previsto no § 3º, do artigo essenciais à efetivação da deliberação. Informamos aos senhores Titulares de CRA, conforme previsto no § 3º, do artigo essenciais à efetivação da deliberação. Informamos aos senhores Titulares de CRA, conforme previsto no § 3º, do artigo 
26, da Instrução CVM Nº 600, de 1º de agosto de 2018, que serão automaticamente aprovadas as demonstrações contá-26, da Instrução CVM Nº 600, de 1º de agosto de 2018, que serão automaticamente aprovadas as demonstrações contá-26, da Instrução CVM Nº 600, de 1º de agosto de 2018, que serão automaticamente aprovadas as demonstrações contá-26, da Instrução CVM Nº 600, de 1º de agosto de 2018, que serão automaticamente aprovadas as demonstrações contá-
beis ausentes de ressalvas, caso a AGT não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer investidores. beis ausentes de ressalvas, caso a AGT não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer investidores. beis ausentes de ressalvas, caso a AGT não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer investidores. beis ausentes de ressalvas, caso a AGT não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer investidores. 
INFORMAÇÕES GERAIS: INFORMAÇÕES GERAIS: INFORMAÇÕES GERAIS: INFORMAÇÕES GERAIS: 1. Em linha com a Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“1. Em linha com a Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“1. Em linha com a Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“1. Em linha com a Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625ICVM 625ICVM 625ICVM 625”), a AGT será ”), a AGT será ”), a AGT será ”), a AGT será 
realizada de modo exclusivamente digital, por meio de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, cujo o realizada de modo exclusivamente digital, por meio de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, cujo o realizada de modo exclusivamente digital, por meio de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, cujo o realizada de modo exclusivamente digital, por meio de videoconferência via plataforma digital Microsoft Teams, cujo o 
link de acesso será disponibilizado pela Emissora aos Titulares de CRA que enviarem os documentos de representação ao link de acesso será disponibilizado pela Emissora aos Titulares de CRA que enviarem os documentos de representação ao link de acesso será disponibilizado pela Emissora aos Titulares de CRA que enviarem os documentos de representação ao link de acesso será disponibilizado pela Emissora aos Titulares de CRA que enviarem os documentos de representação ao 
endereço eletrônico pitangueirascra@octante.com.br, com cópia ao juridico@octante.com.br e ao Agente Fiduciário, no endereço eletrônico pitangueirascra@octante.com.br, com cópia ao juridico@octante.com.br e ao Agente Fiduciário, no endereço eletrônico pitangueirascra@octante.com.br, com cópia ao juridico@octante.com.br e ao Agente Fiduciário, no endereço eletrônico pitangueirascra@octante.com.br, com cópia ao juridico@octante.com.br e ao Agente Fiduciário, no 
endereço eletrônico fi duciario@trusteedtvm.com.br; 2. Solicitamos que os documentos de representação sejam enviados endereço eletrônico fi duciario@trusteedtvm.com.br; 2. Solicitamos que os documentos de representação sejam enviados endereço eletrônico fi duciario@trusteedtvm.com.br; 2. Solicitamos que os documentos de representação sejam enviados endereço eletrônico fi duciario@trusteedtvm.com.br; 2. Solicitamos que os documentos de representação sejam enviados 
em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGT, observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGT, observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGT, observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGT, observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação 
abaixo: a. Quando Pessoa Física: Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; b. Quando Pessoa Jurídica: (a) abaixo: a. Quando Pessoa Física: Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; b. Quando Pessoa Jurídica: (a) abaixo: a. Quando Pessoa Física: Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; b. Quando Pessoa Jurídica: (a) abaixo: a. Quando Pessoa Física: Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; b. Quando Pessoa Jurídica: (a) 
último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos 
societários comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de identidade com foto dos societários comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de identidade com foto dos societários comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de identidade com foto dos societários comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de identidade com foto dos 
representantes legais; c. Quando Fundo de Investimento: (a) último regulamento consolidado; (b) último estatuto ou con-representantes legais; c. Quando Fundo de Investimento: (a) último regulamento consolidado; (b) último estatuto ou con-representantes legais; c. Quando Fundo de Investimento: (a) último regulamento consolidado; (b) último estatuto ou con-representantes legais; c. Quando Fundo de Investimento: (a) último regulamento consolidado; (b) último estatuto ou con-
trato social consolidado devidamente registrado na junta comercial competente, do administrador ou gestor, observado a trato social consolidado devidamente registrado na junta comercial competente, do administrador ou gestor, observado a trato social consolidado devidamente registrado na junta comercial competente, do administrador ou gestor, observado a trato social consolidado devidamente registrado na junta comercial competente, do administrador ou gestor, observado a 
política de voto do fundo e os documentos comprobatórios de poderes em assembleia geral; (c) documentos societários política de voto do fundo e os documentos comprobatórios de poderes em assembleia geral; (c) documentos societários política de voto do fundo e os documentos comprobatórios de poderes em assembleia geral; (c) documentos societários política de voto do fundo e os documentos comprobatórios de poderes em assembleia geral; (c) documentos societários 
comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (d) documentos de identidade com foto dos represen-comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (d) documentos de identidade com foto dos represen-comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (d) documentos de identidade com foto dos represen-comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (d) documentos de identidade com foto dos represen-
tantes legais; e d. Quando Representado por Procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado nos itens acima venha a tantes legais; e d. Quando Representado por Procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado nos itens acima venha a tantes legais; e d. Quando Representado por Procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado nos itens acima venha a tantes legais; e d. Quando Representado por Procurador: caso qualquer Titular de CRA indicado nos itens acima venha a 
ser representado por procurador, além dos documentos indicados anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração ser representado por procurador, além dos documentos indicados anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração ser representado por procurador, além dos documentos indicados anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração ser representado por procurador, além dos documentos indicados anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração 
com os poderes específi cos de representação na AGT. 3. Os documentos relacionados à ordem do dia, bem como as infor-com os poderes específi cos de representação na AGT. 3. Os documentos relacionados à ordem do dia, bem como as infor-com os poderes específi cos de representação na AGT. 3. Os documentos relacionados à ordem do dia, bem como as infor-com os poderes específi cos de representação na AGT. 3. Os documentos relacionados à ordem do dia, bem como as infor-
mações acerca do depósito dos documentos comprobatórios de representação e demais instruções referentes ao sistema mações acerca do depósito dos documentos comprobatórios de representação e demais instruções referentes ao sistema mações acerca do depósito dos documentos comprobatórios de representação e demais instruções referentes ao sistema mações acerca do depósito dos documentos comprobatórios de representação e demais instruções referentes ao sistema 
e formato da AGT estão disponíveis nos sites da (https://www.octante.com.br/ri) e da CVM (www.cvm.gov.br); e 4. Os ter-e formato da AGT estão disponíveis nos sites da (https://www.octante.com.br/ri) e da CVM (www.cvm.gov.br); e 4. Os ter-e formato da AGT estão disponíveis nos sites da (https://www.octante.com.br/ri) e da CVM (www.cvm.gov.br); e 4. Os ter-e formato da AGT estão disponíveis nos sites da (https://www.octante.com.br/ri) e da CVM (www.cvm.gov.br); e 4. Os ter-
mos iniciados em letra maiúscula nesse edital e não defi nidos expressamente possuem o mesmo signifi cado que lhes é mos iniciados em letra maiúscula nesse edital e não defi nidos expressamente possuem o mesmo signifi cado que lhes é mos iniciados em letra maiúscula nesse edital e não defi nidos expressamente possuem o mesmo signifi cado que lhes é mos iniciados em letra maiúscula nesse edital e não defi nidos expressamente possuem o mesmo signifi cado que lhes é 
atribuído no Termo de Securitização. atribuído no Termo de Securitização. atribuído no Termo de Securitização. atribuído no Termo de Securitização. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Guilherme Antonio Muriano da Silva - Guilherme Antonio Muriano da Silva - Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com os InvestidoresDiretor de Relação com os InvestidoresDiretor de Relação com os InvestidoresDiretor de Relação com os Investidores

Octante Securitizadora S.A. - Octante Securitizadora S.A. - Octante Securitizadora S.A. - Octante Securitizadora S.A. - Rua Beatriz, 226, São Paulo – SP, CEP. 05.445-040Rua Beatriz, 226, São Paulo – SP, CEP. 05.445-040Rua Beatriz, 226, São Paulo – SP, CEP. 05.445-040Rua Beatriz, 226, São Paulo – SP, CEP. 05.445-040

ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS 
comunica que, a partir de 26/07/2021, na Supervisão de Compras e Licitação, 
na Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às 
17:00 horas, fone para informações: (11) 3291-9712, estará à disposição dos 
interessados o respectivo caderno de licitação para consulta e aquisição, 
até o último dia útil anterior à data designada para a sessão de abertura do 
aludido certame e nos endereços eletrônicos: http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br e www.comprasnet.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO 45/SMADS/2021 Proc. 6024.2021/0004798-6
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURO E OPORTUNO 
FORNECIMENTO DE MESA E CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO, 
DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS DA REDE ADMINISTRATIVA E 
SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS), DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO (PMSP), CONFORME ESPECIFICA-SE NO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO.
SESSÃO DE ABERTURA: 05/08/2021 às 15:00 horas.

Leia mais trechos da 

entrevista no site do Estadão
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Rombo. Déficit de 6% do PIB não é razoável, diz Giambiagi

ENTREVISTA

‘A folga no teto de 
gastos é menor do 
que se imagina’
Diferença entre o INPC 
e o IPCA pode reduzir o 
espaço para despesas e 
a expansão do Bolsa 
Família, diz economista

Fabio Giambiagi, economista e pesquisador associado do Ibre/FGV

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI-SP) comunica a abertura da licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021
Objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial para a unidade de Mogi Guaçu.
Retirada do edital: a partir de 26 de julho de 2021, através do portal www.sesisp.org.br (opção LICITAÇÕES).
Sessão de disputa de preços (lances): 05 de agosto de 2021 às 9h30, exclusivamente pela internet, no 
endereço www.licitacoes-e.com.br.

Οβϕετο: Αθυισιο δε εθυιπαmεντοσ mδιχο−ηοσπιταλαρεσ παρα ατενδερ ο Ηεmορρεδε Εσταδυαλ δε Σανγυε, 

χονφορmε εσπεχιφιχαο ε χονδι⌡εσ γεραισ δε φορνεχιmεντο χοντιδασ νο Τερmο δε Ρεφερνχια (ΑΝΕΞΟ Ι) 

δο εδιταλ. Αβερτυρα: 06/08/2021, ◊σ 09η (ηορ〈ριο δε Βρασλια). Λοχαλ: Σιτε δο Πορταλ δε Χοmπρασ δο 

Γοϖερνο Φεδεραλ (ηττπσ://ωωω.γοϖ.βρ/χοmπρασ/πτ−βρ/). Ινφορmα⌡εσ: Χοmισσο Σετοριαλ Περmανεντε 

δε Λιχιταο � ΧΣΛ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Προφεσσορ Χαρλοσ Χυνηα, σ/ν, ϑαραχατψ, Σο Λυσ/ΜΑ, ΧΕΠ: 

65.076−820. Ε−mαιλ: χσλ≅σαυδε.mα.γοϖ.βρ. Φονεσ: (98) 3198−5558 ε 3198−5559.

Σο Λυσ − ΜΑ, 21 δε ϕυληο δε 2021

ΜΑΡΧΟΣ ΜΕΝDΕΣ DΕ ΛΥΧΕΝΑ

Πρεγοειρο δα ΣΕΣ/ΜΑ

ΕΣΤΑDΟ DΟ ΜΑΡΑΝΗ℘Ο
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕΣΤΑDΟ DΑ ΣΑ∨DΕ

ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ ΠΕΡΜΑΝΕΝΤΕ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 068/2021
ΠΡΟΧΕΣΣΟ Ν≡ 11318/2021/ΣΕΣ


