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O ESTADO DE S. PAULO TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2018 Economia B9

Unidas S.A. - Unidas S.A. - Unidas S.A. - Unidas S.A. - CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 - NIRE nº 35.300.186.281- (Companhia Aberta) - CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 - NIRE nº 35.300.186.281- (Companhia Aberta) - CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 - NIRE nº 35.300.186.281- (Companhia Aberta) - CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 - NIRE nº 35.300.186.281- (Companhia Aberta) - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Ata da Assembleia Geral Extraordinária Ata da Assembleia Geral Extraordinária Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 9 de Março de 2018 - 1 Data, hora e local:Realizada em 9 de Março de 2018 - 1 Data, hora e local:Realizada em 9 de Março de 2018 - 1 Data, hora e local:Realizada em 9 de Março de 2018 - 1 Data, hora e local: Assembleia Geral Extraordinária da Unidas S.A. (“ Assembleia Geral Extraordinária da Unidas S.A. (“ Assembleia Geral Extraordinária da Unidas S.A. (“ Assembleia Geral Extraordinária da Unidas S.A. (“CompanhiaCompanhiaCompanhiaCompanhia”) realizada em 9 ”) realizada em 9 ”) realizada em 9 ”) realizada em 9 
de março de 2018, às 10h, na sede social da Companhia, situada na Rua Cincinato Braga, nº 388, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, de março de 2018, às 10h, na sede social da Companhia, situada na Rua Cincinato Braga, nº 388, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, de março de 2018, às 10h, na sede social da Companhia, situada na Rua Cincinato Braga, nº 388, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, de março de 2018, às 10h, na sede social da Companhia, situada na Rua Cincinato Braga, nº 388, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. 2 Convocação e presença:2 Convocação e presença:2 Convocação e presença:2 Convocação e presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade  Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade  Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade  Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade 
dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, e nos termos do artigo 124, § 4º da dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, e nos termos do artigo 124, § 4º da dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, e nos termos do artigo 124, § 4º da dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, e nos termos do artigo 124, § 4º da 
Lei 6.404 de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404 de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404 de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404 de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por AçõesLei das Sociedades por AçõesLei das Sociedades por AçõesLei das Sociedades por Ações”). Presente, também representante da empresa ”). Presente, também representante da empresa ”). Presente, também representante da empresa ”). Presente, também representante da empresa 
avaliadora Apsis, conforme abaixo definida. avaliadora Apsis, conforme abaixo definida. avaliadora Apsis, conforme abaixo definida. avaliadora Apsis, conforme abaixo definida. 3 Composição da mesa:3 Composição da mesa:3 Composição da mesa:3 Composição da mesa: Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar F. de  Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar F. de  Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar F. de  Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar F. de 
Bittencourt Marinho, Secretário. Bittencourt Marinho, Secretário. Bittencourt Marinho, Secretário. Bittencourt Marinho, Secretário. 4 Documentos submetidos à apreciação da Assembleia:4 Documentos submetidos à apreciação da Assembleia:4 Documentos submetidos à apreciação da Assembleia:4 Documentos submetidos à apreciação da Assembleia: Os documentos submetidos à apreciação da  Os documentos submetidos à apreciação da  Os documentos submetidos à apreciação da  Os documentos submetidos à apreciação da 
Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias de tais Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias de tais Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias de tais Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias de tais 
documentos aos acionistas que as solicitaram. documentos aos acionistas que as solicitaram. documentos aos acionistas que as solicitaram. documentos aos acionistas que as solicitaram. 5 Ordem do dia: 5 Ordem do dia: 5 Ordem do dia: 5 Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre: Discutir e deliberar sobre: Discutir e deliberar sobre: Discutir e deliberar sobre: (i) (i) (i) (i) aprovação dos termos e condições do Protocolo aprovação dos termos e condições do Protocolo aprovação dos termos e condições do Protocolo aprovação dos termos e condições do Protocolo 
e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Unidas S.A. por Companhia de Locação das Américas (“e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Unidas S.A. por Companhia de Locação das Américas (“e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Unidas S.A. por Companhia de Locação das Américas (“e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Unidas S.A. por Companhia de Locação das Américas (“Protocolo e JustificaçãoProtocolo e JustificaçãoProtocolo e JustificaçãoProtocolo e Justificação”) ”) ”) ”) 
relativo à incorporação das ações de emissão da Companhia pela relativo à incorporação das ações de emissão da Companhia pela relativo à incorporação das ações de emissão da Companhia pela relativo à incorporação das ações de emissão da Companhia pela Companhia de Locação das AméricasCompanhia de Locação das AméricasCompanhia de Locação das AméricasCompanhia de Locação das Américas, sociedade por ações, com sede , sociedade por ações, com sede , sociedade por ações, com sede , sociedade por ações, com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares 150, CEP 02546-000, inscrita no CNPJ/MF sob o na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares 150, CEP 02546-000, inscrita no CNPJ/MF sob o na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares 150, CEP 02546-000, inscrita no CNPJ/MF sob o na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares 150, CEP 02546-000, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 10.215.988/0001-60 (“nº 10.215.988/0001-60 (“nº 10.215.988/0001-60 (“nº 10.215.988/0001-60 (“LocamericaLocamericaLocamericaLocamerica”); ”); ”); ”); (ii) (ii) (ii) (ii) nomeação e da contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., empresa de consultoria nomeação e da contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., empresa de consultoria nomeação e da contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., empresa de consultoria nomeação e da contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., empresa de consultoria 
independente, com endereço à Rua da Assembleia, 35, 12º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o independente, com endereço à Rua da Assembleia, 35, 12º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o independente, com endereço à Rua da Assembleia, 35, 12º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o independente, com endereço à Rua da Assembleia, 35, 12º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 08.681.365/0001-30 (“n° 08.681.365/0001-30 (“n° 08.681.365/0001-30 (“n° 08.681.365/0001-30 (“ApsisApsisApsisApsis”), como empresa independente especializada para fins da elaboração do laudo de avaliação (i) das ações ”), como empresa independente especializada para fins da elaboração do laudo de avaliação (i) das ações ”), como empresa independente especializada para fins da elaboração do laudo de avaliação (i) das ações ”), como empresa independente especializada para fins da elaboração do laudo de avaliação (i) das ações 
de emissão da Companhia, com base no balanço patrimonial consolidado da Companhia de 30 de setembro de 2017, tendo como base o de emissão da Companhia, com base no balanço patrimonial consolidado da Companhia de 30 de setembro de 2017, tendo como base o de emissão da Companhia, com base no balanço patrimonial consolidado da Companhia de 30 de setembro de 2017, tendo como base o de emissão da Companhia, com base no balanço patrimonial consolidado da Companhia de 30 de setembro de 2017, tendo como base o 
seu valor econômico e (ii) da Companhia e da Locamerica, sendo que a Companhia foi avaliada com base no seu valor econômico, utilizando-seu valor econômico e (ii) da Companhia e da Locamerica, sendo que a Companhia foi avaliada com base no seu valor econômico, utilizando-seu valor econômico e (ii) da Companhia e da Locamerica, sendo que a Companhia foi avaliada com base no seu valor econômico, utilizando-seu valor econômico e (ii) da Companhia e da Locamerica, sendo que a Companhia foi avaliada com base no seu valor econômico, utilizando-
se a metodologia de rentabilidade futura, ao passo que a Locamerica foi avaliada com base no valor de mercado das ações em se a metodologia de rentabilidade futura, ao passo que a Locamerica foi avaliada com base no valor de mercado das ações em se a metodologia de rentabilidade futura, ao passo que a Locamerica foi avaliada com base no valor de mercado das ações em se a metodologia de rentabilidade futura, ao passo que a Locamerica foi avaliada com base no valor de mercado das ações em 
29 de setembro de 2017 para fins da relação de substituição, ambos preparados para fins da incorporação de ações e ações (“29 de setembro de 2017 para fins da relação de substituição, ambos preparados para fins da incorporação de ações e ações (“29 de setembro de 2017 para fins da relação de substituição, ambos preparados para fins da incorporação de ações e ações (“29 de setembro de 2017 para fins da relação de substituição, ambos preparados para fins da incorporação de ações e ações (“LaudosLaudosLaudosLaudos”); ”); ”); ”); 
(iii) (iii) (iii) (iii) exame e aprovação dos Laudos; e exame e aprovação dos Laudos; e exame e aprovação dos Laudos; e exame e aprovação dos Laudos; e (iv) (iv) (iv) (iv) aprovação da incorporação de ações nos termos do Protocolo e Justificação, tornando-se a aprovação da incorporação de ações nos termos do Protocolo e Justificação, tornando-se a aprovação da incorporação de ações nos termos do Protocolo e Justificação, tornando-se a aprovação da incorporação de ações nos termos do Protocolo e Justificação, tornando-se a 
Companhia uma subsidiária integral da Locamerica, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações. Companhia uma subsidiária integral da Locamerica, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações. Companhia uma subsidiária integral da Locamerica, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações. Companhia uma subsidiária integral da Locamerica, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações. 6 Deliberações: 6 Deliberações: 6 Deliberações: 6 Deliberações: Após Após Após Após 
exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes, com a abstenção dos acionistas Locamerica, Antonio exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes, com a abstenção dos acionistas Locamerica, Antonio exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes, com a abstenção dos acionistas Locamerica, Antonio exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes, com a abstenção dos acionistas Locamerica, Antonio 
Carlos de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime, aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade de votos: • Carlos de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime, aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade de votos: • Carlos de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime, aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade de votos: • Carlos de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime, aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade de votos: • quanto quanto quanto quanto 
ao item (i): ao item (i): ao item (i): ao item (i): os termos e condições do Protocolo e Justificação elaborado com base nos artigos 224, 225 e 252 da Lei das Sociedades por os termos e condições do Protocolo e Justificação elaborado com base nos artigos 224, 225 e 252 da Lei das Sociedades por os termos e condições do Protocolo e Justificação elaborado com base nos artigos 224, 225 e 252 da Lei das Sociedades por os termos e condições do Protocolo e Justificação elaborado com base nos artigos 224, 225 e 252 da Lei das Sociedades por 
Ações, que passa a fazer parte integrante desta ata para todos os fins de direito como Anexo I, estabelecendo os termos da incorporação Ações, que passa a fazer parte integrante desta ata para todos os fins de direito como Anexo I, estabelecendo os termos da incorporação Ações, que passa a fazer parte integrante desta ata para todos os fins de direito como Anexo I, estabelecendo os termos da incorporação Ações, que passa a fazer parte integrante desta ata para todos os fins de direito como Anexo I, estabelecendo os termos da incorporação 
de ações de emissão de Companhia de Locação das Américas pela Companhia, celebrado em 08 de fevereiro de 2018, o qual, uma vez de ações de emissão de Companhia de Locação das Américas pela Companhia, celebrado em 08 de fevereiro de 2018, o qual, uma vez de ações de emissão de Companhia de Locação das Américas pela Companhia, celebrado em 08 de fevereiro de 2018, o qual, uma vez de ações de emissão de Companhia de Locação das Américas pela Companhia, celebrado em 08 de fevereiro de 2018, o qual, uma vez 
autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia; • autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia; • autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia; • autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia; • quanto ao item (ii): quanto ao item (ii): quanto ao item (ii): quanto ao item (ii): a nomeação e a contratação da Apsis Consultoria a nomeação e a contratação da Apsis Consultoria a nomeação e a contratação da Apsis Consultoria a nomeação e a contratação da Apsis Consultoria 
Empresarial Ltda., empresa de consultoria independente, com endereço à Rua da Assembleia, 35, 12º andar, Centro, Cidade e Estado do Empresarial Ltda., empresa de consultoria independente, com endereço à Rua da Assembleia, 35, 12º andar, Centro, Cidade e Estado do Empresarial Ltda., empresa de consultoria independente, com endereço à Rua da Assembleia, 35, 12º andar, Centro, Cidade e Estado do Empresarial Ltda., empresa de consultoria independente, com endereço à Rua da Assembleia, 35, 12º andar, Centro, Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.681.365/0001-30 (“Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.681.365/0001-30 (“Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.681.365/0001-30 (“Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.681.365/0001-30 (“ApsisApsisApsisApsis”), como empresa independente especializada para fins de ”), como empresa independente especializada para fins de ”), como empresa independente especializada para fins de ”), como empresa independente especializada para fins de 
elaboração dos Laudos, nos termos dos artigos 252 e 256 da Lei das Sociedades por Ações; • elaboração dos Laudos, nos termos dos artigos 252 e 256 da Lei das Sociedades por Ações; • elaboração dos Laudos, nos termos dos artigos 252 e 256 da Lei das Sociedades por Ações; • elaboração dos Laudos, nos termos dos artigos 252 e 256 da Lei das Sociedades por Ações; • quanto ao item (iii): quanto ao item (iii): quanto ao item (iii): quanto ao item (iii): os Laudos elaborados os Laudos elaborados os Laudos elaborados os Laudos elaborados 
pela Apsis, os quais são anexos do Protocolo e Justificação. O representante da Apsis, presente à Assembleia, prestou todos os pela Apsis, os quais são anexos do Protocolo e Justificação. O representante da Apsis, presente à Assembleia, prestou todos os pela Apsis, os quais são anexos do Protocolo e Justificação. O representante da Apsis, presente à Assembleia, prestou todos os pela Apsis, os quais são anexos do Protocolo e Justificação. O representante da Apsis, presente à Assembleia, prestou todos os 
esclarecimentos necessários à aprovação dos Laudos pelos acionistas da Companhia; • esclarecimentos necessários à aprovação dos Laudos pelos acionistas da Companhia; • esclarecimentos necessários à aprovação dos Laudos pelos acionistas da Companhia; • esclarecimentos necessários à aprovação dos Laudos pelos acionistas da Companhia; • quanto ao item (iv): quanto ao item (iv): quanto ao item (iv): quanto ao item (iv): a incorporação de ações nos a incorporação de ações nos a incorporação de ações nos a incorporação de ações nos 
termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações e do Protocolo e Justificação ora aprovado, tornando-se a Companhia uma termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações e do Protocolo e Justificação ora aprovado, tornando-se a Companhia uma termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações e do Protocolo e Justificação ora aprovado, tornando-se a Companhia uma termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações e do Protocolo e Justificação ora aprovado, tornando-se a Companhia uma 
subsidiária integral da Locamerica. Os acionistas autorizam a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a subsidiária integral da Locamerica. Os acionistas autorizam a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a subsidiária integral da Locamerica. Os acionistas autorizam a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a subsidiária integral da Locamerica. Os acionistas autorizam a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a 
implementação das deliberações acima, podendo, inclusive, realizar todas as averbações, publicações e registros necessários. implementação das deliberações acima, podendo, inclusive, realizar todas as averbações, publicações e registros necessários. implementação das deliberações acima, podendo, inclusive, realizar todas as averbações, publicações e registros necessários. implementação das deliberações acima, podendo, inclusive, realizar todas as averbações, publicações e registros necessários. 
7 Encerramento da Assembleia:7 Encerramento da Assembleia:7 Encerramento da Assembleia:7 Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de  Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de  Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de  Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de 
sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º 
do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes. do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes. do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes. do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes. 
8 Assinaturas: Mesa: 8 Assinaturas: Mesa: 8 Assinaturas: Mesa: 8 Assinaturas: Mesa: Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Secretário. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Secretário. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Secretário. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Secretário. 
9 Acionistas presentes:9 Acionistas presentes:9 Acionistas presentes:9 Acionistas presentes: Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A. (p.p. Pedro Roque de Pinho Almeida);  Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A. (p.p. Pedro Roque de Pinho Almeida);  Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A. (p.p. Pedro Roque de Pinho Almeida);  Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A. (p.p. Pedro Roque de Pinho Almeida); 
Enterprise Holdings Brazil, LLC (p.p. Bruno von Dreifus); Companhia de Locação das Américas (p.p. Tagiane Guimarães), Antonio Carlos Enterprise Holdings Brazil, LLC (p.p. Bruno von Dreifus); Companhia de Locação das Américas (p.p. Tagiane Guimarães), Antonio Carlos Enterprise Holdings Brazil, LLC (p.p. Bruno von Dreifus); Companhia de Locação das Américas (p.p. Tagiane Guimarães), Antonio Carlos Enterprise Holdings Brazil, LLC (p.p. Bruno von Dreifus); Companhia de Locação das Américas (p.p. Tagiane Guimarães), Antonio Carlos 
de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro de Freitas Valle, Fernando Antonio Botelho Prado e Eric Philip Hime. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 9 de março de 2018. próprio. São Paulo, 9 de março de 2018. próprio. São Paulo, 9 de março de 2018. próprio. São Paulo, 9 de março de 2018. Pedro Roque de Pinho de Almeida - Pedro Roque de Pinho de Almeida - Pedro Roque de Pinho de Almeida - Pedro Roque de Pinho de Almeida - Presidente; Presidente; Presidente; Presidente; Gisomar F. de Bittencourt Marinho - Gisomar F. de Bittencourt Marinho - Gisomar F. de Bittencourt Marinho - Gisomar F. de Bittencourt Marinho - Secretário. Secretário. Secretário. Secretário. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, fi cam convocados os associados do SINDAREIA – Sindicato das Indústrias Pelo presente Edital, fi cam convocados os associados do SINDAREIA – Sindicato das Indústrias Pelo presente Edital, fi cam convocados os associados do SINDAREIA – Sindicato das Indústrias Pelo presente Edital, fi cam convocados os associados do SINDAREIA – Sindicato das Indústrias 
de Mineração de Areia do Estado de São Paulo, com direito a voto, conforme previsto no Capitulo de Mineração de Areia do Estado de São Paulo, com direito a voto, conforme previsto no Capitulo de Mineração de Areia do Estado de São Paulo, com direito a voto, conforme previsto no Capitulo de Mineração de Areia do Estado de São Paulo, com direito a voto, conforme previsto no Capitulo 
VIII, Artigo 62 e seguintes do Estatuto Social desta entidade para, deliberarem em Assembleia VIII, Artigo 62 e seguintes do Estatuto Social desta entidade para, deliberarem em Assembleia VIII, Artigo 62 e seguintes do Estatuto Social desta entidade para, deliberarem em Assembleia VIII, Artigo 62 e seguintes do Estatuto Social desta entidade para, deliberarem em Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 21 de março de 2018 (quarta-feira) às 08h00min 21 de março de 2018 (quarta-feira) às 08h00min 21 de março de 2018 (quarta-feira) às 08h00min 21 de março de 2018 (quarta-feira) às 08h00min 
à Av. Independência, 2.500 – Iporanga – Sorocaba/SPà Av. Independência, 2.500 – Iporanga – Sorocaba/SPà Av. Independência, 2.500 – Iporanga – Sorocaba/SPà Av. Independência, 2.500 – Iporanga – Sorocaba/SP, em primeira convocação, a seguinte , em primeira convocação, a seguinte , em primeira convocação, a seguinte , em primeira convocação, a seguinte 
pauta: 1.) Aprovação das despesas e do balanço patrimonial referente ao exercício de 2017. 2.) pauta: 1.) Aprovação das despesas e do balanço patrimonial referente ao exercício de 2017. 2.) pauta: 1.) Aprovação das despesas e do balanço patrimonial referente ao exercício de 2017. 2.) pauta: 1.) Aprovação das despesas e do balanço patrimonial referente ao exercício de 2017. 2.) 
Outros assuntos de interesse geral. Toda Assembleia seguirá o Estatuto do Outros assuntos de interesse geral. Toda Assembleia seguirá o Estatuto do Outros assuntos de interesse geral. Toda Assembleia seguirá o Estatuto do Outros assuntos de interesse geral. Toda Assembleia seguirá o Estatuto do SINDAREIASINDAREIASINDAREIASINDAREIA....

Jacarei, 9 de março de 2018.Jacarei, 9 de março de 2018.Jacarei, 9 de março de 2018.Jacarei, 9 de março de 2018.
Eduardo Rodrigues Machado LuzEduardo Rodrigues Machado LuzEduardo Rodrigues Machado LuzEduardo Rodrigues Machado Luz

PresidentePresidentePresidentePresidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Tomada de Preços 02/2018 - Proc. Adm. 10/2018 
Torna público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 02/2018 – Cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para execução de serviços de ampliação da EMEI JEFFERSON 
DE JESUS ARRUDA DE OLIVEIRA, localizada no Bairro Tatetu, Município de Alambari/SP, 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 29.03.2018 
às 09:30 hrs, sendo o cadastramento obrigatório até o dia 26 de março de 2018, terceiro dia útil anterior à 
data do recebimento das propostas. Alambari, 12 de março de 2018. Maurício Devicsi - Presidente da CPL.

Χοmυνιχα: Αβερτυρα δε Σελεο δε Φορνεχεδορεσ

Φυνδαο Βυτανταν
CNPJ 61.189.445/0001-56

ΕDΙΤΑΛ Ν≡. 014/2018, Μοδαλιδαδε: Ατο Χονϖοχατ⌠ριο−Πρεσενχιαλ, Τιπο: Μενορ Πρεο.

ΟΒϑΕΤΟ DΑ ΣΕΛΕ∩℘Ο: Χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα παρα ο φορνεχιmεντο δε
mο δε οβρα ε mατεριαλ παρα εξεχυο δε οβρασ δε mανυτενο ε χονσερϖαο δο Μυσευ

δε Σαδε Πβλιχα Εmλιο Ριβασ. DΑΤΑ: 26/03/2018, ΗΟΡΑ: 09η30mιν, ΛΟΧΑΛ: Αϖενιδα
Dουτορ ςιταλ Βρασιλ ν≡ 1.500, Βυταντ, Σο Παυλο�ΣΠ − Ο Εδιταλ εστ〈 δισπονϖελ νο σιτε

ωωω.φυνδαχαοβυτανταν.οργ.βρ/εδιταισ ε−mαιλ: εδιταισ≅βυτανταν.γοϖ.βρ

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI) 

comunica a abertura das licitações:

1 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018
– Objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial para as unidades SESI-SP de Campinas II, 
Itapetininga, Caçapava, São Carlos, Jundiaí e Santa Rita do Passa Quatro.
Retirada do edital: a partir de13 de março de 2018.
Sessão de disputa de preços (lances): 28 de março de 2018 às 9h30.

2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018
– Objeto: Prestação de serviços de portaria, jardinagem, limpeza e conservação para as unidades SESI-SP de 
Batatais, Jundiaí, Mogi Guaçu e Pindamonhangaba.
Retirada do edital: a partir de 13 de março de 2018.
Sessão de disputa de preços (lances): 22 de março de 2018 às 9h30.

3 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018
– Objeto: Prestação de serviços de portaria, jardinagem, limpeza e conservação para as unidades SESI-SP de 
Vila das Mercês e Santo André.
Retirada do edital: a partir de 13 de março de 2018.
Sessão de disputa de preços (lances): 22 de março de 2018 às 14h30.

Retirada de editais:
Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, ou pelo portal www.sesisp.org.br – opção licitações.

Participação nos Pregões Eletrônicos:
Pela Internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br, conforme edital.

Gerência de Administração e Serviços – GAS

                 SINFAC-SP - Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil

                 Factoring do Estado de São Paulo - CNPJ/MF nº 69.283.182/0001-51
Edital de AGE - O Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paulo – SINFAC-SP,
entidade representativa das empresas de Fomento Mercantil e Securitização de Crédito no Estado de São Paulo, aten-
dendo ao que determina o Artigo 23 e seu § Único do Estatuto Social em vigor, convoca todas as empresas de Fo-
mento Mercantil e Securitização de Crédito de sua base territorial, Associadas ou não, a participarem da Assem-
bleia Geral Extraordinária, no dia 20/03/2018, às 11h30, na sede social da entidade localizada na Rua Líbero Badaró,
nº 425, conj. 183, Centro, São Paulo-SP para a seguinte Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a proposta da Diretoria,
para, nos termos do inciso IV do artigo 2 do Estatuto Social, a criação e fixação de uma contribuição para garantir a efetiva
representatividade da categoria econômica, estabelecendo regras e valores para sua efetivação. Na falta de número legal
para realização em primeira convocação, fica a segunda marcada para a mesma data, às 12h00, com a maioria simples dos
presentes, nos termos do artigo 24, § 2º do Estatuto Social. São Paulo, 13/03/2018. Hamilton de Brito Junior - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TODA CATEGORIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO 2018
O Diretor Presidente da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE
MERCADORIAS EM GERAL, AUX ADM COM CAFÉ GERAL, AUX ADM ARMAZENS GERAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com base no Art. 8º, I, IV da
CF/88, fundamentados pelos Art’s 511 a 514 da CLT e pelos Art’s 545 a 548 da mesma norma, bem como
dos Art’s 578 a 610 também do Decreto Lei nº 5.452, de 13 de maio de 1943, com as modificações trazidas
pela Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017. Especialmente em cumprimento ao Art. 605 da CLT, convoca
os integrantes da categoria profissional, filiados ou não com base territorial em todo o Estado de São Paulo
para Assembleia Geral Extraordinária a realizar se no dia 18/03/2018, no horário das 09h00 às 17h00, de
forma simultânea, nos seguintes endereços: Em Taboão da Serra, Rua Cesário D’au, 591, Jd Mª Rosa;
Em Assis, Rua Ângelo Bertonini, 1093, Vila Sto Antônio; Em Guarulhos, Rua Teresa de Melo
Franco Ridel, 80, Jd Teresópolis; Em Taubaté, Av. Mariano Moreira, 48; em Ribeirão Preto, Rua
Batatais, 39 Jd Paulista; em Louveira, na Rua Santo Scarance, 85, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: a) Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior; b) Discussão, aprovação das
formalidades legais para a cobrança e desconto da Contribuição Sindical obrigatória (art. 8º e 149 da CF/
88) prevista nos artigos 545 e 610 da CLT, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 (autorização
prévia expressa da categoria para o desconto); c) Deliberação acerca de procedimentos a serem adotados,
inclusive quanto à notificação de autorização prévia e expressa aos respectivos empregadores e, ainda,
para os casos previstos no art. 602 da CLT. Sorocaba/SP, 05-03-2018.

Alfredo Ferreira de Souza - Diretor Presidente

Α ς Ι Σ Ο
ΜΟDΑΛΙDΑDΕ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο: ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ ν° 029/2018
ΠΡΟΧΕΣΣΟ Ν≡ ΜΠΡϑ 2017.01306123
DΑΤΑ Ε ΗΟΡℑΡΙΟ DΑ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο: 27/03/2018 ◊σ 13η.
ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε πεσσοα ϕυρδιχα παρα πρεσταο δε σερϖιοσ δε οπεραο
ε δε mανυτενο πρεϖεντιϖα ε χορρετιϖα, χοm αυτοmαο εm σιστεmα χεντραλ δε
χονδιχιοναmεντο δε αρ, δυραντε ο περοδο δε 24 (ϖιντε ε θυατρο) mεσεσ.
ΛΟΧΑΛ DΑ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο: Εξχλυσιϖαmεντε πορ mειο δο σιστεmα ελετρνιχο δο
ΧΟΜΠΡΑΣΝΕΤ, να π〈γινα ηττπ://ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ.
ΟΒΣΕΡςΑ∩℘Ο: Ασ ιντερεσσαδασ εm παρτιχιπαρ δα πρεσεντε λιχιταο δεϖερο
οβτερ ο Εδιταλ ε σευσ Ανεξοσ νο περοδο χοmπρεενδιδο εντρε οσ διασ 14/03/2018
ε 26/03/2018, νο ενδερεο ελετρνιχο ηττπ://ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ ου νο πορταλ
ελετρνιχο δο Μινιστριο Πβλιχο δο Εσταδο δο Ριο δε ϑανειρο, ηττπ://ωωω.mπρϕ.mπ.βρ,
ου, αινδα, πορ mειο δα Dιρετορια δε Λιχιτα⌡εσ ε Χοντρατοσ, λοχαλιζαδα να Αϖενιδα
Μαρεχηαλ Χmαρα, ν≡ 350, 9≡ ανδαρ, Χεντρο, Ριο δε ϑανειρο − Ρϑ, εm διασ τεισ, νο
ηορ〈ριο δασ 10η ◊σ 17η, mεδιαντε πρεενχηιmεντο δε φορmυλ〈ριο πρ⌠πριο. Νο ατο δε
ρεθυεριmεντο δο Εδιταλ, ασ ιντερεσσαδασ δεϖερο εντρεγαρ 01 (υm) ΧD−Ροm, χοm
εmβαλαγεm λαχραδα, νο θυαλ σερο γραϖαδοσ ο Εδιταλ ε σευσ Ανεξοσ.

ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΡΙΟ DΕ ϑΑΝΕΙΡΟ
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ−ΓΕΡΑΛ DΟ ΜΙΝΙΣΤ⊃ΡΙΟ Π∨ΒΛΙΧΟ

DΙΡΕΤΟΡΙΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩∏ΕΣ Ε ΧΟΝΤΡΑΤΟΣ

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESBCOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESBCOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESBCOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
AVISO DE PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL LPN-013/2017AVISO DE PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL LPN-013/2017AVISO DE PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL LPN-013/2017AVISO DE PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL LPN-013/2017

1. Α Χαεσβ, νο mβιτο δε σευ Προγραmα δε Σανεαmεντο Αmβιενταλ, φινανχιαδο πελο Βανχο Ιντεραmεριχανο 1. Α Χαεσβ, νο mβιτο δε σευ Προγραmα δε Σανεαmεντο Αmβιενταλ, φινανχιαδο πελο Βανχο Ιντεραmεριχανο 1. Α Χαεσβ, νο mβιτο δε σευ Προγραmα δε Σανεαmεντο Αmβιενταλ, φινανχιαδο πελο Βανχο Ιντεραmεριχανο 1. Α Χαεσβ, νο mβιτο δε σευ Προγραmα δε Σανεαmεντο Αmβιενταλ, φινανχιαδο πελο Βανχο Ιντεραmεριχανο 
δε Dεσενϖολϖιmεντο − ΒΙD, χονϖιδα ασ εmπρεσασ ελεγϖεισ α απρεσενταρεm προποστασ παρα α εξεχυο δε Dεσενϖολϖιmεντο − ΒΙD, χονϖιδα ασ εmπρεσασ ελεγϖεισ α απρεσενταρεm προποστασ παρα α εξεχυο δε Dεσενϖολϖιmεντο − ΒΙD, χονϖιδα ασ εmπρεσασ ελεγϖεισ α απρεσενταρεm προποστασ παρα α εξεχυο δε Dεσενϖολϖιmεντο − ΒΙD, χονϖιδα ασ εmπρεσασ ελεγϖεισ α απρεσενταρεm προποστασ παρα α εξεχυο 
δασ οβρασ δε ρεmανεϕαmεντο δο Ιντερχεπτορ Πλαναλτινα 03, νο τρεχηο δο Σετορ Τραδιχιοναλ − Πλαναλτινα/DΦ. δασ οβρασ δε ρεmανεϕαmεντο δο Ιντερχεπτορ Πλαναλτινα 03, νο τρεχηο δο Σετορ Τραδιχιοναλ − Πλαναλτινα/DΦ. δασ οβρασ δε ρεmανεϕαmεντο δο Ιντερχεπτορ Πλαναλτινα 03, νο τρεχηο δο Σετορ Τραδιχιοναλ − Πλαναλτινα/DΦ. δασ οβρασ δε ρεmανεϕαmεντο δο Ιντερχεπτορ Πλαναλτινα 03, νο τρεχηο δο Σετορ Τραδιχιοναλ − Πλαναλτινα/DΦ. 
Προχεσσο ν≡ 092.001761/2017. Αντεριορmεντε συσπενσα πορ φορα δα Dεχισο ν≡ 6053/2017 δο Τριβυναλ Προχεσσο ν≡ 092.001761/2017. Αντεριορmεντε συσπενσα πορ φορα δα Dεχισο ν≡ 6053/2017 δο Τριβυναλ Προχεσσο ν≡ 092.001761/2017. Αντεριορmεντε συσπενσα πορ φορα δα Dεχισο ν≡ 6053/2017 δο Τριβυναλ Προχεσσο ν≡ 092.001761/2017. Αντεριορmεντε συσπενσα πορ φορα δα Dεχισο ν≡ 6053/2017 δο Τριβυναλ 
δε Χοντασ δο Dιστριτο Φεδεραλ − ΤΧDΦ ε θυε αγορα τερ〈 χοντινυιδαδε πορ φορα δα Dεχισο ν≡ 512/2018 � δε Χοντασ δο Dιστριτο Φεδεραλ − ΤΧDΦ ε θυε αγορα τερ〈 χοντινυιδαδε πορ φορα δα Dεχισο ν≡ 512/2018 � δε Χοντασ δο Dιστριτο Φεδεραλ − ΤΧDΦ ε θυε αγορα τερ〈 χοντινυιδαδε πορ φορα δα Dεχισο ν≡ 512/2018 � δε Χοντασ δο Dιστριτο Φεδεραλ − ΤΧDΦ ε θυε αγορα τερ〈 χοντινυιδαδε πορ φορα δα Dεχισο ν≡ 512/2018 � 
ΤΧDΦ. Ασ προποστασ δεϖερο σερ εντρεγυεσ ατ ασ 15 ηορασ δο δια 16/04/2018. ΤΧDΦ. Ασ προποστασ δεϖερο σερ εντρεγυεσ ατ ασ 15 ηορασ δο δια 16/04/2018. ΤΧDΦ. Ασ προποστασ δεϖερο σερ εντρεγυεσ ατ ασ 15 ηορασ δο δια 16/04/2018. ΤΧDΦ. Ασ προποστασ δεϖερο σερ εντρεγυεσ ατ ασ 15 ηορασ δο δια 16/04/2018. 
2. Μαισ ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ οβτιδασ νο σιτε ωωω.χαεσβ.δφ.γοϖ.βρ ε τελεφονε (61) 3213−7122.2. Μαισ ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ οβτιδασ νο σιτε ωωω.χαεσβ.δφ.γοϖ.βρ ε τελεφονε (61) 3213−7122.2. Μαισ ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ οβτιδασ νο σιτε ωωω.χαεσβ.δφ.γοϖ.βρ ε τελεφονε (61) 3213−7122.2. Μαισ ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ οβτιδασ νο σιτε ωωω.χαεσβ.δφ.γοϖ.βρ ε τελεφονε (61) 3213−7122.

Μαυριχιο Κενϕι Συεmορι Μαυριχιο Κενϕι Συεmορι Μαυριχιο Κενϕι Συεmορι Μαυριχιο Κενϕι Συεmορι 
Χοmισσο Εσπεχιαλ δε Λιχιτα⌡εσ παρα ο Προγραmα ΒΙDΧοmισσο Εσπεχιαλ δε Λιχιτα⌡εσ παρα ο Προγραmα ΒΙDΧοmισσο Εσπεχιαλ δε Λιχιτα⌡εσ παρα ο Προγραmα ΒΙDΧοmισσο Εσπεχιαλ δε Λιχιτα⌡εσ παρα ο Προγραmα ΒΙD

ΠρεσιδεντεΠρεσιδεντεΠρεσιδεντεΠρεσιδεντε

COORDENAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 
DE NÍVEL SUPERIOR – CAPESDE NÍVEL SUPERIOR – CAPESDE NÍVEL SUPERIOR – CAPESDE NÍVEL SUPERIOR – CAPES

Ministério daMinistério daMinistério daMinistério da
EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018
Objeto:Objeto:Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação,  Contratação de empresa especializada na prestação,  Contratação de empresa especializada na prestação,  Contratação de empresa especializada na prestação, 
de forma de forma de forma de forma ccccontínua, de serviços de auxiliar administrativo e ontínua, de serviços de auxiliar administrativo e ontínua, de serviços de auxiliar administrativo e ontínua, de serviços de auxiliar administrativo e 
outros serviços auxiliares, com fornecimento de todos os outros serviços auxiliares, com fornecimento de todos os outros serviços auxiliares, com fornecimento de todos os outros serviços auxiliares, com fornecimento de todos os 
materiais de consumo e equipamentos necessários, conforme materiais de consumo e equipamentos necessários, conforme materiais de consumo e equipamentos necessários, conforme materiais de consumo e equipamentos necessários, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste condições, quantidades e exigências estabelecidas neste condições, quantidades e exigências estabelecidas neste condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 8. Retirada do Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 8. Retirada do Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 8. Retirada do Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 8. Retirada do 
Edital: a partir de 13/03/2018 de 08:00 às 12:00 e das 14:00 Edital: a partir de 13/03/2018 de 08:00 às 12:00 e das 14:00 Edital: a partir de 13/03/2018 de 08:00 às 12:00 e das 14:00 Edital: a partir de 13/03/2018 de 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 17:00 no endereço: SBN Quadra 02, Bloco L, Lote 06, às 17:00 no endereço: SBN Quadra 02, Bloco L, Lote 06, às 17:00 no endereço: SBN Quadra 02, Bloco L, Lote 06, às 17:00 no endereço: SBN Quadra 02, Bloco L, Lote 06, 
1° andar, Setor Bancário Norte – Brasília – DF e pelo site 1° andar, Setor Bancário Norte – Brasília – DF e pelo site 1° andar, Setor Bancário Norte – Brasília – DF e pelo site 1° andar, Setor Bancário Norte – Brasília – DF e pelo site 
comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das propostas: a comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das propostas: a comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das propostas: a comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das propostas: a 
partir de 13/03/2018 às 08:00 no site comprasgovernamentais.partir de 13/03/2018 às 08:00 no site comprasgovernamentais.partir de 13/03/2018 às 08:00 no site comprasgovernamentais.partir de 13/03/2018 às 08:00 no site comprasgovernamentais.
gov.br. Abertura das propostas: 23/03/2018 às 10h00 no site gov.br. Abertura das propostas: 23/03/2018 às 10h00 no site gov.br. Abertura das propostas: 23/03/2018 às 10h00 no site gov.br. Abertura das propostas: 23/03/2018 às 10h00 no site 
comprasgovernamentais.gov.br.comprasgovernamentais.gov.br.comprasgovernamentais.gov.br.comprasgovernamentais.gov.br.

Enildo Arnaud Pereira da CunhaEnildo Arnaud Pereira da CunhaEnildo Arnaud Pereira da CunhaEnildo Arnaud Pereira da Cunha
PregoeiroPregoeiroPregoeiroPregoeiro

Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΕΣ
DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΣΑ∨DΕ, DΕ ςΙDΑ, DΕ 
ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο, DΕ ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΙςΑDΑ ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ � ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ − α χοmπαρεχερεm 
◊ Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια, α ρεαλιζαρ−σε νο δια 26 δε mαρο, να σεδε δο σινδιχατο, σιτυαδο να Ρυα Λβερο 
Βαδαρ⌠, 293 � 29° ανδαρ, Χεντρο, Σο Παυλο, Χαπιταλ, χοm α σεγυιντε ορδεm δο δια: αχλαmαο δα χηαπα νιχα 
να ελειο παρα ο περοδο δε 2018−2022 � �Σινχορ−ΣΠ Πορ Τοδοσ ε Χοm Τοδοσ�. Ο προχεδιmεντο οβεδεχε 
αο Εστατυτο Σοχιαλ, αρτ. 44≡, ε αο Ρεγιmεντο δο Προχεσσο δε Ελει⌡εσ, αρτ. 2≡, λετρασ �χ� ε �χ.1�, ε αρτ. 8≡.
Α ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 16η30, χοm α πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ 
ου, εm σεγυνδα χονϖοχαο, ◊σ 17η00, χοm ο νmερο δε χορρετορεσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.

Αλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ Σο Παυλο, 13 δε mαρο δε 2018.

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο � ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑ

BSAT BRASIL OK2 COMÉRCIO INTERNACIONAL E MONITORAMENTO  LTDA.BSAT BRASIL OK2 COMÉRCIO INTERNACIONAL E MONITORAMENTO  LTDA.BSAT BRASIL OK2 COMÉRCIO INTERNACIONAL E MONITORAMENTO  LTDA.BSAT BRASIL OK2 COMÉRCIO INTERNACIONAL E MONITORAMENTO  LTDA.
CNPJ/MF n. 14.373.791/0001-00 - NIRE 3522599235-2 CNPJ/MF n. 14.373.791/0001-00 - NIRE 3522599235-2 CNPJ/MF n. 14.373.791/0001-00 - NIRE 3522599235-2 CNPJ/MF n. 14.373.791/0001-00 - NIRE 3522599235-2 

Extrato de Reunião de Sócios Realizada em 10 de Dezembro de 2017Extrato de Reunião de Sócios Realizada em 10 de Dezembro de 2017Extrato de Reunião de Sócios Realizada em 10 de Dezembro de 2017Extrato de Reunião de Sócios Realizada em 10 de Dezembro de 2017

Roberto M. Esses e Moshe Frenkel, únicos sócios da Bsat Brasil Ok2 Comércio Internacional e Monitoramento Roberto M. Esses e Moshe Frenkel, únicos sócios da Bsat Brasil Ok2 Comércio Internacional e Monitoramento Roberto M. Esses e Moshe Frenkel, únicos sócios da Bsat Brasil Ok2 Comércio Internacional e Monitoramento Roberto M. Esses e Moshe Frenkel, únicos sócios da Bsat Brasil Ok2 Comércio Internacional e Monitoramento 
Ltda-EPP,  dispensada as formalidades do art 1072 § 2º da Lei 10.406/2002, sociedade empresária limitada, com Ltda-EPP,  dispensada as formalidades do art 1072 § 2º da Lei 10.406/2002, sociedade empresária limitada, com Ltda-EPP,  dispensada as formalidades do art 1072 § 2º da Lei 10.406/2002, sociedade empresária limitada, com Ltda-EPP,  dispensada as formalidades do art 1072 § 2º da Lei 10.406/2002, sociedade empresária limitada, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Cleveland, 704 – 1 Andar, Campos Elíseos, CEP sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Cleveland, 704 – 1 Andar, Campos Elíseos, CEP sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Cleveland, 704 – 1 Andar, Campos Elíseos, CEP sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Cleveland, 704 – 1 Andar, Campos Elíseos, CEP 
01218-000, por intermédio da Reunião de Sócios realizada na data de 10/12/2017, deliberaram pela alteração do 01218-000, por intermédio da Reunião de Sócios realizada na data de 10/12/2017, deliberaram pela alteração do 01218-000, por intermédio da Reunião de Sócios realizada na data de 10/12/2017, deliberaram pela alteração do 01218-000, por intermédio da Reunião de Sócios realizada na data de 10/12/2017, deliberaram pela alteração do 
contrato social  com redução do capital social de R$ 3.304.000,00 para R$ 152.000,00 por considera-lo excessivo contrato social  com redução do capital social de R$ 3.304.000,00 para R$ 152.000,00 por considera-lo excessivo contrato social  com redução do capital social de R$ 3.304.000,00 para R$ 152.000,00 por considera-lo excessivo contrato social  com redução do capital social de R$ 3.304.000,00 para R$ 152.000,00 por considera-lo excessivo 
em relação ao objeto social da sociedade ( Lei 1.082, inciso II do Codigo Civil), mediante o cancelamento das cotas em relação ao objeto social da sociedade ( Lei 1.082, inciso II do Codigo Civil), mediante o cancelamento das cotas em relação ao objeto social da sociedade ( Lei 1.082, inciso II do Codigo Civil), mediante o cancelamento das cotas em relação ao objeto social da sociedade ( Lei 1.082, inciso II do Codigo Civil), mediante o cancelamento das cotas 
não integralizadas, a quantia de 3.000.000 de quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 cada; e aprovar a saída do não integralizadas, a quantia de 3.000.000 de quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 cada; e aprovar a saída do não integralizadas, a quantia de 3.000.000 de quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 cada; e aprovar a saída do não integralizadas, a quantia de 3.000.000 de quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 cada; e aprovar a saída do 
sócio Moshe Frenkel, mediante o cancelamento de 152.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, referente a sócio Moshe Frenkel, mediante o cancelamento de 152.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, referente a sócio Moshe Frenkel, mediante o cancelamento de 152.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, referente a sócio Moshe Frenkel, mediante o cancelamento de 152.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, referente a 
totalidade de participação do sócio retirante, o qual recebeu o valor de suas cotas de participação em moeda corrente totalidade de participação do sócio retirante, o qual recebeu o valor de suas cotas de participação em moeda corrente totalidade de participação do sócio retirante, o qual recebeu o valor de suas cotas de participação em moeda corrente totalidade de participação do sócio retirante, o qual recebeu o valor de suas cotas de participação em moeda corrente 
no valor de R$ 152.000,00 no decurso do ano calendário. O capital da sociedade passa ser de R$ 152.000,00 dividido no valor de R$ 152.000,00 no decurso do ano calendário. O capital da sociedade passa ser de R$ 152.000,00 dividido no valor de R$ 152.000,00 no decurso do ano calendário. O capital da sociedade passa ser de R$ 152.000,00 dividido no valor de R$ 152.000,00 no decurso do ano calendário. O capital da sociedade passa ser de R$ 152.000,00 dividido 
em 152.000 quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 cada. A sociedade, a partir desta data, passada a ser administrada em 152.000 quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 cada. A sociedade, a partir desta data, passada a ser administrada em 152.000 quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 cada. A sociedade, a partir desta data, passada a ser administrada em 152.000 quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 cada. A sociedade, a partir desta data, passada a ser administrada 
pelo sócio remanescente, Roberto Menahem Esses, na condição de sociedade unipessoal de acordo com o artigo pelo sócio remanescente, Roberto Menahem Esses, na condição de sociedade unipessoal de acordo com o artigo pelo sócio remanescente, Roberto Menahem Esses, na condição de sociedade unipessoal de acordo com o artigo pelo sócio remanescente, Roberto Menahem Esses, na condição de sociedade unipessoal de acordo com o artigo 
1033 Lei 10.406/2002, o qual compromete-se a cumprir os prazos legais para admitir um novo sócio ou transforma-lá 1033 Lei 10.406/2002, o qual compromete-se a cumprir os prazos legais para admitir um novo sócio ou transforma-lá 1033 Lei 10.406/2002, o qual compromete-se a cumprir os prazos legais para admitir um novo sócio ou transforma-lá 1033 Lei 10.406/2002, o qual compromete-se a cumprir os prazos legais para admitir um novo sócio ou transforma-lá 
em empresa individual com responsabilidade limitada. Nos termos e para os fi ns das disposições constantes do art. em empresa individual com responsabilidade limitada. Nos termos e para os fi ns das disposições constantes do art. em empresa individual com responsabilidade limitada. Nos termos e para os fi ns das disposições constantes do art. em empresa individual com responsabilidade limitada. Nos termos e para os fi ns das disposições constantes do art. 
1.084 da Lei n° 10.406/02, é efetuada a publicação do presente extrato, para que produza seus jurídicos e legais 1.084 da Lei n° 10.406/02, é efetuada a publicação do presente extrato, para que produza seus jurídicos e legais 1.084 da Lei n° 10.406/02, é efetuada a publicação do presente extrato, para que produza seus jurídicos e legais 1.084 da Lei n° 10.406/02, é efetuada a publicação do presente extrato, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. São Paulo, 10 de dezembro de 2017. Roberto M. Esses, Moshe Frenkel.efeitos. São Paulo, 10 de dezembro de 2017. Roberto M. Esses, Moshe Frenkel.efeitos. São Paulo, 10 de dezembro de 2017. Roberto M. Esses, Moshe Frenkel.efeitos. São Paulo, 10 de dezembro de 2017. Roberto M. Esses, Moshe Frenkel.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, fi cam convocados os associados do SINDAREIA – Sindicato das Indústrias de Mineração de Areia do Estado Pelo presente Edital, fi cam convocados os associados do SINDAREIA – Sindicato das Indústrias de Mineração de Areia do Estado Pelo presente Edital, fi cam convocados os associados do SINDAREIA – Sindicato das Indústrias de Mineração de Areia do Estado Pelo presente Edital, fi cam convocados os associados do SINDAREIA – Sindicato das Indústrias de Mineração de Areia do Estado 
de São Paulo, com direito a voto, conforme previsto no Capitulo VIII, Artigo 62 e seguintes do Estatuto Social desta entidade para, de São Paulo, com direito a voto, conforme previsto no Capitulo VIII, Artigo 62 e seguintes do Estatuto Social desta entidade para, de São Paulo, com direito a voto, conforme previsto no Capitulo VIII, Artigo 62 e seguintes do Estatuto Social desta entidade para, de São Paulo, com direito a voto, conforme previsto no Capitulo VIII, Artigo 62 e seguintes do Estatuto Social desta entidade para, 
deliberarem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia deliberarem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia deliberarem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia deliberarem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 21 de março de 2018 (quarta-feira) às 09h30min à 21 de março de 2018 (quarta-feira) às 09h30min à 21 de março de 2018 (quarta-feira) às 09h30min à 21 de março de 2018 (quarta-feira) às 09h30min à 
Av. Independência, 2.500 – Iporanga – Sorocaba/SPAv. Independência, 2.500 – Iporanga – Sorocaba/SPAv. Independência, 2.500 – Iporanga – Sorocaba/SPAv. Independência, 2.500 – Iporanga – Sorocaba/SP, em primeira convocação, a seguinte pauta: 1.) Aprovação da atualização dos , em primeira convocação, a seguinte pauta: 1.) Aprovação da atualização dos , em primeira convocação, a seguinte pauta: 1.) Aprovação da atualização dos , em primeira convocação, a seguinte pauta: 1.) Aprovação da atualização dos 
valores das mensalidades; 2.) Chamada extraordinária de recursos; 3.) Aprovação para Ação Judicial para cobrança das contribuições valores das mensalidades; 2.) Chamada extraordinária de recursos; 3.) Aprovação para Ação Judicial para cobrança das contribuições valores das mensalidades; 2.) Chamada extraordinária de recursos; 3.) Aprovação para Ação Judicial para cobrança das contribuições valores das mensalidades; 2.) Chamada extraordinária de recursos; 3.) Aprovação para Ação Judicial para cobrança das contribuições 
sindicais não pagas nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 4.) Aprovação para início das ações visando a Certifi cação do Setor sindicais não pagas nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 4.) Aprovação para início das ações visando a Certifi cação do Setor sindicais não pagas nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 4.) Aprovação para início das ações visando a Certifi cação do Setor sindicais não pagas nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 4.) Aprovação para início das ações visando a Certifi cação do Setor 
de Areia e Brita; 5.) Atualização sobre as ações realizadas e a realizar na defesa do setor; 6.) Desconto da Contribuição Sindical dos de Areia e Brita; 5.) Atualização sobre as ações realizadas e a realizar na defesa do setor; 6.) Desconto da Contribuição Sindical dos de Areia e Brita; 5.) Atualização sobre as ações realizadas e a realizar na defesa do setor; 6.) Desconto da Contribuição Sindical dos de Areia e Brita; 5.) Atualização sobre as ações realizadas e a realizar na defesa do setor; 6.) Desconto da Contribuição Sindical dos 
Trabalhadores; 7.) Outros assuntos de interesse geral. Toda Assembleia seguirá o Estatuto do Trabalhadores; 7.) Outros assuntos de interesse geral. Toda Assembleia seguirá o Estatuto do Trabalhadores; 7.) Outros assuntos de interesse geral. Toda Assembleia seguirá o Estatuto do Trabalhadores; 7.) Outros assuntos de interesse geral. Toda Assembleia seguirá o Estatuto do SINDAREIASINDAREIASINDAREIASINDAREIA.  .  .  .  

Jacareí, 9 de março de 2018.Jacareí, 9 de março de 2018.Jacareí, 9 de março de 2018.Jacareí, 9 de março de 2018.
Eduardo Rodrigues Machado Luz - PresidenteEduardo Rodrigues Machado Luz - PresidenteEduardo Rodrigues Machado Luz - PresidenteEduardo Rodrigues Machado Luz - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
P. M. Itapevi – Processo n.º 2799/18 – Concorrência Pública nº 06/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE 90 (NOVENTA) JAZIGOS, EXECUÇÃO DE MUROS, SISTEMA 
DE DRENAGEM, CALÇADAS E ESCADAS DE ACESSO.  – Recebimento e abertura dos Envelopes às 09h00 do dia 
16/04/2018. 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@itapevi.sp.gov.br. 

Itapevi, 12/03/2018 – Departamento de Compras e Licitações.

P. M. Itapevi – Processo n.º 2499/18 – Tomada de Preço nº 01/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (duas) FONTES LUMINOSAS COM 
ESPELHOS D´ÀGUA DESTINADAS À ROTATÓRIA DA COHAB, LOCALIZADA Á AVENIDA FERES NASSIF 
CHALUPE E Á ROTATÓRIA DO VIADUTO JOSÉ DOS SANTOS NOVAES, LOCALIZADA NO CENTRO DE 
ITAPEVI – Recebimento e abertura dos Envelopes às 09h00 do dia 03/04/2018. 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@itapevi.sp.gov.br. 

Itapevi, 12/03/2018 – Departamento de Compras e Licitações.

P. M. Itapevi – Processo n.º 19987/17 – Pregão Presencial nº 24/2018 – AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS 
DESTINADAS AOS PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS E ÁS SALAS DE RECURSO MULTIFUNCIONAL DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 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  – Recebimento e abertura dos 
Envelopes às 09h00 do dia 27/03/2018. 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@itapevi.sp.gov.br. 

Itapevi, 12/03/2018 – Departamento de Compras e Licitações.

Unidas S.A. Unidas S.A. Unidas S.A. Unidas S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 - NIRE nº 35.300.186.281 - Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 - NIRE nº 35.300.186.281 - Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 - NIRE nº 35.300.186.281 - Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 - NIRE nº 35.300.186.281 - Ata de Assembleia Ata de Assembleia Ata de Assembleia Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária Realizada emGeral Extraordinária Realizada emGeral Extraordinária Realizada emGeral Extraordinária Realizada em    9 de Março de 2018 - 9 de Março de 2018 - 9 de Março de 2018 - 9 de Março de 2018 - 1 Data, hora e local:Data, hora e local:Data, hora e local:Data, hora e local: Realizada no dia 9 de março de 2018, às 8h00, na sede  Realizada no dia 9 de março de 2018, às 8h00, na sede  Realizada no dia 9 de março de 2018, às 8h00, na sede  Realizada no dia 9 de março de 2018, às 8h00, na sede 
social da Unidas S.A. (“social da Unidas S.A. (“social da Unidas S.A. (“social da Unidas S.A. (“CompanhiaCompanhiaCompanhiaCompanhia”), ”), ”), ”), na Rua Cincinato Braga 388, CEP 01333-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  na Rua Cincinato Braga 388, CEP 01333-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  na Rua Cincinato Braga 388, CEP 01333-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  na Rua Cincinato Braga 388, CEP 01333-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  
2 Convocação e presença:Convocação e presença:Convocação e presença:Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a  Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a  Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a  Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3 Mesa:Mesa:Mesa:Mesa:    
Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar F. de Bittencourt Marinho, Secretário. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar F. de Bittencourt Marinho, Secretário. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar F. de Bittencourt Marinho, Secretário. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar F. de Bittencourt Marinho, Secretário. 4 Ordem do dia:Ordem do dia:Ordem do dia:Ordem do dia: Deliberar sobre o  Deliberar sobre o  Deliberar sobre o  Deliberar sobre o 
cancelamento do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em assembleia geral da Companhia realizada cancelamento do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em assembleia geral da Companhia realizada cancelamento do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em assembleia geral da Companhia realizada cancelamento do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em assembleia geral da Companhia realizada 
em 15 de junho de 2012 e do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em assembleia geral da Companhia em 15 de junho de 2012 e do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em assembleia geral da Companhia em 15 de junho de 2012 e do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em assembleia geral da Companhia em 15 de junho de 2012 e do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em assembleia geral da Companhia 
realizada em 15 de julho de 2016 e retificada em 5 de setembro de 2016 (“realizada em 15 de julho de 2016 e retificada em 5 de setembro de 2016 (“realizada em 15 de julho de 2016 e retificada em 5 de setembro de 2016 (“realizada em 15 de julho de 2016 e retificada em 5 de setembro de 2016 (“PlanosPlanosPlanosPlanos”). ”). ”). ”). 5 Deliberação:Deliberação:Deliberação:Deliberação: Em vista da ordem do dia, os acionistas  Em vista da ordem do dia, os acionistas  Em vista da ordem do dia, os acionistas  Em vista da ordem do dia, os acionistas 
da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram o cancelamento dos Planos, bem como de todos os da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram o cancelamento dos Planos, bem como de todos os da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram o cancelamento dos Planos, bem como de todos os da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram o cancelamento dos Planos, bem como de todos os 
respectivos programas implementados sob a égide de tais Planos, de forma que sejam canceladas todas as opções outorgadas aos respectivos programas implementados sob a égide de tais Planos, de forma que sejam canceladas todas as opções outorgadas aos respectivos programas implementados sob a égide de tais Planos, de forma que sejam canceladas todas as opções outorgadas aos respectivos programas implementados sob a égide de tais Planos, de forma que sejam canceladas todas as opções outorgadas aos 
beneficiários dos Planos, sejam estas opções exercíveis (beneficiários dos Planos, sejam estas opções exercíveis (beneficiários dos Planos, sejam estas opções exercíveis (beneficiários dos Planos, sejam estas opções exercíveis (vestedvestedvestedvested) ou não. Os acionistas da Companhia autorizam a administração da ) ou não. Os acionistas da Companhia autorizam a administração da ) ou não. Os acionistas da Companhia autorizam a administração da ) ou não. Os acionistas da Companhia autorizam a administração da 
Companhia a assinar os respectivos distratos dos contratos de opção de compra de ações com os beneficiários dos Planos ora cancelados, Companhia a assinar os respectivos distratos dos contratos de opção de compra de ações com os beneficiários dos Planos ora cancelados, Companhia a assinar os respectivos distratos dos contratos de opção de compra de ações com os beneficiários dos Planos ora cancelados, Companhia a assinar os respectivos distratos dos contratos de opção de compra de ações com os beneficiários dos Planos ora cancelados, 
bem como a tomar todas e quaisquer medidas adicionais consideradas necessárias para implementação das deliberações acima, tais como bem como a tomar todas e quaisquer medidas adicionais consideradas necessárias para implementação das deliberações acima, tais como bem como a tomar todas e quaisquer medidas adicionais consideradas necessárias para implementação das deliberações acima, tais como bem como a tomar todas e quaisquer medidas adicionais consideradas necessárias para implementação das deliberações acima, tais como 
a realização de registros e averbações aplicáveis. a realização de registros e averbações aplicáveis. a realização de registros e averbações aplicáveis. a realização de registros e averbações aplicáveis. 6 Encerramento:Encerramento:Encerramento:Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual  Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual  Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual  Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual 
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por acionistas representando a totalidade do capital social se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por acionistas representando a totalidade do capital social se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por acionistas representando a totalidade do capital social se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades Anônimas. da Companhia. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades Anônimas. da Companhia. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades Anônimas. da Companhia. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades Anônimas. 
7 Assinaturas: Mesa: Assinaturas: Mesa: Assinaturas: Mesa: Assinaturas: Mesa: Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Secretário. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Secretário. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Secretário. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Presidente; Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho, Secretário. Acionistas Acionistas Acionistas Acionistas 
Presentes:Presentes:Presentes:Presentes: Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A.; Enterprise Holdings Brazil, LLC; Vinci Capital  Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A.; Enterprise Holdings Brazil, LLC; Vinci Capital  Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A.; Enterprise Holdings Brazil, LLC; Vinci Capital  Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A.; Enterprise Holdings Brazil, LLC; Vinci Capital 
Partners II Fundo de Investimento em Participações, Kinea I Private Equity Fundo de Investimento em Participações, Kinea Co-Investimento Partners II Fundo de Investimento em Participações, Kinea I Private Equity Fundo de Investimento em Participações, Kinea Co-Investimento Partners II Fundo de Investimento em Participações, Kinea I Private Equity Fundo de Investimento em Participações, Kinea Co-Investimento Partners II Fundo de Investimento em Participações, Kinea I Private Equity Fundo de Investimento em Participações, Kinea Co-Investimento 
II Fundo de Investimento em Participações; e GIF IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. II Fundo de Investimento em Participações; e GIF IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. II Fundo de Investimento em Participações; e GIF IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. II Fundo de Investimento em Participações; e GIF IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. 8 Certidão:Certidão:Certidão:Certidão: Os membros da  Os membros da  Os membros da  Os membros da 
mesa certificam que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Presidente: mesa certificam que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Presidente: mesa certificam que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Presidente: mesa certificam que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Presidente: Pedro Roque de Pinho de Almeida; Pedro Roque de Pinho de Almeida; Pedro Roque de Pinho de Almeida; Pedro Roque de Pinho de Almeida; Secretário: Secretário: Secretário: Secretário: 
Gisomar F. de Bittencourt Marinho.Gisomar F. de Bittencourt Marinho.Gisomar F. de Bittencourt Marinho.Gisomar F. de Bittencourt Marinho.

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo - COOPERALESPLegislativa do Estado de São Paulo - COOPERALESPLegislativa do Estado de São Paulo - COOPERALESPLegislativa do Estado de São Paulo - COOPERALESP

Assembleia Geral Ordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Ordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Ordinária - Edital de ConvocaçãoAssembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo - Cooperalesp, inscrita no CNPJ n° 04.791.645/0001-40 e NIRE n° 35400068957,  de São Paulo - Cooperalesp, inscrita no CNPJ n° 04.791.645/0001-40 e NIRE n° 35400068957,  de São Paulo - Cooperalesp, inscrita no CNPJ n° 04.791.645/0001-40 e NIRE n° 35400068957,  de São Paulo - Cooperalesp, inscrita no CNPJ n° 04.791.645/0001-40 e NIRE n° 35400068957,  
no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são 
em número de 659 (seiscentos e cinquenta e nove), em condições de votar, para se reunirem em em número de 659 (seiscentos e cinquenta e nove), em condições de votar, para se reunirem em em número de 659 (seiscentos e cinquenta e nove), em condições de votar, para se reunirem em em número de 659 (seiscentos e cinquenta e nove), em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral OrdináriaAssembleia Geral OrdináriaAssembleia Geral OrdináriaAssembleia Geral Ordinária, a realizar-se no auditório Franco Montoro, à Avenida Pedro Álvares , a realizar-se no auditório Franco Montoro, à Avenida Pedro Álvares , a realizar-se no auditório Franco Montoro, à Avenida Pedro Álvares , a realizar-se no auditório Franco Montoro, à Avenida Pedro Álvares 
Cabral, 201 - Palácio Nove de Julho, Ibirapuera/SP, andar monumental, por falta absoluta de espaço Cabral, 201 - Palácio Nove de Julho, Ibirapuera/SP, andar monumental, por falta absoluta de espaço Cabral, 201 - Palácio Nove de Julho, Ibirapuera/SP, andar monumental, por falta absoluta de espaço Cabral, 201 - Palácio Nove de Julho, Ibirapuera/SP, andar monumental, por falta absoluta de espaço 
na sede da Cooperativa, no dia 02 de abril de 2018, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” na sede da Cooperativa, no dia 02 de abril de 2018, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” na sede da Cooperativa, no dia 02 de abril de 2018, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” na sede da Cooperativa, no dia 02 de abril de 2018, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” 
para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social:  para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social:  para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social:  para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social:  
01 - em primeira convocação: às 17h00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 01 - em primeira convocação: às 17h00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 01 - em primeira convocação: às 17h00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 01 - em primeira convocação: às 17h00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 
02 - em segunda convocação: às 18h00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 02 - em segunda convocação: às 18h00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 02 - em segunda convocação: às 18h00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 02 - em segunda convocação: às 18h00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 
03 - em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 03 - em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 03 - em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 03 - em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: para deliberar sobre os seguintes assuntos: para deliberar sobre os seguintes assuntos: para deliberar sobre os seguintes assuntos: Ordem do Dia: Ordinária: Ordem do Dia: Ordinária: Ordem do Dia: Ordinária: Ordem do Dia: Ordinária: 1. Prestação de contas do  1. Prestação de contas do  1. Prestação de contas do  1. Prestação de contas do  
1º e 2º semestres do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da 1º e 2º semestres do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da 1º e 2º semestres do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da 1º e 2º semestres do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da 
Conta de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal, e o Parecer da Auditoria Externa;  Conta de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal, e o Parecer da Auditoria Externa;  Conta de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal, e o Parecer da Auditoria Externa;  Conta de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal, e o Parecer da Auditoria Externa;  
2. Destinação das sobras apuradas, e sua fórmula de cálculo; 3. Aplicação do Fundo de Assistência 2. Destinação das sobras apuradas, e sua fórmula de cálculo; 3. Aplicação do Fundo de Assistência 2. Destinação das sobras apuradas, e sua fórmula de cálculo; 3. Aplicação do Fundo de Assistência 2. Destinação das sobras apuradas, e sua fórmula de cálculo; 3. Aplicação do Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social Fates; 4. Fixação de valor global de honorários para a Diretoria Técnica, Educacional e Social Fates; 4. Fixação de valor global de honorários para a Diretoria Técnica, Educacional e Social Fates; 4. Fixação de valor global de honorários para a Diretoria Técnica, Educacional e Social Fates; 4. Fixação de valor global de honorários para a Diretoria 
Executiva e da Cédula de Presença dos membros do conselho fiscal efetivo;Executiva e da Cédula de Presença dos membros do conselho fiscal efetivo;Executiva e da Cédula de Presença dos membros do conselho fiscal efetivo;Executiva e da Cédula de Presença dos membros do conselho fiscal efetivo;    5. Aprovação do 5. Aprovação do 5. Aprovação do 5. Aprovação do 
Regulamento Eleitoral; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7. Aprovação da Política Regulamento Eleitoral; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7. Aprovação da Política Regulamento Eleitoral; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7. Aprovação da Política Regulamento Eleitoral; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7. Aprovação da Política 
Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob. 8. Comunicados de assuntos gerais Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob. 8. Comunicados de assuntos gerais Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob. 8. Comunicados de assuntos gerais Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob. 8. Comunicados de assuntos gerais 
(sem deliberação). São Paulo, 13 de março de 2018. (sem deliberação). São Paulo, 13 de março de 2018. (sem deliberação). São Paulo, 13 de março de 2018. (sem deliberação). São Paulo, 13 de março de 2018. Aparecido Manoel Pereira dos Santos  - Aparecido Manoel Pereira dos Santos  - Aparecido Manoel Pereira dos Santos  - Aparecido Manoel Pereira dos Santos  - 
Presidente. Nota: Presidente. Nota: Presidente. Nota: Presidente. Nota: Conforme determina a CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações Conforme determina a CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações Conforme determina a CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações Conforme determina a CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações 
contábeis do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes contábeis do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes contábeis do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes contábeis do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes 
estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa. Nota II: Nota II: Nota II: Nota II: O prazo para inscrições das  O prazo para inscrições das  O prazo para inscrições das  O prazo para inscrições das 
chapas (ou individuais) para os membros do Conselho Fiscal será de 01/03/2018 A 29/03/2018, chapas (ou individuais) para os membros do Conselho Fiscal será de 01/03/2018 A 29/03/2018, chapas (ou individuais) para os membros do Conselho Fiscal será de 01/03/2018 A 29/03/2018, chapas (ou individuais) para os membros do Conselho Fiscal será de 01/03/2018 A 29/03/2018, 
diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, conforme comunicado diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, conforme comunicado diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, conforme comunicado diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, conforme comunicado 
exposto nas áreas de acesso dos cooperados, e enviado por e-mails.exposto nas áreas de acesso dos cooperados, e enviado por e-mails.exposto nas áreas de acesso dos cooperados, e enviado por e-mails.exposto nas áreas de acesso dos cooperados, e enviado por e-mails.

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia AbertaCNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia AbertaCNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia AbertaCNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio das 139ª, 140ª e 141ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão da Emissorado Agronegócio das 139ª, 140ª e 141ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão da Emissorado Agronegócio das 139ª, 140ª e 141ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão da Emissorado Agronegócio das 139ª, 140ª e 141ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão da Emissora

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São , sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São , sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São , sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, conjunto 32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, conjunto 32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, conjunto 32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, conjunto 32, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43    (“Emissora”),  (“Emissora”),  (“Emissora”),  (“Emissora”),  
nos termos do disposto na cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Créditos das 139ª, 140ª e 141ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão de nos termos do disposto na cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Créditos das 139ª, 140ª e 141ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão de nos termos do disposto na cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Créditos das 139ª, 140ª e 141ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão de nos termos do disposto na cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Créditos das 139ª, 140ª e 141ª Séries da 1ª (Primeira) Emissão de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” ou “Emissão”) no qual figura como Emissora, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” ou “Emissão”) no qual figura como Emissora, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” ou “Emissão”) no qual figura como Emissora, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” ou “Emissão”) no qual figura como Emissora, CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCA os titulares dos CRA a participar  os titulares dos CRA a participar  os titulares dos CRA a participar  os titulares dos CRA a participar 
de Assembleia Geral dos Titulares de CRA que será realizada, em de Assembleia Geral dos Titulares de CRA que será realizada, em de Assembleia Geral dos Titulares de CRA que será realizada, em de Assembleia Geral dos Titulares de CRA que será realizada, em Segunda ConvocaçãoSegunda ConvocaçãoSegunda ConvocaçãoSegunda Convocação, no dia 27 de março de 2018, às 10:00 horas,, no dia 27 de março de 2018, às 10:00 horas,, no dia 27 de março de 2018, às 10:00 horas,, no dia 27 de março de 2018, às 10:00 horas,        
na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, conjunto 32, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:  na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, conjunto 32, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:  na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, conjunto 32, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:  na Avenida Pedroso de Morais, nº 1553, 3º andar, conjunto 32, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:  
(i)(i)(i)(i) aprovação ou não das propostas apresentadas por devedores de determinados Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio  aprovação ou não das propostas apresentadas por devedores de determinados Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio  aprovação ou não das propostas apresentadas por devedores de determinados Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio  aprovação ou não das propostas apresentadas por devedores de determinados Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio 
(“CDCA(s)”), que servem de lastros dos CRA, acerca da prorrogação de prazo cumprimento de obrigação de formalização da garantia de (“CDCA(s)”), que servem de lastros dos CRA, acerca da prorrogação de prazo cumprimento de obrigação de formalização da garantia de (“CDCA(s)”), que servem de lastros dos CRA, acerca da prorrogação de prazo cumprimento de obrigação de formalização da garantia de (“CDCA(s)”), que servem de lastros dos CRA, acerca da prorrogação de prazo cumprimento de obrigação de formalização da garantia de 
cessão fiduciária de duplicatas e/ou recebíveis de contratos de compra e venda; cessão fiduciária de duplicatas e/ou recebíveis de contratos de compra e venda; cessão fiduciária de duplicatas e/ou recebíveis de contratos de compra e venda; cessão fiduciária de duplicatas e/ou recebíveis de contratos de compra e venda; (ii)(ii)(ii)(ii) aprovação ou não da alteração do critério de elegibilidade  aprovação ou não da alteração do critério de elegibilidade  aprovação ou não da alteração do critério de elegibilidade  aprovação ou não da alteração do critério de elegibilidade 
descrito no item (ii) da cláusula 3.1 do Anexo II dos CDCAs, relacionado ao período de vencimento das duplicatas e/ou dos recebíveis de descrito no item (ii) da cláusula 3.1 do Anexo II dos CDCAs, relacionado ao período de vencimento das duplicatas e/ou dos recebíveis de descrito no item (ii) da cláusula 3.1 do Anexo II dos CDCAs, relacionado ao período de vencimento das duplicatas e/ou dos recebíveis de descrito no item (ii) da cláusula 3.1 do Anexo II dos CDCAs, relacionado ao período de vencimento das duplicatas e/ou dos recebíveis de 
contratos de compra e venda; contratos de compra e venda; contratos de compra e venda; contratos de compra e venda; (iii)(iii)(iii)(iii) aprovação ou não da alteração da definição de “Duplicatas” descrita no quadro de definições dos CDCAs;  aprovação ou não da alteração da definição de “Duplicatas” descrita no quadro de definições dos CDCAs;  aprovação ou não da alteração da definição de “Duplicatas” descrita no quadro de definições dos CDCAs;  aprovação ou não da alteração da definição de “Duplicatas” descrita no quadro de definições dos CDCAs; 
(iv)(iv)(iv)(iv) decretação do vencimento antecipado dos CDCAs, cujos respectivos devedores deixaram de cumprir com obrigação não pecuniária até  decretação do vencimento antecipado dos CDCAs, cujos respectivos devedores deixaram de cumprir com obrigação não pecuniária até  decretação do vencimento antecipado dos CDCAs, cujos respectivos devedores deixaram de cumprir com obrigação não pecuniária até  decretação do vencimento antecipado dos CDCAs, cujos respectivos devedores deixaram de cumprir com obrigação não pecuniária até 
a data da realização da assembleia e que não foram objeto repactuação nos termos dos itens acima; e a data da realização da assembleia e que não foram objeto repactuação nos termos dos itens acima; e a data da realização da assembleia e que não foram objeto repactuação nos termos dos itens acima; e a data da realização da assembleia e que não foram objeto repactuação nos termos dos itens acima; e (v)(v)(v)(v) alteração dos documentos de  alteração dos documentos de  alteração dos documentos de  alteração dos documentos de 
securitização que se fizerem necessários em virtude da deliberação das matérias acima. Os Titulares dos CRA que se fizerem representar por securitização que se fizerem necessários em virtude da deliberação das matérias acima. Os Titulares dos CRA que se fizerem representar por securitização que se fizerem necessários em virtude da deliberação das matérias acima. Os Titulares dos CRA que se fizerem representar por securitização que se fizerem necessários em virtude da deliberação das matérias acima. Os Titulares dos CRA que se fizerem representar por 
procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos 
CRA, nas instalações do agente fiduciário, a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado CRA, nas instalações do agente fiduciário, a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado CRA, nas instalações do agente fiduciário, a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado CRA, nas instalações do agente fiduciário, a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência da referida assembleia, ou na Sede da Companhia no momento da referida assembleia. A proposta da Assembleia ficará de antecedência da referida assembleia, ou na Sede da Companhia no momento da referida assembleia. A proposta da Assembleia ficará de antecedência da referida assembleia, ou na Sede da Companhia no momento da referida assembleia. A proposta da Assembleia ficará de antecedência da referida assembleia, ou na Sede da Companhia no momento da referida assembleia. A proposta da Assembleia ficará 
à disposição dos Senhores Titulares dos CRAs, nesta data, nas páginas eletrônicas da Companhia, por meio do caminho http://www.ecoagro.à disposição dos Senhores Titulares dos CRAs, nesta data, nas páginas eletrônicas da Companhia, por meio do caminho http://www.ecoagro.à disposição dos Senhores Titulares dos CRAs, nesta data, nas páginas eletrônicas da Companhia, por meio do caminho http://www.ecoagro.à disposição dos Senhores Titulares dos CRAs, nesta data, nas páginas eletrônicas da Companhia, por meio do caminho http://www.ecoagro.
agr.br/convocacao-assembleia/clicar em Proposta para Assembleia CRA 139ª, 140ª e 141ª Séries. - São Paulo, 13 de março de 2018.agr.br/convocacao-assembleia/clicar em Proposta para Assembleia CRA 139ª, 140ª e 141ª Séries. - São Paulo, 13 de março de 2018.agr.br/convocacao-assembleia/clicar em Proposta para Assembleia CRA 139ª, 140ª e 141ª Séries. - São Paulo, 13 de março de 2018.agr.br/convocacao-assembleia/clicar em Proposta para Assembleia CRA 139ª, 140ª e 141ª Séries. - São Paulo, 13 de março de 2018.

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Cristian de Almeida FumagalliCristian de Almeida FumagalliCristian de Almeida FumagalliCristian de Almeida Fumagalli

Diretor de Relações com InvestidoresDiretor de Relações com InvestidoresDiretor de Relações com InvestidoresDiretor de Relações com Investidores

NOSSA TERRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS NOSSA TERRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS NOSSA TERRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS NOSSA TERRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS 
DAS EMPRESAS DE AGRONEGÓCIO E AFINSDAS EMPRESAS DE AGRONEGÓCIO E AFINSDAS EMPRESAS DE AGRONEGÓCIO E AFINSDAS EMPRESAS DE AGRONEGÓCIO E AFINS

CNPJ: 49.204.605/0001-93 - NIRE: 35400000112CNPJ: 49.204.605/0001-93 - NIRE: 35400000112CNPJ: 49.204.605/0001-93 - NIRE: 35400000112CNPJ: 49.204.605/0001-93 - NIRE: 35400000112
Autorização do Banco Central nº 575Autorização do Banco Central nº 575Autorização do Banco Central nº 575Autorização do Banco Central nº 575

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Nossa Terra Cooperativa de Crédito dos Empregados das Empresas de Agronegócio e Afins, O Presidente da Nossa Terra Cooperativa de Crédito dos Empregados das Empresas de Agronegócio e Afins, O Presidente da Nossa Terra Cooperativa de Crédito dos Empregados das Empresas de Agronegócio e Afins, O Presidente da Nossa Terra Cooperativa de Crédito dos Empregados das Empresas de Agronegócio e Afins, 
inscrita no CNPJ nº 49.204.605/0001-93 e NIRE n° 35400000112, no uso das atribuições que lhe confere o inscrita no CNPJ nº 49.204.605/0001-93 e NIRE n° 35400000112, no uso das atribuições que lhe confere o inscrita no CNPJ nº 49.204.605/0001-93 e NIRE n° 35400000112, no uso das atribuições que lhe confere o inscrita no CNPJ nº 49.204.605/0001-93 e NIRE n° 35400000112, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária que realizar-se-ão nas dependências da ADC-Associação Desportiva Classista Bunge; à Vila e Extraordinária que realizar-se-ão nas dependências da ADC-Associação Desportiva Classista Bunge; à Vila e Extraordinária que realizar-se-ão nas dependências da ADC-Associação Desportiva Classista Bunge; à Vila e Extraordinária que realizar-se-ão nas dependências da ADC-Associação Desportiva Classista Bunge; à Vila 
Industrial Serrana, s/nº, Centro, Município de Cajati/SP, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, Industrial Serrana, s/nº, Centro, Município de Cajati/SP, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, Industrial Serrana, s/nº, Centro, Município de Cajati/SP, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, Industrial Serrana, s/nº, Centro, Município de Cajati/SP, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, 
no dia 23/03/2018, obedecendo aos seguintes horários e “quorum“ para sua instalação, sempre no mesmo no dia 23/03/2018, obedecendo aos seguintes horários e “quorum“ para sua instalação, sempre no mesmo no dia 23/03/2018, obedecendo aos seguintes horários e “quorum“ para sua instalação, sempre no mesmo no dia 23/03/2018, obedecendo aos seguintes horários e “quorum“ para sua instalação, sempre no mesmo 
local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 14:00 horas, com a local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 14:00 horas, com a local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 14:00 horas, com a local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 14:00 horas, com a 
presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 02) em segunda convocação às 15:00 horas, presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 02) em segunda convocação às 15:00 horas, presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 02) em segunda convocação às 15:00 horas, presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 02) em segunda convocação às 15:00 horas, 
com a presença da metade mais 01 (um) do número total de delegados; 03) em terceira convocação às 16:00 com a presença da metade mais 01 (um) do número total de delegados; 03) em terceira convocação às 16:00 com a presença da metade mais 01 (um) do número total de delegados; 03) em terceira convocação às 16:00 com a presença da metade mais 01 (um) do número total de delegados; 03) em terceira convocação às 16:00 
horas, com a presença mínima de 10 (dez) Delegados, para deliberarem a seguinte horas, com a presença mínima de 10 (dez) Delegados, para deliberarem a seguinte horas, com a presença mínima de 10 (dez) Delegados, para deliberarem a seguinte horas, com a presença mínima de 10 (dez) Delegados, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia: Ordem do Dia: Ordem do Dia: Ordem do Dia: 
Ordinária: 1. Ordinária: 1. Ordinária: 1. Ordinária: 1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2017 compreendendo o relatório de Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2017 compreendendo o relatório de Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2017 compreendendo o relatório de Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2017 compreendendo o relatório de 
Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras e o Parecer do Conselho Fiscal; Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras e o Parecer do Conselho Fiscal; Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras e o Parecer do Conselho Fiscal; Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras e o Parecer do Conselho Fiscal; 2. 2. 2. 2. Destinação das Sobras Destinação das Sobras Destinação das Sobras Destinação das Sobras 
apuradas e sua fórmula de cálculo; apuradas e sua fórmula de cálculo; apuradas e sua fórmula de cálculo; apuradas e sua fórmula de cálculo; 3. 3. 3. 3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social 
(FATES); (FATES); (FATES); (FATES); 4. 4. 4. 4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Extraordinária: 1. Extraordinária: 1. Extraordinária: 1. Extraordinária: 1. Reforma ampla do Reforma ampla do Reforma ampla do Reforma ampla do 
estatuto social, destacando o modelo Sicoob; estatuto social, destacando o modelo Sicoob; estatuto social, destacando o modelo Sicoob; estatuto social, destacando o modelo Sicoob; 2. 2. 2. 2. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e 
Conformidade do Sicoob; e Conformidade do Sicoob; e Conformidade do Sicoob; e Conformidade do Sicoob; e 3. 3. 3. 3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

Cajati/SP, 13 de Março de 2018 - Cajati/SP, 13 de Março de 2018 - Cajati/SP, 13 de Março de 2018 - Cajati/SP, 13 de Março de 2018 - CARLOS ESTEVÃO JORDAKY - CARLOS ESTEVÃO JORDAKY - CARLOS ESTEVÃO JORDAKY - CARLOS ESTEVÃO JORDAKY - PresidentePresidentePresidentePresidente
Nota:Nota:Nota:Nota: Conforme determina a Resolução 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício  Conforme determina a Resolução 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício  Conforme determina a Resolução 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício  Conforme determina a Resolução 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício 
de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos 
associados na sede da cooperativa.associados na sede da cooperativa.associados na sede da cooperativa.associados na sede da cooperativa.

Ficam convocados os associados da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça 
Mangalarga – A.B.C.C.R.M., para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 28 (vinte e oito) 

de março de 2018, às 09:00 horas, em primeira convocação, e às 10:00 horas , em segunda convocação, na sede da 
Associação, na Avenida Francisco Matarazzo, 455, Pavilhão 4, São Paulo / SP, com a seguinte Ordem do Dia:
i) Prestação de contas e apresentação de relatórios da Diretoria e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício fi scal 
encerrado no dia 31 de dezembro de 2017;
Ficam os associados cientes de que o quórum mínimo para a realização da Assembleia Geral Ordinária será de metade 
dos associados com direito a voto em primeira convocação, e com qualquer número de associados presentes em 
segunda convocação, devendo tais deliberações serem tomadas por maioria de votos dos presentes, conforme Estatuto 
Social da Associação.

São Paulo, 12 de março de 2018.
Luis Augusto de Camargo Opice

Diretor Presidente

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo, O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo, O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo, O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo, 
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada 
na Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna na Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna na Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna na Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna 
pública a abertura das seguintes licitações:pública a abertura das seguintes licitações:pública a abertura das seguintes licitações:pública a abertura das seguintes licitações:

MODALIDADES: Concorrência e Pregão Eletrônico MODALIDADES: Concorrência e Pregão Eletrônico MODALIDADES: Concorrência e Pregão Eletrônico MODALIDADES: Concorrência e Pregão Eletrônico 

Objetos:Objetos:Objetos:Objetos:

PE-C 024/2018PE-C 024/2018PE-C 024/2018PE-C 024/2018 – Registro de Preços para fornecimento futuro e eventual de  – Registro de Preços para fornecimento futuro e eventual de  – Registro de Preços para fornecimento futuro e eventual de  – Registro de Preços para fornecimento futuro e eventual de 
plataformas pantográficas e acessórios para diversas Unidades. Abertura: plataformas pantográficas e acessórios para diversas Unidades. Abertura: plataformas pantográficas e acessórios para diversas Unidades. Abertura: plataformas pantográficas e acessórios para diversas Unidades. Abertura: dia dia dia dia 

28/03/2018 às 10h30.28/03/2018 às 10h30.28/03/2018 às 10h30.28/03/2018 às 10h30.

PE-S 088/2018PE-S 088/2018PE-S 088/2018PE-S 088/2018 – Serviços de montagem cenográfica para a Unidade Ipiranga.  – Serviços de montagem cenográfica para a Unidade Ipiranga.  – Serviços de montagem cenográfica para a Unidade Ipiranga.  – Serviços de montagem cenográfica para a Unidade Ipiranga. 
Abertura: Abertura: Abertura: Abertura: dia 02/04/2018 às 10h30.dia 02/04/2018 às 10h30.dia 02/04/2018 às 10h30.dia 02/04/2018 às 10h30.

PE-S 087/2018PE-S 087/2018PE-S 087/2018PE-S 087/2018 – Serviços de substituição do revestimento em carpetes do ginásio  – Serviços de substituição do revestimento em carpetes do ginásio  – Serviços de substituição do revestimento em carpetes do ginásio  – Serviços de substituição do revestimento em carpetes do ginásio 
da Unidade São Carlos. Abertura: da Unidade São Carlos. Abertura: da Unidade São Carlos. Abertura: da Unidade São Carlos. Abertura: dia 04/04/2018 às 10h30.dia 04/04/2018 às 10h30.dia 04/04/2018 às 10h30.dia 04/04/2018 às 10h30.

PE-S 070/2018PE-S 070/2018PE-S 070/2018PE-S 070/2018 – Transporte de pessoas em veiculo tipo Van para o Centro de  – Transporte de pessoas em veiculo tipo Van para o Centro de  – Transporte de pessoas em veiculo tipo Van para o Centro de  – Transporte de pessoas em veiculo tipo Van para o Centro de 
Pesquisa e Formação. Abertura:Pesquisa e Formação. Abertura:Pesquisa e Formação. Abertura:Pesquisa e Formação. Abertura: dia 09/04/2018 às 10h30. dia 09/04/2018 às 10h30. dia 09/04/2018 às 10h30. dia 09/04/2018 às 10h30.

CA-S 002/2018CA-S 002/2018CA-S 002/2018CA-S 002/2018 – Manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos grupos  – Manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos grupos  – Manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos grupos  – Manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos grupos 
motogeradores, para diversas Unidades. Abertura: motogeradores, para diversas Unidades. Abertura: motogeradores, para diversas Unidades. Abertura: motogeradores, para diversas Unidades. Abertura: dia 18/04/2018, às 14h30.dia 18/04/2018, às 14h30.dia 18/04/2018, às 14h30.dia 18/04/2018, às 14h30.

A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico 
sescsp.org.brsescsp.org.brsescsp.org.brsescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.  mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.  mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.  mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso. 

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο DΟ ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο DΟ ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο DΟ ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο DΟ ΧΟΝΣΕΛΗΟ 
DΕΛΙΒΕΡΑΤΙςΟ DΟ ΧΛΥΒΕ DΕ ΧΑΜΠΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟDΕΛΙΒΕΡΑΤΙςΟ DΟ ΧΛΥΒΕ DΕ ΧΑΜΠΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟDΕΛΙΒΕΡΑΤΙςΟ DΟ ΧΛΥΒΕ DΕ ΧΑΜΠΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟDΕΛΙΒΕΡΑΤΙςΟ DΟ ΧΛΥΒΕ DΕ ΧΑΜΠΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ
Φιχαm χονϖοχαδοσ οσ Σενηορεσ Μεmβροσ δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο δο Χλυβε Φιχαm χονϖοχαδοσ οσ Σενηορεσ Μεmβροσ δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο δο Χλυβε Φιχαm χονϖοχαδοσ οσ Σενηορεσ Μεmβροσ δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο δο Χλυβε Φιχαm χονϖοχαδοσ οσ Σενηορεσ Μεmβροσ δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο δο Χλυβε 
δε Χαmπο δε Σο Παυλο παρα α ρευνιο ορδιν〈ρια α σερ ρεαλιζαδα νο δια 24 δε Χαmπο δε Σο Παυλο παρα α ρευνιο ορδιν〈ρια α σερ ρεαλιζαδα νο δια 24 δε Χαmπο δε Σο Παυλο παρα α ρευνιο ορδιν〈ρια α σερ ρεαλιζαδα νο δια 24 δε Χαmπο δε Σο Παυλο παρα α ρευνιο ορδιν〈ρια α σερ ρεαλιζαδα νο δια 24 
δε mαρο δε 2018, ◊σ 17:00 ηορασ, να Σαλα δο Χινεmα δα Σεδε, ◊ Πραα δε mαρο δε 2018, ◊σ 17:00 ηορασ, να Σαλα δο Χινεmα δα Σεδε, ◊ Πραα δε mαρο δε 2018, ◊σ 17:00 ηορασ, να Σαλα δο Χινεmα δα Σεδε, ◊ Πραα δε mαρο δε 2018, ◊σ 17:00 ηορασ, να Σαλα δο Χινεmα δα Σεδε, ◊ Πραα 
Rοχkfορδ νº 28, Vιλα Rεπρεσα, νεστα Χαπιταλ, α ◊m de tomar conhecimento,Rockford nº 28, Vila Represa, nesta Capital, a ◊m de tomar conhecimento,Rockford nº 28, Vila Represa, nesta Capital, a ◊m de tomar conhecimento,Rockford nº 28, Vila Represa, nesta Capital, a ◊m de tomar conhecimento,
δισχυτιρ ε δελιβεραρ σοβρε α mατρια χονσταντε δα σεγυιντε Ορδεm δο Dια: δισχυτιρ ε δελιβεραρ σοβρε α mατρια χονσταντε δα σεγυιντε Ορδεm δο Dια: δισχυτιρ ε δελιβεραρ σοβρε α mατρια χονσταντε δα σεγυιντε Ορδεm δο Dια: δισχυτιρ ε δελιβεραρ σοβρε α mατρια χονσταντε δα σεγυιντε Ορδεm δο Dια: 
1.− Ατα δα ρευνιο αντεριορ; 2.− Τοmαδα δε χοντασ δα Dιρετορια θυε εξερχευ ο 1.− Ατα δα ρευνιο αντεριορ; 2.− Τοmαδα δε χοντασ δα Dιρετορια θυε εξερχευ ο 1.− Ατα δα ρευνιο αντεριορ; 2.− Τοmαδα δε χοντασ δα Dιρετορια θυε εξερχευ ο 1.− Ατα δα ρευνιο αντεριορ; 2.− Τοmαδα δε χοντασ δα Dιρετορια θυε εξερχευ ο 
mανδατο νο εξερχχιο δε 2017; Νοτα: Α δισχυσσο ου δελιβεραο ρεfερεντε mανδατο νο εξερχχιο δε 2017; Νοτα: Α δισχυσσο ου δελιβεραο ρεfερεντε mανδατο νο εξερχχιο δε 2017; Νοτα: Α δισχυσσο ου δελιβεραο ρεfερεντε mανδατο νο εξερχχιο δε 2017; Νοτα: Α δισχυσσο ου δελιβεραο ρεfερεντε 
αο εξαmε δε χοντασ δα Dιρετορια  πριϖατιϖα δοσ Χονσεληειροσ θυε εσταϖαm αο εξαmε δε χοντασ δα Dιρετορια  πριϖατιϖα δοσ Χονσεληειροσ θυε εσταϖαm αο εξαmε δε χοντασ δα Dιρετορια  πριϖατιϖα δοσ Χονσεληειροσ θυε εσταϖαm αο εξαmε δε χοντασ δα Dιρετορια  πριϖατιϖα δοσ Χονσεληειροσ θυε εσταϖαm 
ινϖεστιδοσ δε mανδατο νο χορρεσπονδεντε εξερχχιο σοχιαλ. (Εστατυτο Σοχιαλ, ινϖεστιδοσ δε mανδατο νο χορρεσπονδεντε εξερχχιο σοχιαλ. (Εστατυτο Σοχιαλ, ινϖεστιδοσ δε mανδατο νο χορρεσπονδεντε εξερχχιο σοχιαλ. (Εστατυτο Σοχιαλ, ινϖεστιδοσ δε mανδατο νο χορρεσπονδεντε εξερχχιο σοχιαλ. (Εστατυτο Σοχιαλ, 
αρτιγο 71, ♣ 3º). 3.− Εξποσιο ε ρελατ⌠ριο δα Dιρετορια νοσ τερmοσ δο δισποστο αρτιγο 71, ♣ 3º). 3.− Εξποσιο ε ρελατ⌠ριο δα Dιρετορια νοσ τερmοσ δο δισποστο αρτιγο 71, ♣ 3º). 3.− Εξποσιο ε ρελατ⌠ριο δα Dιρετορια νοσ τερmοσ δο δισποστο αρτιγο 71, ♣ 3º). 3.− Εξποσιο ε ρελατ⌠ριο δα Dιρετορια νοσ τερmοσ δο δισποστο 
νοσ αρτιγοσ 71, ♣ 1º ε 111 δο Εστατυτο Σοχιαλ. 4.− Ασσυντοσ Γεραισ νο πασσϖεισ νοσ αρτιγοσ 71, ♣ 1º ε 111 δο Εστατυτο Σοχιαλ. 4.− Ασσυντοσ Γεραισ νο πασσϖεισ νοσ αρτιγοσ 71, ♣ 1º ε 111 δο Εστατυτο Σοχιαλ. 4.− Ασσυντοσ Γεραισ νο πασσϖεισ νοσ αρτιγοσ 71, ♣ 1º ε 111 δο Εστατυτο Σοχιαλ. 4.− Ασσυντοσ Γεραισ νο πασσϖεισ 
δε ϖοταο. Εm χονfορmιδαδε χοm ο δισποστο νο αρτιγο 70 δο Εστατυτο δε ϖοταο. Εm χονfορmιδαδε χοm ο δισποστο νο αρτιγο 70 δο Εστατυτο δε ϖοταο. Εm χονfορmιδαδε χοm ο δισποστο νο αρτιγο 70 δο Εστατυτο δε ϖοταο. Εm χονfορmιδαδε χοm ο δισποστο νο αρτιγο 70 δο Εστατυτο 
Σοχιαλ, ο Χονσεληο Dελιβερατιϖο ινσταλαρ−σε−〈 να ηορα αχιmα mαρχαδα, δεσδε Σοχιαλ, ο Χονσεληο Dελιβερατιϖο ινσταλαρ−σε−〈 να ηορα αχιmα mαρχαδα, δεσδε Σοχιαλ, ο Χονσεληο Dελιβερατιϖο ινσταλαρ−σε−〈 να ηορα αχιmα mαρχαδα, δεσδε Σοχιαλ, ο Χονσεληο Dελιβερατιϖο ινσταλαρ−σε−〈 να ηορα αχιmα mαρχαδα, δεσδε 
θυε πρεσεντε α mαιορια αβσολυτα δοσ Σενηορεσ Χονσεληειροσ, ου mεια ηορα θυε πρεσεντε α mαιορια αβσολυτα δοσ Σενηορεσ Χονσεληειροσ, ου mεια ηορα θυε πρεσεντε α mαιορια αβσολυτα δοσ Σενηορεσ Χονσεληειροσ, ου mεια ηορα θυε πρεσεντε α mαιορια αβσολυτα δοσ Σενηορεσ Χονσεληειροσ, ου mεια ηορα 
δεποισ, χοm α πρεσενα δε 1/3, mαισ υm δε σευσ mεmβροσ, mνιmο εξιγιδο δεποισ, χοm α πρεσενα δε 1/3, mαισ υm δε σευσ mεmβροσ, mνιmο εξιγιδο δεποισ, χοm α πρεσενα δε 1/3, mαισ υm δε σευσ mεmβροσ, mνιmο εξιγιδο δεποισ, χοm α πρεσενα δε 1/3, mαισ υm δε σευσ mεmβροσ, mνιmο εξιγιδο 
παρα δελιβεραο. Σο Παυλο, 13 δε mαρο δε 2018. Οχταϖιο Λοπεσ Φιληο − παρα δελιβεραο. Σο Παυλο, 13 δε mαρο δε 2018. Οχταϖιο Λοπεσ Φιληο − παρα δελιβεραο. Σο Παυλο, 13 δε mαρο δε 2018. Οχταϖιο Λοπεσ Φιληο − παρα δελιβεραο. Σο Παυλο, 13 δε mαρο δε 2018. Οχταϖιο Λοπεσ Φιληο − 
Πρεσιδεντε δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο.Πρεσιδεντε δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο.Πρεσιδεντε δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο.Πρεσιδεντε δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente edital de Convocação o Sindicato dos Empregados
em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba e Região, de acordo com o estatuto social da entidade,
convoca, todos os participantes das categoria profissional representada pelos Empregados em Em-
presas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de Soro-
caba e Região, filiados ou não, para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária a ser realiza-
da dia 19/03/2018 às 9:00 horas, na sede do Sindicato na Rua Dr. Francisco Prestes Maia, nº 320 -
Bairro Jardim Paulistano - Sorocaba/SP, em primeira convocação com 2/3 da categoria, ou meia hora
após, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: 1 - Leitura e aprovação da ata da assembléia anterior; 2- Apresentação, discus-
são, deliberação e aprovação ou não da pauta de reivindicações da categoria profissional a ser en-
caminhada ao patronal e empresas; 3 - Concessão de poderes e autorização à diretoria do sindicato
profissional e Federação para celebrar acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, ou requerer a
instauração de processo judicial e dissídio coletivo contra o sindicato patronal e empresas; 4 - Fixa-
ção de contribuição para o custeio da organização sindical; 5 - Autorização para o desconto em folha
de pagamento da contribuição; 6) concessão ou não de autorização previa e expressa dos partici-
pantes das categorias profissionais representadas para o desconto da contribuição negocial sindical
e contribuição de custeio sindical, na forma estabelecida na CLT, constituição federal, estatuto social
da entidade com redação da Lei no. 13.467/2017 e face ao definido pelo Enunciado no 38 da Anama-
tra; e que constarão nos acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho; 7) caso
aprovado o ítem "6", notificação aos empregadores e aos respectivos sindicatos da categoria econô-
mica, da autorização concedida. Não havendo quórum no horário estabelecido a assembleia será
realizada no mesmo dia, horário e local meia hora após, com qualquer número de associados pre-
sentes. Sorocaba, 08 de março de 2018. José Lourenço Pereira - Diretor Presidente.

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS Nº 077/2017SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS Nº 077/2017SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS Nº 077/2017SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS Nº 077/2017

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA MODALIDADE PRODUTO PARA SISTEMATIZAR CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA MODALIDADE PRODUTO PARA SISTEMATIZAR CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA MODALIDADE PRODUTO PARA SISTEMATIZAR CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA MODALIDADE PRODUTO PARA SISTEMATIZAR 

A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CADEIA PRODUTIVA E ARTICULAÇÃO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CADEIA PRODUTIVA E ARTICULAÇÃO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CADEIA PRODUTIVA E ARTICULAÇÃO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CADEIA PRODUTIVA E ARTICULAÇÃO 

COM OS ATORES ENVOLVIDOS NO TEMA BEM-ESTAR DE PEQUENOS RUMINANTES, COM OS ATORES ENVOLVIDOS NO TEMA BEM-ESTAR DE PEQUENOS RUMINANTES, COM OS ATORES ENVOLVIDOS NO TEMA BEM-ESTAR DE PEQUENOS RUMINANTES, COM OS ATORES ENVOLVIDOS NO TEMA BEM-ESTAR DE PEQUENOS RUMINANTES, 

CAPACITANDO, ELABORANDO E POSTERIORMENTE PUBLICANDO O MATERIAL TÉCNICO CAPACITANDO, ELABORANDO E POSTERIORMENTE PUBLICANDO O MATERIAL TÉCNICO CAPACITANDO, ELABORANDO E POSTERIORMENTE PUBLICANDO O MATERIAL TÉCNICO CAPACITANDO, ELABORANDO E POSTERIORMENTE PUBLICANDO O MATERIAL TÉCNICO 

ATRIBUÍDO AO TEMA, COM VIAS DE TORNA-LO REFERÊNCIA NACIONAL, NO ÂMBITO DO ATRIBUÍDO AO TEMA, COM VIAS DE TORNA-LO REFERÊNCIA NACIONAL, NO ÂMBITO DO ATRIBUÍDO AO TEMA, COM VIAS DE TORNA-LO REFERÊNCIA NACIONAL, NO ÂMBITO DO ATRIBUÍDO AO TEMA, COM VIAS DE TORNA-LO REFERÊNCIA NACIONAL, NO ÂMBITO DO 

PCT BRA/IICA/16/001, EM APOIO TÉCNICO À COORDENAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E BEM-PCT BRA/IICA/16/001, EM APOIO TÉCNICO À COORDENAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E BEM-PCT BRA/IICA/16/001, EM APOIO TÉCNICO À COORDENAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E BEM-PCT BRA/IICA/16/001, EM APOIO TÉCNICO À COORDENAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E BEM-

ESTAR ANIMAL (CBPA/DEPRO/SMC/MAPA).ESTAR ANIMAL (CBPA/DEPRO/SMC/MAPA).ESTAR ANIMAL (CBPA/DEPRO/SMC/MAPA).ESTAR ANIMAL (CBPA/DEPRO/SMC/MAPA).

DATA: 12/04/2018DATA: 12/04/2018DATA: 12/04/2018DATA: 12/04/2018

HORA: 15h (horário de Brasília)HORA: 15h (horário de Brasília)HORA: 15h (horário de Brasília)HORA: 15h (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 SHIS, QI 05, chácara 16, Lago Sul, BRASÍLIA/DF SHIS, QI 05, chácara 16, Lago Sul, BRASÍLIA/DF SHIS, QI 05, chácara 16, Lago Sul, BRASÍLIA/DF

 CEP 71600-530 CEP 71600-530 CEP 71600-530 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

Prefeitura de São José dos CamposPrefeitura de São José dos CamposPrefeitura de São José dos CamposPrefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão Administrativa e FinançasSecretaria de Gestão Administrativa e FinançasSecretaria de Gestão Administrativa e FinançasSecretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação:Edital de licitação:Edital de licitação:Edital de licitação: Concorrência Pública 006/SGAF/2018. Objeto: Contratação de  Concorrência Pública 006/SGAF/2018. Objeto: Contratação de  Concorrência Pública 006/SGAF/2018. Objeto: Contratação de  Concorrência Pública 006/SGAF/2018. Objeto: Contratação de 
empresa para execução de reforma e ampliação da EMEI Luiz Sundfeld. Encerramento: empresa para execução de reforma e ampliação da EMEI Luiz Sundfeld. Encerramento: empresa para execução de reforma e ampliação da EMEI Luiz Sundfeld. Encerramento: empresa para execução de reforma e ampliação da EMEI Luiz Sundfeld. Encerramento: 
13/04/2018 às 09h00. // Concorrência Pública 007/SGAF/2018. Objeto: Contratação de 13/04/2018 às 09h00. // Concorrência Pública 007/SGAF/2018. Objeto: Contratação de 13/04/2018 às 09h00. // Concorrência Pública 007/SGAF/2018. Objeto: Contratação de 13/04/2018 às 09h00. // Concorrência Pública 007/SGAF/2018. Objeto: Contratação de 
empresa para execução de reforma e ampliação da IMI Diméia Maria Ferreira Endo. empresa para execução de reforma e ampliação da IMI Diméia Maria Ferreira Endo. empresa para execução de reforma e ampliação da IMI Diméia Maria Ferreira Endo. empresa para execução de reforma e ampliação da IMI Diméia Maria Ferreira Endo. 
Encerramento: 16/04/2018 às 09h00.Encerramento: 16/04/2018 às 09h00.Encerramento: 16/04/2018 às 09h00.Encerramento: 16/04/2018 às 09h00.
Informações:Informações:Informações:Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 02, das 08h15 às 17h00. Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 02, das 08h15 às 17h00. Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 02, das 08h15 às 17h00. Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 02, das 08h15 às 17h00.    
José Cláudio Marcondes PaivaJosé Cláudio Marcondes PaivaJosé Cláudio Marcondes PaivaJosé Cláudio Marcondes Paiva - Diretor do Departamento de Recursos Materiais.   - Diretor do Departamento de Recursos Materiais.   - Diretor do Departamento de Recursos Materiais.   - Diretor do Departamento de Recursos Materiais.  
Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ
ΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

Εδιταλ ν≡ Εδιταλ ν≡ Εδιταλ ν≡ Εδιταλ ν≡ 025/18025/18025/18025/18 − Προχεσσο ν≡  − Προχεσσο ν≡  − Προχεσσο ν≡  − Προχεσσο ν≡ 53.890/1753.890/1753.890/1753.890/17 − Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ν≡  − Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ν≡  − Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ν≡  − Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 020/18 − Dο Τιπο Μενορ 020/18 − Dο Τιπο Μενορ 020/18 − Dο Τιπο Μενορ 020/18 − Dο Τιπο Μενορ 
Πρεο πορ Λοτε − DΙΦΕΡΕΝΧΙΑDΑ ΧΟΜ ΛΟΤΕ ΕΞΧΛΥΣΙςΟ Ε ΧΟΤΑ ΡΕΣΕΡςΑDΑ ΠΑΡΑ Πρεο πορ Λοτε − DΙΦΕΡΕΝΧΙΑDΑ ΧΟΜ ΛΟΤΕ ΕΞΧΛΥΣΙςΟ Ε ΧΟΤΑ ΡΕΣΕΡςΑDΑ ΠΑΡΑ Πρεο πορ Λοτε − DΙΦΕΡΕΝΧΙΑDΑ ΧΟΜ ΛΟΤΕ ΕΞΧΛΥΣΙςΟ Ε ΧΟΤΑ ΡΕΣΕΡςΑDΑ ΠΑΡΑ Πρεο πορ Λοτε − DΙΦΕΡΕΝΧΙΑDΑ ΧΟΜ ΛΟΤΕ ΕΞΧΛΥΣΙςΟ Ε ΧΟΤΑ ΡΕΣΕΡςΑDΑ ΠΑΡΑ 
ΜΕΙ, ΜΕ Ε ΕΠΠ − ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΑ ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ ΕΣΤΙΜΑDΑ ΑΝΥΑΛ DΕ DΙςΕΡΣΑΣ ΜΕΙ, ΜΕ Ε ΕΠΠ − ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΑ ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ ΕΣΤΙΜΑDΑ ΑΝΥΑΛ DΕ DΙςΕΡΣΑΣ ΜΕΙ, ΜΕ Ε ΕΠΠ − ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΑ ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ ΕΣΤΙΜΑDΑ ΑΝΥΑΛ DΕ DΙςΕΡΣΑΣ ΜΕΙ, ΜΕ Ε ΕΠΠ − ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΑ ΘΥΑΝΤΙDΑDΕ ΕΣΤΙΜΑDΑ ΑΝΥΑΛ DΕ DΙςΕΡΣΑΣ 
ΦΕΡΡΑΜΕΝΤΑΣ, ΣΕΝDΟ: 3886 ΧΗΑςΕΣ ΙΣΟΛΑDΑΣ; 250 ΧΗΑςΕΣ DΕ ΓΡΙΦΟ; 77 ΦΕΡΡΑΜΕΝΤΑΣ, ΣΕΝDΟ: 3886 ΧΗΑςΕΣ ΙΣΟΛΑDΑΣ; 250 ΧΗΑςΕΣ DΕ ΓΡΙΦΟ; 77 ΦΕΡΡΑΜΕΝΤΑΣ, ΣΕΝDΟ: 3886 ΧΗΑςΕΣ ΙΣΟΛΑDΑΣ; 250 ΧΗΑςΕΣ DΕ ΓΡΙΦΟ; 77 ΦΕΡΡΑΜΕΝΤΑΣ, ΣΕΝDΟ: 3886 ΧΗΑςΕΣ ΙΣΟΛΑDΑΣ; 250 ΧΗΑςΕΣ DΕ ΓΡΙΦΟ; 77 
ΧΗΑςΕΣ ΑϑΥΣΤℑςΕΙΣ; 305 ΧΗΑςΕΣ ΒΙΕΛΑ; 782 ΧΗΑςΕΣ ΧΟΜΒΙΝΑDΑΣ; 103 ΧΗΑςΕΣ ΧΗΑςΕΣ ΑϑΥΣΤℑςΕΙΣ; 305 ΧΗΑςΕΣ ΒΙΕΛΑ; 782 ΧΗΑςΕΣ ΧΟΜΒΙΝΑDΑΣ; 103 ΧΗΑςΕΣ ΧΗΑςΕΣ ΑϑΥΣΤℑςΕΙΣ; 305 ΧΗΑςΕΣ ΒΙΕΛΑ; 782 ΧΗΑςΕΣ ΧΟΜΒΙΝΑDΑΣ; 103 ΧΗΑςΕΣ ΧΗΑςΕΣ ΑϑΥΣΤℑςΕΙΣ; 305 ΧΗΑςΕΣ ΒΙΕΛΑ; 782 ΧΗΑςΕΣ ΧΟΜΒΙΝΑDΑΣ; 103 ΧΗΑςΕΣ 
ΙΝΓΛΕΣΑΣ; 441 ϑΟΓΟΣ DΕ ΧΗΑςΕ Ε 107 ΜΑΧΑΧΟΣ ΗΙDΡℑΥΛΙΧΟΣ − ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΙΝΓΛΕΣΑΣ; 441 ϑΟΓΟΣ DΕ ΧΗΑςΕ Ε 107 ΜΑΧΑΧΟΣ ΗΙDΡℑΥΛΙΧΟΣ − ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΙΝΓΛΕΣΑΣ; 441 ϑΟΓΟΣ DΕ ΧΗΑςΕ Ε 107 ΜΑΧΑΧΟΣ ΗΙDΡℑΥΛΙΧΟΣ − ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΙΝΓΛΕΣΑΣ; 441 ϑΟΓΟΣ DΕ ΧΗΑςΕ Ε 107 ΜΑΧΑΧΟΣ ΗΙDΡℑΥΛΙΧΟΣ − ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ 
ΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ − ΙντερεσσαδοσΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ − ΙντερεσσαδοσΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ − ΙντερεσσαδοσΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ − Ιντερεσσαδοσ: Σεχρεταριασ Μυνιχιπαισ, Γαβινετε δο Πρεφειτο, Χορπο δε : Σεχρεταριασ Μυνιχιπαισ, Γαβινετε δο Πρεφειτο, Χορπο δε : Σεχρεταριασ Μυνιχιπαισ, Γαβινετε δο Πρεφειτο, Χορπο δε : Σεχρεταριασ Μυνιχιπαισ, Γαβινετε δο Πρεφειτο, Χορπο δε 

Βοmβειροσ, Εmδυρβ ε Dαε. Βοmβειροσ, Εmδυρβ ε Dαε. Βοmβειροσ, Εmδυρβ ε Dαε. Βοmβειροσ, Εmδυρβ ε Dαε. Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ προποστασ: ατ ◊σ 08η00 δο δια 27/03/18, Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ προποστασ: ατ ◊σ 08η00 δο δια 27/03/18, Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ προποστασ: ατ ◊σ 08η00 δο δια 27/03/18, Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ προποστασ: ατ ◊σ 08η00 δο δια 27/03/18, 
Αβερτυρα δα Σεσσο: 08η00 δο δια 27/03/18. ΙΝ⊆ΧΙΟ DΑ DΙΣΠΥΤΑ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ: 14η00mιν δο Αβερτυρα δα Σεσσο: 08η00 δο δια 27/03/18. ΙΝ⊆ΧΙΟ DΑ DΙΣΠΥΤΑ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ: 14η00mιν δο Αβερτυρα δα Σεσσο: 08η00 δο δια 27/03/18. ΙΝ⊆ΧΙΟ DΑ DΙΣΠΥΤΑ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ: 14η00mιν δο Αβερτυρα δα Σεσσο: 08η00 δο δια 27/03/18. ΙΝ⊆ΧΙΟ DΑ DΙΣΠΥΤΑ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ: 14η00mιν δο 
δια 27/03/18δια 27/03/18δια 27/03/18δια 27/03/18. Ινφορmα⌡εσ ε εδιταλ να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ, σιτο να Πραα . Ινφορmα⌡εσ ε εδιταλ να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ, σιτο να Πραα . Ινφορmα⌡εσ ε εδιταλ να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ, σιτο να Πραα . Ινφορmα⌡εσ ε εδιταλ να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ, σιτο να Πραα 

δασ Χερεϕειρασ, 1−59, ςιλα Νοεmψ − 2≡ ανδαρ, σαλα 10 − ΧΕΠ. 17.014−500 − Βαυρυ/ΣΠ, νο ηορ〈ριο δασ 08η δασ Χερεϕειρασ, 1−59, ςιλα Νοεmψ − 2≡ ανδαρ, σαλα 10 − ΧΕΠ. 17.014−500 − Βαυρυ/ΣΠ, νο ηορ〈ριο δασ 08η δασ Χερεϕειρασ, 1−59, ςιλα Νοεmψ − 2≡ ανδαρ, σαλα 10 − ΧΕΠ. 17.014−500 − Βαυρυ/ΣΠ, νο ηορ〈ριο δασ 08η δασ Χερεϕειρασ, 1−59, ςιλα Νοεmψ − 2≡ ανδαρ, σαλα 10 − ΧΕΠ. 17.014−500 − Βαυρυ/ΣΠ, νο ηορ〈ριο δασ 08η 

◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η ε φονεσ (14) 3235−1062 ου (14) 3235−1077 ου ατραϖσ δε ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η ε φονεσ (14) 3235−1062 ου (14) 3235−1077 ου ατραϖσ δε ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η ε φονεσ (14) 3235−1062 ου (14) 3235−1077 ου ατραϖσ δε ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η ε φονεσ (14) 3235−1062 ου (14) 3235−1077 ου ατραϖσ δε δοωνλοαδδοωνλοαδδοωνλοαδδοωνλοαδ γρατυιτο  γρατυιτο  γρατυιτο  γρατυιτο 

νο σιτε νο σιτε νο σιτε νο σιτε ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ, ου ατραϖσ δο σιτε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ, λιχιταο , ου ατραϖσ δο σιτε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ, λιχιταο , ου ατραϖσ δο σιτε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ, λιχιταο , ου ατραϖσ δο σιτε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ, λιχιταο 706150706150706150706150 ονδε σε  ονδε σε  ονδε σε  ονδε σε 

ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ. ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ. ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ. ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ. 

Βαυρυ, 12/03/2018 − ϑοσ Ροβερτο δοσ Σαντοσ ϑνιορ − Dιρετορ δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.Βαυρυ, 12/03/2018 − ϑοσ Ροβερτο δοσ Σαντοσ ϑνιορ − Dιρετορ δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.Βαυρυ, 12/03/2018 − ϑοσ Ροβερτο δοσ Σαντοσ ϑνιορ − Dιρετορ δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.Βαυρυ, 12/03/2018 − ϑοσ Ροβερτο δοσ Σαντοσ ϑνιορ − Dιρετορ δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.

ΧℜΜΑΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΕΛΟ ΗΟΡΙΖΟΝΤΕΧℜΜΑΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΕΛΟ ΗΟΡΙΖΟΝΤΕΧℜΜΑΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΕΛΟ ΗΟΡΙΖΟΝΤΕΧℜΜΑΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΕΛΟ ΗΟΡΙΖΟΝΤΕ

ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 17/2018ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 17/2018ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 17/2018ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 17/2018

Α Χmαρα Μυνιχιπαλ δε Βελο Ηοριζοντε τορνα πβλιχο, παρα χονηεχιmεντο δοσ Α Χmαρα Μυνιχιπαλ δε Βελο Ηοριζοντε τορνα πβλιχο, παρα χονηεχιmεντο δοσ Α Χmαρα Μυνιχιπαλ δε Βελο Ηοριζοντε τορνα πβλιχο, παρα χονηεχιmεντο δοσ Α Χmαρα Μυνιχιπαλ δε Βελο Ηοριζοντε τορνα πβλιχο, παρα χονηεχιmεντο δοσ 
ιντερεσσαδοσ, θυε φαρ〈 ρεαλιζαρ, α παρτιρ δασ 9:00 ηορασ δο δια 26 δε mαρο δε 2018, ιντερεσσαδοσ, θυε φαρ〈 ρεαλιζαρ, α παρτιρ δασ 9:00 ηορασ δο δια 26 δε mαρο δε 2018, ιντερεσσαδοσ, θυε φαρ〈 ρεαλιζαρ, α παρτιρ δασ 9:00 ηορασ δο δια 26 δε mαρο δε 2018, ιντερεσσαδοσ, θυε φαρ〈 ρεαλιζαρ, α παρτιρ δασ 9:00 ηορασ δο δια 26 δε mαρο δε 2018, 
πελο σιτε ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ, λιχιταο να mοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο, τενδο πελο σιτε ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ, λιχιταο να mοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο, τενδο πελο σιτε ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ, λιχιταο να mοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο, τενδο πελο σιτε ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ, λιχιταο να mοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο, τενδο 
πορ οβϕετο χοντραταο δε εmπρεσα παρα α πρεσταο δε σερϖιο χοντνυο δε αποιο πορ οβϕετο χοντραταο δε εmπρεσα παρα α πρεσταο δε σερϖιο χοντνυο δε αποιο πορ οβϕετο χοντραταο δε εmπρεσα παρα α πρεσταο δε σερϖιο χοντνυο δε αποιο πορ οβϕετο χοντραταο δε εmπρεσα παρα α πρεσταο δε σερϖιο χοντνυο δε αποιο 
αδmινιστρατιϖο ε οπεραχιοναλ, πορ mειο δε αλοχαο δε mο δε οβρα εξχλυσιϖα. . Ο αδmινιστρατιϖο ε οπεραχιοναλ, πορ mειο δε αλοχαο δε mο δε οβρα εξχλυσιϖα. . Ο αδmινιστρατιϖο ε οπεραχιοναλ, πορ mειο δε αλοχαο δε mο δε οβρα εξχλυσιϖα. . Ο αδmινιστρατιϖο ε οπεραχιοναλ, πορ mειο δε αλοχαο δε mο δε οβρα εξχλυσιϖα. . Ο 
τεξτο ιντεγραλ δο εδιταλ (χοντενδο τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε ο χερταmε) ενχοντρα−τεξτο ιντεγραλ δο εδιταλ (χοντενδο τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε ο χερταmε) ενχοντρα−τεξτο ιντεγραλ δο εδιταλ (χοντενδο τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε ο χερταmε) ενχοντρα−τεξτο ιντεγραλ δο εδιταλ (χοντενδο τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε ο χερταmε) ενχοντρα−
σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ να Ιντερνετ, νοσ σιτεσ ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ ε σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ να Ιντερνετ, νοσ σιτεσ ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ ε σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ να Ιντερνετ, νοσ σιτεσ ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ ε σε ◊ δισποσιο δοσ ιντερεσσαδοσ να Ιντερνετ, νοσ σιτεσ ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ ε 
ωωω.χmβη.mγ.γοϖ.βρ (λινκ Τρανσπαρνχια<Λιχιτα⌡εσ), βεm χοmο να Σεο δε ωωω.χmβη.mγ.γοϖ.βρ (λινκ Τρανσπαρνχια<Λιχιτα⌡εσ), βεm χοmο να Σεο δε ωωω.χmβη.mγ.γοϖ.βρ (λινκ Τρανσπαρνχια<Λιχιτα⌡εσ), βεm χοmο να Σεο δε ωωω.χmβη.mγ.γοϖ.βρ (λινκ Τρανσπαρνχια<Λιχιτα⌡εσ), βεm χοmο να Σεο δε 
Αποιο α Λιχιτα⌡εσ, τελεφονε: (31) 3555−1249, νο ηορ〈ριο δε 9:00 ◊σ 18:00 ηορασ, δε Αποιο α Λιχιτα⌡εσ, τελεφονε: (31) 3555−1249, νο ηορ〈ριο δε 9:00 ◊σ 18:00 ηορασ, δε Αποιο α Λιχιτα⌡εσ, τελεφονε: (31) 3555−1249, νο ηορ〈ριο δε 9:00 ◊σ 18:00 ηορασ, δε Αποιο α Λιχιτα⌡εσ, τελεφονε: (31) 3555−1249, νο ηορ〈ριο δε 9:00 ◊σ 18:00 ηορασ, δε 
σεγυνδα α σεξτα−φειρα, ονδε ποδερο σερ οβτιδοσ εσχλαρεχιmεντοσ αδιχιοναισ.σεγυνδα α σεξτα−φειρα, ονδε ποδερο σερ οβτιδοσ εσχλαρεχιmεντοσ αδιχιοναισ.σεγυνδα α σεξτα−φειρα, ονδε ποδερο σερ οβτιδοσ εσχλαρεχιmεντοσ αδιχιοναισ.σεγυνδα α σεξτα−φειρα, ονδε ποδερο σερ οβτιδοσ εσχλαρεχιmεντοσ αδιχιοναισ.

Βελο Ηοριζοντε, 12 δε mαρο δε 2018.Βελο Ηοριζοντε, 12 δε mαρο δε 2018.Βελο Ηοριζοντε, 12 δε mαρο δε 2018.Βελο Ηοριζοντε, 12 δε mαρο δε 2018.

Μ〈ρχια ςεντυρα ΜαχηαδοΜ〈ρχια ςεντυρα ΜαχηαδοΜ〈ρχια ςεντυρα ΜαχηαδοΜ〈ρχια ςεντυρα Μαχηαδο
ΠρεγοειραΠρεγοειραΠρεγοειραΠρεγοειρα


