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SECRETARIA DE CULTURA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049-SMC-G-2019 - Processo SEI: 6025.2019/0010505-8
- OC nº 801003801002019OC00085
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA, situada na Rua Líbero Badaró, 346 - Centro, São Paulo, Capital,
CEP: 01009-000 torna público, para conhecimento de quantos possam se
interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, com
critério de julgamento de MENOR VALOR TOTAL, objetivando a contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de informatização e gerenciamento
da bilheteria do Centro Cultural da Cidade São Paulo - CCSP, com equipe estimada
para serviços de emissão, venda e distribuição de ingressos de espetáculos,
conforme Termo de Referência que integra o Edital de Licitação do presente
Pregão Eletrônico como Anexo.
A sessão será realizada no dia 12 de dezembro de 2019, às 09:30 horas
Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes
também constarão do site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

JBS S/A, CNPJ 02.916.265/0249-30 e I.E 143.838.415.115, estabelecida na Rua João Ramalho, n° 1082 - Perdizes,
em São Paulo/SP, Comunica, para todos os fins legais, a perda/extravio de ECF, MP-4000 TH FI, 01.00.02, Série
BE091410100011348276 na data de 22/01/2018 cujo fato também foi lavrado no B.O n° (terei o n° do B.O 6636/2019)

JBS S/A, CNPJ 02.916.265/0221-39 e I.E 142.799.300.110, estabelecida na Rua Emília Marengo, N° 320 – Vila Regente
Feijo, em São Paulo/SP, Comunica, para todos os fins legais, a perda/extravio de ECF, MP-4000 TH FI, 01.00.02, Série
BE091310100011331147 na data de 22/01/2018 cujo fato também foi lavrado no B.O n° (terei o n° do B.O 2983/2019)

SECRETARIA DA SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete, o seguinte pregão:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 334/2019-SMS.G, processo 6018.2019/0067533-6,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS, para
a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos/
Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor
preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das
9h30min do dia 10 de dezembro de 2019, pelo endereço www.comprasnet.gov.br,
a cargo da 2ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da
Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na
Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010,
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital,
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

AVISO DE LICITAÇÃO
OServiçoSocial doComércio –AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo, nostermos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na Seção IIIdo Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna pública a aberturadas seguintes licitações:

MODALIDADE: Pregão EletrônicoObjetos:
PE C 121/2019 – Fornecimento de papéis sanitários e dispensers - em regime decomodato para diversas Unidades do Sesc. Abertura: 16/12/2019 às 10h30.
PES379/2019–ServiçosespecializadosemmanejoarbóreoparaUnidade Ipiranga.Abertura: 21/01/2020 às 10h30.
PE S 384/2019 – Serviços de pré-impressão, impressão e fornecimento de peçasgráficas para diversas Unidades. Abertura: 16/12/2019 às 10h30.
PE S 387/2019 – Locação de equipamentos esportivos para a prática de ciclismona Unidade Belenzinho. Abertura: 09/12/2019 às 10h30.
A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônicosescsp.org.brmediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

Fundo de Investimento em Participações Biotec Multiestratégia
CNPJ/MF nº 13.315.834/0001-38

Convocação para Assembleia Geral de Cotistas
A BIO Serviços S.A., na qualidade de cotista titular de mais de 5% do total das cotas subscritas do Fundo de Investimento em Participações
Biotec Multiestratégia, vem, nos termos do artigo 10, §1º e seguintes, do Regulamento do Fundo, convocar os cotistas do Fundo para a AGE
a ser realizada no endereço: Rua Haddock Lobo 1244, 5º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01414-001, no dia 12.12.2019, 10:30hs,
em 1ª convocação, e às 11hs, em 2ª convocação, para as seguintes deliberações: (i) Definição de novo administrador do FUNDO; (ii) Nomea-
ção de representante do Fundo para participar de futuras Assembleias da sua investida Biotec Participações S.A., CNPJ nº 09.416.483/0001-
84,considerandoa impossibilidadederepresentaçãodoadministrador,GradualCorretoradeCâmbio,TítuloseValoresMobiliáriosS.A.,CNPJ
nº 33.918.160/0001-73; (iii) Rerratificação da AGOE da investida Bio Tec Participações S.A, realizada no dia 09.07.2018; e (iv) Liquidação e ex-
tinção do Fundo, distribuindo aos Cotistas, na proporção de suas cotas, os ativos integrantes da carteira do Fundo; Será admitido que um ta-
belião, designado pelos cotistas, acompanhe a Assembleia para fins de registro da ata. Os termos iniciados em letras maiúsculas utilizados,
mas não definidos, neste edital de convocação têm os significados a eles atribuídos no Regulamento.

EDITAL UPIS 1, 2, 3 e 4 (Resumido)
Recuperação Judicial de FERTILIZANTES ALIANÇA EIRELI

Processo nº 0295432.47.2016.8.09.0011
O Dr. J Leal de Sousa,MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia – GO, dá ciência aos credores
e aos demais interessados quanto a venda dos imóveis de matrículas nº 1.696, 1.694, 1.695 e 1.697, todos registrados junto
ao 1º CRI de Mimoso de Goiás-GO (Comarca de Padre Bernardo-GO), nos autos do processo de Recuperação Judicial nº
0295432.47.2016.8.09.0011, em cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial da empresa Fertilizantes Aliança EIRELI,
homologado peloTribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos doAgravo de Instrumento nº 5171426.42.2018.8.09.0000.
As informações completas dos imóveis podem ser consultadas no site disponibilizado ao final do presente edital. Os
interessados na compra do imóvel deverão entregar no cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO, no
período de 04/12/2019 a 04/03/2020,as propostas,que deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados,mediante recibo,
observando o preço mínimo, conforme disposto no parágrafo anterior.
No dia 05/03/2020, em horários designados entre 14h à 17h, em audiência pública, na sala de audiências da 1ª Vara Cível
da Comarca de Aparecida de Goiânia, o magistrado condutor do feito fará a abertura dos envelopes, os termos das propostas
podem ser consultados e verificados através do site do Administrador Judicial
O Edital completo e as demais informações acerca da venda do imóvel poderão ser encontrados nos autos do processo
nº 0295432.47.2016.8.09.0011, no site do Administrador Judicial: www.flaviocardosoadv.com.br, ou por telefone
(62) 3584-3642/3584-3839.

COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - COSESP

CNPJ nº 62.088.042/0001-83 - NIRE nº 35300032071
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

De ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração, ficam convocados
os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 05 de dezembro de 2019, às 15 horas, na sede da Companhia, na rua
Pamplona, 227, 16º andar, São Paulo (SP) para deliberarem sobre: 1. Eleger
membros do Conselho Fiscal. 2. Ratificar a eleição de membros do Conselho
de Administração.

São Paulo, 27 de novembro de 2019
Milton Luiz de Melo Santos

Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURAMUNICIPALDE CURITIBA
SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS

AV I S O
EDITALDE LICITAÇÃO

RDC PRESENCIALNº 008/2019-SMOP/OPP
O MUNICIPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURITIBA torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar LICITAÇÃO, através do Regime Diferenciado de Contratação (RDC)
– PRESENCIAL, do tipoMAIORDESCONTO,modo de disputa FECHADA,
pelo Regime de Contratação EMPREITADAPOR PREÇO UNITÁRIO, com
fundamento legal no inciso II e § 1º do Art. 1º, da Lei nº 12.462 de 04 de
agosto de 2011, visando a seleção e contratação de empresa empreiteira para
execução de obra na Linha Verde Norte - PASSARELA DO TARUMÃ:
Ligação entre a Rua Maria Ficinska e a Praça Cova da Íria, Rua Suécia,
extensão aproximada 95,00m; composta por serviços de engenharia civil de:
administração local e canteiro de obras, serviços preliminares, infra estrutura
da passarela tarumã, elétrica, hidráulica, spda, estrutura metálica e alvenaria;
a serem executadas com recursos provenientes do Tesouro Municipal para
complementação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC-2 –
ProgramaMobilidade Urbana e Transito,AçãoApoio a Sistemas de Transporte
Público Coletivo Urbano, repassados por meio da CAIXA, através do Termo
de Compromisso nº 0436.534-77/2014 MCidades/CAIXA – Execução da
complementação da Linha Verde – Linha Verde Norte e Linha Verde Extensão
Sul, celebrado entre o Governo Federal e o Município de Curitiba, cuja
caracterização e abrangência estão descritas no Edital. O envelope contendo a
PROPOSTADE PREÇOS deverá ser protocolado no Serviço de Protocolo da
SMOP no dia 08 de janeiro de 2020 até às 09:00h.Os envelopes contendo as
propostas de preços serão abertos em sessão pública às 9:30 horas do mesmo
dia 08 de janeiro de 2020 no Auditório da Sede da Secretaria Municipal de
Obras Públicas – SMOP situada na rua Emílio de Menezes n° 450, Bairro São
Francisco, Curitiba – Paraná. O Edital encontra-se disponível para download
no site www.curitiba.pr.gov.br no banner “Acompanhe as Licitações da
Prefeitura”, ou no banner “Transparência”, ou ainda junto à Unidade de
Gerenciamento do Programa - UGP, na Rua Bom Jesus 669 - Cabral, Curitiba-
Paraná. Os documentos que integram oANEXO I - PROJETO EXECUTIVO
serão disponibilizados somente em mídia digital a serem retirados na UGP, no
endereço acima, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às
18h00, mediante requerimento da licitante interessada à COMISSÃO, assinada
pelo seu representante legal, devendo fornecer DVD para extração de cópias.

Curitiba, 28 de novembro de 2019.
RODRIGOARAUJO RODRIGUES
Secretario Municipal de Obras Públicas

EXTRATO – TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018
TERMO DE ADITAMENTO 001. Termo de
Colaboração 001/2018. ORIGEM: Processo
Administrativo 007/2018, Dispensa de Chamamento
Público 001/2018. ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):
Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê - CONDEMAT. ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Instituto de Tecnologia
e Desenvolvimento Social, Identidade Social.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS
TERAPÊUTICOS TIPO II. VIGÊNCIA: 21/11/2019.
ASSINATURA: 20/09/2019.

Mogi das Cruzes, 27 de novembro de 2019.
RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI

Presidente do CONDEMAT

PREFEITURAMUNICIPALDE CURITIBA
SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS

AV I S O
EDITALDE CONCORRÊNCIANº CP/027/2019-SMOP/OPE

O MUNICIPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURITIBA torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar CONCORRÊNCIA, visando à seleção e contratação de empresa
para execução de obras de engenharia elétrica, visando a implantação de rede
de média tensão no imóvel de propriedade do Município – Usina de Asfalto
Sul, situado à rua Vicente Michelotto, nº 4500 – bairro CIC. Os envelopes
contendo “proposta de preços” e “documentos de habilitação” deverão
ser protocolados simultaneamente no “SERVIÇO DE PROTOCOLO” da
SMOP, situado na Rua Emílio de Menezes n.� 450 - Bairro São Francisco -
Curitiba – Paraná, até às 09:00h do dia 16/01/2020. Os envelopes contendo
as “propostas de preços” serão abertos em sessão pública às 09h30min do
mesmo dia 16/01/2020.OEdital encontra-se disponível para “download” no
site www.curitiba.pr.gov.br no banner “transparência” ou junto à Gerência
de Licitações e Cadastramento da SMOP, no endereço acima mencionado.

Curitiba, 28 de novembro de 2019.
RODRIGOARAUJO RODRIGUES
Secretário Municipal de Obras Públicas

EXTRATO – TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018
TERMO DE ADITAMENTO 002. Termo de Colaboração
001/2018. ORIGEM: Processo Administrativo
007/2018, Dispensa de Chamamento Público
001/2018. ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Consórcio
de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê
- CONDEMAT. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
PARCEIRA: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento
Social, Identidade Social. OBJETO: EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS TIPO II.
VIGÊNCIA: 21/11/2020. VALOR DO ADITAMENTO: R$
1.342.658,88 (um milhão, trezentos e quarenta e dois
mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito
centavos). ASSINATURA: 21/11/2019.

Mogi das Cruzes, 27 de novembro de 2019.
RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI

Presidente do CONDEMAT

ELEIÇÃO SINDICAL - AVISO
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINICESP, com sede nesta
capital, na AVENIDA REBOUÇAS Nº 3.443 - PINHEIROS, comunica que foi registrada a Chapa “1”, como concorrente
à Eleição a que se refere o Aviso publicado no dia 12 de novembro de 2019, nos jornais Diário Oficial do Estado de São
Paulo, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo: CHAPA 1 - DIRETORIA: Luiz Albert Kamilos (CONSTRUTORA
KAMILOS LTDA.), Rosaldo Malucelli (SENPAR LTDA.), Ariovaldo Viscaíno de Barros (SOUZA COMPEC ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA.), Claudio de Sena Martins (SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA.), Daniel Fraschetti
(JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.), Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho (ENGENHARIA E
COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.), Luiz Carlos Martire (SINALISA SEGURANÇA VIÁRIA LTDA.), Luiz Raimundo
Neves (COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.), Mathias do Val Rocha (VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA.),
Sergio Figueiredo Senhorini (MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.), Silene Walter Pereira
(ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA.), Ubirajara Rodolpho Amorim (S.A.PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO),
Geraldo Sidney Morando (D.G.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.), Clovis Salioni Júnior (GEOSONDA S.A.),
Iracema Barroso Hesselbach Medeiros (COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.), Carlos Alberto
de Salles Pinto Lancellotti (BEISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.). CONSELHO SUPERIOR: Renato
de Barros Correia Matos (CONSTRUTORA OAS S.A.), Robson Pinheiro Rodrigues de Campos (CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.), Elton Rodrigo Titon (CRASA - INFRAESTRUTURA S.A.), Rubens Marcelo
Magnanini (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.). CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: Ademar Guido Bellinato
(VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.), Ednilson Artioli (CONSTRUTORA ESTRUTURAL
LTDA.), José Luiz Misorelli (CONSTRUTORA MISORELLI & PALMIERI LTDA.) - SUPLENTES: Antonia Tereza Campaldi
Simoso (Construtora Simoso Ltda.), Paulo Arthur Borges (TALUDE CONSTRUÇÕES S.A.), Vicente Antonio Zenaro
Manin Júnior (SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.). DELEGADOS REPRESENTANTES - FIESP
- EFETIVOS: Luiz Albert Kamilos (CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.) e Newton José Soares Cavalieri (ENEJOTA
CAVALIERI ENGENHARIA LTDA.) - SUPLENTES:Olavo Amorim Silveira Neto (CONTER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
S.A.) e Luciano Vilela Linhares de Araujo (MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.).O prazo para impugnação
de candidatura é de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste Aviso.

São Paulo, 28 de novembro de 2019. LUIZ ALBERT KAMILOS - Presidente.

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e a São Paulo Urbanismo convidam para a
Audiência Pública Devolutiva sobre o Patrimônio Histórico e Produção Imobiliária com a minuta
do Projeto de Lei do Projeto de Intervenção Urbana Setor Central - PIU SETOR CENTRAL. Na
oportunidade, serão prestados esclarecimentos e colhidas contribuições. A audiência acontecerá
na seguinte data:
12 de dezembro de 2019 - 19h
Secretaria Municipal da Saúde
Rua General Jardim, 36 - Vila Buarque, São Paulo

O material de consulta para a audiência sobre o Projeto de Intervenção Urbana
Setor Central está disponível no site Gestão Urbana no endereço eletrônico:
https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/minuta-piu-setor-central

SPUrbanismo

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE REMARCAÇÃO –
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 003/2019 – SESAB/CEAC/DLC

Edital nº LPN 003/2019 - Contrato de Empréstimo nº 3262/OC-BR (BR-L1389). A SESAB,
doravante denominada Contratante, comunica os interessados da licitação supracitada,
cujo objeto é a contratação da prestação do serviço de Construção da Unidade Básica de
Saúde Tipo II - Candeias (Lote único), que a sessão de abertura de proposta inicialmente
designada para o dia 26/11/2019 às 11:00h (HORARIO DE BRASILIA), FICA REMARCADA
para o dia 04/12/2019 às 10:00h (HORARIO DE BRASILIA), em razão de força maior, devido
aos efeitos causados pela chuva em Salvador – BA, no dia em que a sessão estava prevista.
Família: 07.05. O Edital e anexos poderão ser obtidos, por meio de solicitação por escrito,
contendo os dados da Empresa e de seu Representante, que será cadastrado no Sistema
da SESAB para remessa de comunicados e outros acerca da licitação, para Comissão
Especial de Licitação, através do e-mail: licitacao.prosus@saude.ba.gov.br. Telefones: +55
71 3115-8334 e 3115-9676. As propostas deverão ser entregues na SESAB/CEAC/DLC,
sita à 4ª Avenida, 400, Plataforma VI, “Lado A”, Térreo, Centro Administrativo da Bahia –
CAB, Salvador/BA. 27 de novembro de 2019. Emmanuel Santos de Oliveira - Presidente
da Comissão Especial de Licitação.

SESAB

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 855/2019
EDITAL Nº 33/2019

A Câmara Municipal de Santos torna público que está aberto o Pregão Eletrônico n° 33/2019, Processo
nº 855/2019, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de serviços de pintura, restauração e
conservação, com fornecimento de materiais, no prédio denominado Castelinho, da Câmara Municipal
de Santos, conforme descrições constantes no Anexo I – Termo de Referência do ato convocatório.
O recebimento das propostas encerrar-se-á no dia 13/12/2019, às 9h30, e a disputa de lances ocorrerá
em 13/12/2019, às 10h30. O Edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados, a partir do
dia 29/11/2019, nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br e www.camarasantos.sp.gov.br, através do
Portal da Transparência (http://s2.asp.srv.br/etransparencia.cm.santos.sp/servlet/wplicitacaoconsulta).
O agendamento para a realização da vistoria técnica será feito diretamente com a Diretoria de Apoio
Interno e Infraestrutura da Câmara Municipal de Santos, pabx (13) 3211-4100, ramal 4266, até as
17h30 do dia útil anterior à data prevista para a sessão pública.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato pelo e-mail pregao@camarasantos.sp.gov.br

Santos, 28 de novembro de 2019.
Bianca Manso de Almeida

Secretária de Planejamento e Finanças

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada - Infraestrutura e Afins do
Estado de São Paulo - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - O secretário
da entidade, convoca todos os associados, quites e em pleno gozo de seus direitos,
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada à Av. Cásper Líbero,
nº 58 - 2º Andar - Santa Efigênia - CEP: 01033-900 - São Paulo - SP, no dia 12/12/2019,
às 09h00, em 1ª convocação, caso não haja quorum legal, às 09h30, em 2ª convocação com
qualquer número de presentes, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura,
discussão e aprovação da ata de assembleia anterior; b) Autorização para venda de veículos;
c) Autorização para venda de bens imóveis; d) Autorização para venda de bens móveis;
e) Assuntos gerais. São Paulo, 27 de novembro de 2019.

Wilmar Gomes dos Santos - Secretário

Edital de Convocação do 3º CONEFIP
O presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo – SINAFRESP,
com fundamento e na forma dos artigos 22 a 26 e artigo 60, inciso IV, do Estatuto, convoca os
Agentes Fiscais de Rendas filiados ao sindicato a participarem do 3º Congresso Estadual do Fisco
Paulista – CONEFIP, a ser realizado no período de 1º a 3 de junho de 2020, na Rua São Carlos do
Pinhal, 424 - Bela Vista, São Paulo– SP, com o tema: “Tendências Econômicas e os Desafios
Tributários para o Fisco, o Estado e a Sociedade”

São Paulo, 28 de novembro de 2019.
Alfredo Maranca – Presidente

A Vivo informa que realizará manutenção programada em central telefônica

Palhoça - SC, nos dias 05, 06, 10 e 11/12/2019 da 00h00 as 06h00. Durante este

período, os usuários dessa localidade ficarão com os serviços de telefonia fixa

instáveis.

Comunicado

O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), usando de sua
competência legal, convoca audiência pública sobre o Estudo de Impacto
Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA do
empreendimento “Acesso Rodoviário entre os bairros Colinas do
Anhanguera e Cidade São Pedro”, de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba, Processo 160/2018 (e-ambiente Cetesb
022915/2018-42), que se realizará no dia 10 de dezembro de 2019, às 17
horas, no Clube Atlético Santana (Casa), Rua Suzana Dias, 260 – Centro -
Santana de Parnaíba/SP. Informa que cópia do EIA/RIMA estará à disposição
dos interessados, para consulta, na Secretaria do Meio Ambiente e
Planejamento, Rua Professor Eugênio Teani, 243 - Jardim Professor Benoá -
Santana de Parnaíba/SP, no período de 18 de novembro a 10 de dezembro
de 2019, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 17 horas.
Informa também que cópia eletrônica poderá ser encontrada no sítio da
Cetesb: https://cetesb.sp.qov.br/licenciamentoambiental/eia-rima Processo
160 - Ano 2018 e-ambiente 022915/2018-42.

São Paulo, 08 de novembro de 2019.

ANSELMO GUIMARÃES – Secretário-executivo
Conselho Estadual do Meio Ambiente – Consema

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Governo do Estado de São Paulo

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA SOBRE O EIA/RIMA
DO EMPREENDIMENTO “ACESSO
RODOVIÁRIO ENTRE OS BAIRROS
COLINAS DO ANHANGUERA
E CIDADE SÃO PEDRO”

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 008/2019, exclusivo para ME e EPP
Edital de Licitação nº 015/2019
Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de natureza contínua, com disponibilização
de mão de obra de jardinagem e manutenção de paisagismo, com fornecimento de materiais, equipamentos e reposição
de plantas para a Sede do IPRESB.
O Presidente do IPRESB torna público aos licitantes e demais interessados que a Comissão Permanente de Licitação estará
recebendo os envelopes com as propostas referentes ao objeto em epígrafe no dia 16 de dezembro de 2019 as 09h00min na
Sede do IPRESB. Informa,ainda que o Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do IPRESB a partir do dia 27/11/2019 –
www.ipresb.barueri.sp.gov.br ou poderá ser consultado e retirado na Sede do IPRESB mediante fornecimento de uma mídia
(CD-R ou CD-RW), de segunda à sexta-feira, das 08 às 17 horas, até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora marcada para a
entrega e abertura dos envelopes. Dúvidas e informações no e-mail: administracao@ipresb.com.br

Barueri (SP), 26 de novembro de 2019.
Tatuo Okamoto

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO PARAA COMISSÃODE ATLETAS DA

CONFEDERAÇÃOBRASILEIRADETÊNIS (CBT)
Pelo presente edital, são convocados os atletas que preencherem os requisitos previstos no art. 22-B, IV, do Estatuto da CBT, para a eleição da
Comissão de Atletas da CBT para o mandato de 02 (dois) anos, que iniciará com a posse dos eleitos após o término da apuração dos votos.
A eleição ocorrerá no dia 12/12/2019, das 11h às 17h, na sede da CBT, localizada na Av. Governador Irineu Bornhausen, s/nº, Bairro Agronômica,
Florianópolis/SC. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento Eleições 2019 - Comissão de Atletas da CBT que está
divulgado no site da CBT, na seção“Institucional”, subseção “Comissão de Atletas”. O voto será presencial, fechado e facultativo. Cada voto terá
o peso 01 (um). Os atletas que forem votar deverão apresentar documento de identidade no momento da votação. Os candidatos que
desejarem participar da eleição deverão preencher os seguintes requisitos: a) ser maior de 18 anos; b) estar em atividade como atletas
ranqueados entre os 400 primeiros do ranking ATP ou WTA, caso sejam atletas de Tênis na categoria simples, ou entre os 200 primeiros do
rankingATPouWTA, caso sejamatletas deTênis na categoria de duplas; ou, se forematletas de BeachTennis, deverão estar entre os 50primeiros
do ranking da ITF nas categoriasmasculino ou feminino; ou, se forematletas deTênis emCadeira de Rodas, deverão estar entre os 100 primeiros
do ranking da ITF emqualquer das categorias; ou, c) se não estiverem ematividade, que tenhamocupado as 100 primeiras posições do ranking
da ATP ouWTA nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da sua posse como Presidente, Vice-Presidente e membro da Comissão de Atletas;
d) não estarem impedidos de ocupar cargo ou função eletiva por uma oumais situações previstas no art. 23, II, alíneas“a”até“f”, da Lei 9615/98;
Os interessados em candidatar-se deverão enviar o formulário que consta como anexo no Regulamento Eleições 2019 - Comissão de Atletas da
CBT preenchido (com as informações completas), assinado e digitalizado para o seguinte email: eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br
até o dia 06/12/2019, às 10h da manhã (horário de Brasília) ou até esse mesmo dia e horário entregar a via original do já referido formulário
preenchido (com as informações completas) e assinado na sede da CBT mediante protocolo. No formulário, deverão informar expressamente
se desejam concorrer aos cargos de Presidente e/ou Vice-Presidente da Comissão de Atletas. No dia 06/12/2019, até às 23h59min (horário de
Brasília), serão divulgados no site da CBT, na seção “Institucional”, subseção “Comissão de Atletas”, os nomes de todos os candidatos que se
inscreveram e que preencheram os requisitos necessários para participar da eleição (considerados habilitados para o pleito). Também serão
informados os nomes dos candidatos que se inscreveram, mas que não preencheram os requisitos para participar da eleição. Eventuais
impugnações em relação aos candidatos que se inscreveram para participar da eleição (que se habilitaram ou não) deverão ser enviadas pelos
interessados aos Presidentes da CBT e da Comissão de Atletas para o email eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br até o dia 07/12/2019 às
23h59min (horário de Brasília). Neste caso, os candidatos impugnados serão intimados no dia 08/12/2019, até as 10h da manhã (horário de
Brasília), por meio do endereço eletrônico (email) informado no formulário que preencheram para se candidatar, da impugnação apresentada,
tendo o prazo até o dia 09/12/2019, às 10h da manhã (horário de Brasília), para enviarem ao email eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br
a defesa prévia (prevista no art. 22, II, da Lei 9615/98) em relação a já referida impugnação. O envio do email por parte da CBT servirá
como comprovante de que a intimação foi realizada. Os candidatos que se inscreverem, mas que não preencherem os requisitos necessários
(já acima informados) para participar da eleição, terão o prazo até o dia 08/12/2019, às 10h da manhã (horário de Brasília), para apresentarem
a defesa prévia prevista no art. 22, II, da Lei 9615/98, endereçando a defesa para os Presidentes da CBT e da Comissão de Atletas da CBT, e
enviando para o seguinte email: eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br. Os resultados das impugnações e das defesas prévias serão
informados até o dia 09/12/2019, às 17h (horário de Brasília), no site da CBT. Caso ocorra a inclusão ou exclusão de algum candidato
para concorrer na eleição, a mesma será divulgada neste mesmo prazo no site da CBT. A apuração dos votos iniciará imediatamente após
o término do horário da votação. O resultado da eleição será divulgado imediatamente após o término da apuração dos votos,
sendo os candidatos eleitos empossados logo após a proclamação do resultado. Florianópolis/SC, 27 de novembro de 2019.

RafaelWestrupp
Presidente da CBT

Ymanitu Silva
Presidente da Comissão de Atletas da CBT


