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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

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

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade
Local, que que falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus
usuários da localidade de Brusque - SC no dia 27/11/2019, a partir das 05h56 (horário de Brasília).
A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do serviço,
normalizando-o integralmente às 08h40 (horário de Brasília).

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55

AVISO DE PAGAMENTO

“Pagamento efetuado após o vencimento da NF 0105367 - Telefonica Brasil S/A, devido o
recebimento fora do prazo de vencimento”.

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.

Arteris S.A.
CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67 – NIRE 35.300.322.746 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de julho de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos nove dias do mês de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede da Arteris
S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Andre
Dorf. Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre o pedido
de renúncia da Sra. Marta Casas Caba, membro do Conselho de Administração, e, nos termos do
artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto Social, nomear o conselheiro substituto; 4.2. Aprovar a substituição
do Sr. José Luís Viejo Belón pelo Sr. Andre Rogowski Vidal, como membro do Comitê Financeiro
da Companhia; 4.3. Aprovar a substituição da Sra. Sonia Altimiras Alcaide pelo Sr. Andre Rogowski
Vidal, como membro do Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia; 4.4. Aprovar a substituição
da Sra. Marta Casas Caba pelo Sr. Andre Rogowski Vidal, como membro do Comitê de Auditoria e
Compliance da Companhia; 4.5. Ratificar e aprovar a celebração, pela Companhia e suas controladas,
dos contratos listados no Anexo I da presente Ata; 4.6. Aprovar as movimentações financeiras entre
as companhias do Grupo para o segundo semestre de 2019, conforme Anexo II da presenta Ata; e
4.7. Aprovar e ratificar a prorrogação do prazo de vencimento das debêntures emitidas no âmbito da
Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada da
Companhia, ratificar todos e quaisquer atos da Diretoria necessários à efetivação desta deliberação. 5.
Deliberação: Após análise e discussão, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
5.1. Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia da Sra. Marta Casas Caba, apresentado nesta
data, à qual é outorgada a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto
nos casos de dolo e/ou fraude. O pedido de renúncia por ela apresentado ficará arquivado na sede
da Companhia. Os membros do Conselho de Administração registram seu agradecimento à Conse-
lheiro renunciante pela dedicação e pelos serviços prestados à Companhia no desempenho de suas
atribuições; 5.2 Com a renúncia da Sra. Marta Casas Caba, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º do
Estatuto Social, os membros remanescentes do Conselho de Administração neste ato nomeiam como
novo membro do Conselho de Administração, a fim de completar o prazo de gestão em curso, que
deverá ser ratificado pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o Sr. Sebastian José Morales
Mena, de nacionalidade chilena, casado, engenheiro, portador do documento de identidade chileno nº
RUN 8.580.524-K e NIE espanhol nº Y4269838V, inscrito no CPF/MF sob o nº 715.786.391-07, com
endereço comercial na Avenida de Pedralbes, 17, Barcelona, Espanha, representado por Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 24.757.624-4
SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 252.120.228-27, residente e domiciliada no município e estado de
São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 12º andar; O
Conselheiro ora nomeado toma posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, que se
encontra devidamente arquivado na sede da Companhia, declarando, para os devidos fins de direito
e sob as penas da lei, que (a) não está impedido de assumir o cargo para o qual foi eleito, nos termos
do artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, (b) não está condenado a pena
de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne
inelegível para o cargo de administração de companhia aberta, (c) atende ao requisito de reputação
ilibada conforme previsto no artigo 147, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, e (d) não
ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem
representa, interesse conflitante com o da Companhia, conforme disposto no artigo 147 da Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. O Conselheiro ora eleito
declarará, em documento próprio, estar integralmente ciente da Política de Divulgação e Uso de Infor-
mações e de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia, nos termos da Instrução
CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002; 5.3. Aprovar a substituição do Sr. José Luís Viejo Belón pelo
Sr. Andre Rogowski Vidal, alemão, casado, economista, portador da cédula de identidade espanhola
NIE X3702876-Z, com endereço comercial na Avenida de Pedralbes, 17, Barcelona, Espanha, como
membro do Comitê Financeiro da Companhia; 5.4. Aprovar a substituição da Sra. Sonia Altimiras
Alcaide pelo Sr. Andre Rogowski Vidal, alemão, casado, economista, portador da cédula de identi-
dade espanhola NIE X3702876-Z, com endereço comercial na Avenida de Pedralbes, 17, Barcelona,
Espanha, como membro do Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia; 5.5. Aprovar a substituição
da Sra. Marta Casas Caba pelo Sr. Andre Rogowski Vidal, alemão, casado, economista, portador da
cédula de identidade espanhola NIE X3702876-Z, com endereço comercial na Avenida de Pedralbes,
17, Barcelona, Espanha, como membro do Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia; 5.6.
Ratificar e aprovar a celebração, pela Companhia e suas controladas, dos contratos listados no Anexo
I da presente Ata; 5.7. Aprovar as movimentações financeiras entre as companhias do Grupo para o
segundo semestre de 2019, conforme Anexo II da presente Ata; 5.8. Aprovar e ratificar a prorrogação
do prazo de vencimento de debêntures emitidas no âmbito da Quarta Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, previsto no item 4.7.1. da Escritura de
Emissão, por mais 30 (trinta) meses e 6 (seis) dias, com vencimento previsto para 31 de dezembro
de 2021, ratificando todos os atos dos Diretores da Companhia praticados para o cumprimento desta
deliberação; e 5.9. Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, em conformidade com o
disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho
de Administração presentes: Mesa: Andre Dorf, Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Conselheiros: Humberto
Ramos de Freitas, Marcos Pinto Almeida, Fernando Martinez Caro, Henrique Carsalade Martis, Marti
Carbonell Mascaro, Francisco José Aljaro Navarro, Jorge Fernandez Montoli, Sebastian José Morales
Mena e Andre Dorf. São Paulo, 09 de julho de 2019. “Confere com a original lavrada em livro próprio”.
Assinaturas: Andre Dorf – Presidente da Mesa; Flávia Lúcia MattioliTâmega – Secretária da Mesa.
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 606.427/19-3 em 21/11/2019.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

ABIMDE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANÇA
Av.Paulista,575 – 12º andar – Conj.1211 – CEP:01311-911 – BelaVista – São Paulo/SP - Fone/Fax: (11) 3170-1860
Consultamos as possíveis empresas que fabriquem e forneçam os produtos e serviços: Binóculos multifuncionais infraverme-
lho de longo alcance modelo JIM LR, que apresentam 6 sensores integrados de maneira compacta.Visão diurna, visão termal,
telêmetro laser, apontador laser, GPS e bússola digital magnética; peças, componentes, seus dispositivos, treinamento, assistência
técnica,manutenção e Suporte Logístico Integrado;a se manifestarem com a devida comprovação e em até 5 (cinco) dias úteis após
a divulgação deste informe, nos termos de nossa Norma de Emissão de Declaração de Exclusividade. Caso não haja qualquer mani-
festação em contrário até o fim deste prazo, será expedida a Declaração de Exclusividade. São Paulo, 29 de novembro de 2019.

A Telefônica Brasil S.A., comunica aos seus clientes e usuários da classe residencial,
a prorrogação do período de adesão de 01/12/2019 a 05/01/2020 e seus
benefícios terão vigência até 05/01/2020 da Promoção “Vivo Fixo Ilimitado
Local”, composta pelo Plano Alternativo de Serviço PA nº 137, válido para
chamadas locais originadas de terminais fixos pós-pagos e destinadas a terminais
fixos e móveis em sua área de autorização Regiões I, II e setor 33 da Região III do
Plano Geral de Outorgas (PGO).

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Os valores promocionais mantem-se os mesmos publicados no Jornal Folha de São
Paulo, datado de 30/10/2019. Após o período promocional os valores retornarão
para as condições previstas no respectivo Plano Alternativo ou serão devidamente
comunicados se praticados novos valores promocionais.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no site
www.vivo.com.br ou no nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15,
que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO mais perto de você acesse
www.vivo.com.br.

COMUNICADO

A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará aos projetos
de lei abaixo relacionados:
1) PL 279/2019 - Ver. RICARDO NUNES (MDB) - ACRESCENTA ARTIGO 10-A À LEI Nº 14.107 DE 12
DE DEZEMBRO DE 2005, QUE DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, A FIM DE INSERIR
INFORMAÇÕES NA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IPTU.
2) PL 398/2019 - Ver. GILSON BARRETO (PSDB) - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PARQUE LINEAR VALE
DO ARICANDUVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
3) PL 502/2019 - Ver. JANAÍNA LIMA (NOVO), Ver. EDUARDO TUMA (PSDB) - INSTITUI A POLÍTICA DE
DESJUDICIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA.
Data: 29/11/2019
Horário: 13 horas
Local: Sala Tiradentes - 8º Andar - Câmara Municipal de São Paulo.- Endereço: Viaduto Jacareí, 100 -
Bela Vista.

A TELEFÔNICA BRASIL S.A., denominada Vivo, comunica aos seus clientes residenciais
e aos usuários em geral, comunica aos seus clientes e usuários da classe residencial,
a prorrogação do período de adesão de 01/12/2019 a 05/01/2020 e seus benefícios
terão vigência até 05/01/2020 da Promoção “Vivo Fixo Ilimitado Brasil”, composta
pelos Planos Alternativos de Serviço PA nº 137 “Plano Ilimitado Local” e PA nº 138
“Longa Distância Brasil Tudo”, para chamadas locais e de longa distância nacional
de terminais fixos pós-pagos e destinados a terminais fixos e móveis em sua área de
autorização Regiões I, II e setor 33 da Região III do Plano Geral de Outorgas (PGO).

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Os valores promocionais mantem-se os mesmos publicados no Jornal Folha de São
Paulo, datado de 30/10/2019. Após o período promocional os valores retornarão
para as condições previstas no respectivo Plano Alternativo ou serão devidamente
comunicados se praticados novos valores promocionais.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no site
www.vivo.com.br ou no nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15,
que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO mais perto de você acesse
www.vivo.com.br.

COMUNICADO

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13
Termo Aditivo Contratual

Recurso FAPESP 2015/00374-3-Pregão Privado 08/19 Processo 596/19. Adquirente: Fun-
dação Zerbini. Fornecedor: Rocha Soares Construção e Instalação Ltda - EPP, CNPJ:
08.754.502/0001-10. Objeto: Reforma do Biotério – Experimental. Valor Total estimado
R$ 684.996,77. Data de assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato FZ-C-0093/19:
31/10/2019 - Vigência: 17 de Novembro de 2019. São Paulo, 28 de Novembro de 2019.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

Autopista Régis Bittencourt S.A.
CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06 – NIRE 35.300.352.335 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 21/10/2019, às 10:00 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo,
na SP 139, nº 226, São Nicolau. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos
do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Régis Bittencourt S.A. (“Companhia”), tendo em
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa:
Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado. 4. Ordem
do Dia: 4.1. Deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. Marcelo de Afonseca e Silva, ao cargo de
Diretor de Assuntos Regulatórios da Companhia; e 4.2. Deliberar sobre a eleição do novo diretor em
substituição ao Diretor renunciante.5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o
que segue: 5.1. Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia do Sr. Marcelo de Afonseca e Silva, ao
cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios, apresentado em 02/09/2019, ao qual é outorgada a mais
plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos casos de dolo e/ou fraude.
O pedido de renúncia por ele apresentado, nesta data, ficará arquivado na sede da Companhia. Os
membros do Conselho de Administração registram seu agradecimento ao Sr. Marcelo de Afonseca e
Silva pela dedicação e pelos serviços prestados à Companhia no desempenho de suas atribuições.5.2.
Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, em substituição ao diretor renunciante e para cumprir
o restante do mandato, para ocupar o cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios, a Sra. Giane Luza
Zimmer Freitas, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade (RG) nº 34.147.024-3
e inscrita no CPF/ME sob o nº 000.925.867-16, residente no município e estado de São Paulo, com
domicílio profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição. A Diretora eleita na presente Reunião deverá
permanecer em seu cargo até a data da reunião do conselho de administração da Companhia que
a reeleger ou destituir. 5.3. A Diretora da Companhia, eleita na forma do disposto no item 5.2 acima,
declara que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem
condenada ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as formas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cuja declaração encontra-
-se devidamente arquivada na sede da Companhia. 5.4. Aprovar a lavratura da presente Ata sob a
forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por:
Assinaturas: Mesa: Sr.Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e a Sra.Sabrina Indelicato Penteado; Conselheiros:
Sr. Andre Dorf, Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Marco Antonio Giusti. Registro, 21/10/2019. “Confere
com a original lavrada em livro próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Presidente; Sabrina Inde-
licato Penteado – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº
607.504/19-5 em 22/11/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A PMG, através do Depto de Licitações e Contratos,
torna pública: Licitação Agendada: PE388/19 PA 33287/19 menor
preço global do lote, com reserva para ME, EPP e MEI, visando
registro de preços para fornecimento de luva de procedimento.
Abertura: 17/12/19 8:30. Disputa: 17/12/19 - 9h. O edital poderá ser
obtido no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas.

A TELEFÔNICA BRASIL S.A., denominada Vivo, comunica aos seus clientes
residenciais e aos usuários em geral, a prorrogação do período de adesão de
02/12/2019 a 05/01/2020 e seus benefícios terão vigência até 05/01/2020
da Oferta Conjunta denominada “Oferta Vivo Fibra” , composta pelo Plano
Alternativo de Serviço PA nº 137 “VIVO FIXO ILIMITADO LOCAL”, válido para
chamadas locais originadas de terminais fixos pós-pagos e destinadas a
terminais fixos e móveis em sua área de autorização Regiões I, II e setor 33 da
Região III do PGO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Os valores promocionais mantem-se os mesmos publicados no Jornal Folha de São
Paulo, datado de 30/10/2019. Após o período promocional os valores retornarão
para as condições previstas no respectivo Plano Alternativo ou serão devidamente
comunicados se praticados novos valores promocionais.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no site
www.vivo.com.br ou no nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15,
que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO mais perto de você acesse
www.vivo.com.br.

COMUNICADO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 891/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Concorrência
Internacional, tipo maior valor de outorga fixa, tendo como objeto a concessão comum
para a implantação, operação, gestão e manutenção do Parque Urbano e Marina
no Município de Florianópolis. Os envelopes deverão ser protocolados até às 9h50min
(horário de Brasília), do dia 31/01/2020, no endereço: Rua Conselheiro Mafra, nº 656,
3º andar, Sala 303. A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia a partir
10h, no endereço: Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 3º andar, Sala 301. O Edital poderá ser
acessado pelo site http://editais.sc.gov.br/prefeituras/novo/editais.asp?usuario=0540

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Aviso de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO
SEI 00034220-05.2019.8.17.8017

PE INTEGRADO Nº 0240.2019.CPL.PE.0113.TJPE.FERM-PE- OBJETO:
Registro de Preços para eventual aquisição de Cartuchos de Toner para
uso nas Impressoras da marca SAMSUNG modelo MLT-D203U/XAZ, laser
monocromática. Valor orçado: R$ 1.615.320,00. Recebimento de propostas
até: 16.12.2019, às 09h. Início da disputa: 16.12.2019, às 10h (horário
de Brasília), no site: www.peintegrado.pe.gov.br. Informações adicionais:
Edital, Anexos e outras informações podem ser obtidos nos sites www.tjpe.
jus.br ou www.peintegrado.pe.gov.br, diretamente na sede da Comissão,
situada na Rua Dr. Moacir Baracho, nº 207, Edf. Paula Baptista, 4º andar,
bairro Santo Antônio, Recife/PE, ou através dos Fones: (81) 3182.0479 /
3182.0566, no horário das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Recife, 28 de novembro de 2019.
Cristiane Xavier de Morais Vieira - Pregoeira-CPL.

A Telefônica Brasil S.A., denominada Vivo, comunica aos seus clientes residenciais e
aos usuários em geral, a prorrogação do período de adesão de 02/12/2019 a 05/01/2020
e seus benefícios terão vigência até 05/01/2020 da Oferta Conjunta denominada
“Oferta Vivo Fibra” ccomposta pelos Planos Alternativos de Serviço PA nº 137 Plano
Ilimitado Local e PA nº 138 Longa Distância Brasil Tudo, para chamadas locais e de
longa distância nacional de terminais fixos pós-pagos e destinados a terminais fixos e
móveis em sua área de autorização Regiões I, II e setor 33 da Região III do PGO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Os valores promocionais mantem-se os mesmos publicados no Jornal Folha de São
Paulo, datado de 30/10/2019. Após o período promocional os valores retornarão
para as condições previstas no respectivo Plano Alternativo ou serão devidamente
comunicados se praticados novos valores promocionais.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no site
www.vivo.com.br ou no nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15,
que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO mais perto de você acesse
www.vivo.com.br.

COMUNICADO

Companhia Brasileira de Distribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”), a ser realizada no dia 30 de dezembro de
2019, às 10 horas, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, CEP 01402-901, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
(a) reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) migração da Companhia
para o segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado;
(c) como requisito à migração, conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em
ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial; (d) sujeito à aprovação das
deliberações constantes dos itens anteriores, reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo
aos requisitos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e para incorporar os demais ajustes
detalhados na proposta da administração, com sua respectiva consolidação, cuja vigência é condicionada à
aprovação da migração ao Novo Mercado pela B3; (e) sujeito à aprovação das deliberações constantes dos
itens anteriores, alteração dos Planos de Opção de Compra de Ações e de Remuneração em Opção de Compra
de Ações da Companhia, cuja vigência é condicionada à aprovação da migração ao Novo Mercado pela B3;
e (f) aprovação de remuneração adicional global anual dos administradores. Nos termos da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a eficácia das deliberações a serem tomadas na Assembleia
Geral ficará sujeita à ratificação da matéria constante no item (b) acima por titulares de mais da metade das
ações preferenciais de emissão da Companhia reunidos em Assembleia Especial de Acionistas Titulares de
Ações Preferenciais convocada a ser realizada, em primeira convocação, nesta mesma data. Informamos que,
conforme consta das informações públicas da Companhia, não é possível que acionistas requeiram a adoção
do processo de voto múltiplo para eleição de conselheiros uma vez que o acionista controlador da Companhia
detém 99,94% das ações ordinárias de emissão da Companhia. Informamos, ainda, que permanecem à
disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, nas páginas de relações de investidores
da Companhia (www.gpari.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da
B3 (www.b3.com.br), toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral
ora convocada. A participação do Acionista poderá ser (a) presencialmente, (b) por procurador devidamente
constituído ou (c) via boletim de voto à distância encaminhado a seus respectivos agentes de custódia (caso
prestem esse tipo de serviço), ou à Itaú Corretora de Valores S.A. que é o agente escriturador da Companhia
(“Agente Escriturador”) ou diretamente à Companhia, conforme abaixo indicado: (i) Participação na
Assembleia Geral presencialmente: Conforme detalhado na Proposta da Administração, os Acionistas ou seus
representantes legais deverão apresentar documento de identidade, documentos de representação, quando for
o caso, e comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia expedido pelo Agente Escriturador
ou agente de custódia. (ii) Participação na Assembleia Geral por meio de procurador: Conforme detalhado na
Proposta da Administração, os Acionistas que tenham interesse em ser representados na Assembleia Geral
ora convocada, por meio de procuradores, devem enviar cópias autenticadas dos documentos hábeis (em
vias físicas com firma reconhecida) que comprovem a qualidade de Acionista da Companhia e os poderes de
representação ao Departamento Jurídico Societário, na sede da Companhia, com protocolo de entrega, com
antecedência de 72 (setenta e duas) horas da data de realização da Assembleia. Ressalta-se que os Acionistas
poderão participar da Assembleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio dos documentos, bastando
apresentarem tais documentos na abertura da Assembleia, conforme disposto no artigo 5º, §2º da Instrução CVM
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), (iii) Participação na Assembleia
Geral por meio de boletim de voto à distância: Nos termos da Instrução CVM 481, os Acionistas que tenham
interesse em exercer o seu direito de voto, por meio do boletim de voto à distância, deverão (a) enviar instruções
de votos à distância, por meio do envio diretamente à Companhia, acompanhadas dos documentos indicados
na Proposta da Administração ou (b) enviar as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto à
distância, por meio dos seus respectivos agentes de custódia (caso prestem esse tipo de serviço) ou do Agente
Escriturador, por meio dos canais por ele disponibilizados.

São Paulo, 29 de novembro de 2019.

Jean-Charles Henri Naouri
Presidente do Conselho de Administração

Companhia Brasileira de Distribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901
Edital de Convocação - Assembleia Especial de AcionistasTitulares de Ações Preferenciais

Ficam convocados os senhores acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia
Brasileira de Distribuição (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Especial de Acionistas Titulares de
Ações Preferenciais (“Assembleia Especial”), a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2019, às 15 horas, na
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, CEP 01402-901, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia: Em atendimento ao
disposto no Parágrafo 1º do Artigo 136 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, ratificar
a conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma
ação ordinária para cada uma ação preferencial, com vistas à migração da Companhia para o segmento especial
de governança da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado. Informamos, ainda, que
permanecem à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, nas páginas de relações de
investidores da Companhia (www.gpari.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 (www.b3.com.br), toda documentação pertinente à matéria que será deliberada na Assembleia Especial
ora convocada. A participação do Acionista poderá ser (a) presencialmente, (b) por procurador devidamente
constituído ou (c) via boletim de voto à distância encaminhado a seus respectivos agentes de custódia (caso
prestem esse tipo de serviço), ou à Itaú Corretora de Valores S.A. que é o agente escriturador da Companhia
(“Agente Escriturador”) ou diretamente à Companhia, conforme abaixo indicado: (i) Participação na Assembleia
Especial presencialmente: Conforme detalhado na Proposta da Administração, os Acionistas ou seus
representantes legais deverão apresentar documento de identidade, documentos de representação, quando for
o caso, e comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia expedido pelo Agente Escriturador
ou agente de custódia. (ii) Participação na Assembleia Especial por meio de procurador: Conforme detalhado
na Proposta da Administração, os Acionistas que tenham interesse em ser representados na Assembleia
Especial ora convocada, por meio de procuradores, devem enviar cópias autenticadas dos documentos hábeis
(em vias físicas com firma reconhecida) que comprovem a qualidade de Acionista da Companhia e os poderes
de representação ao Departamento Jurídico Societário, na sede da Companhia, com protocolo de entrega,
com antecedência de 72 (setenta e duas) horas da data de realização da Assembleia Especial. Ressalta-se
que os Acionistas poderão participar da Assembleia Especial ainda que não realizem o depósito prévio dos
documentos, bastando apresentarem tais documentos na abertura da Assembleia Especial, conforme disposto
no artigo 5º, §2º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).
(iii) Participação na Assembleia Especial por meio de boletim de voto à distância: Nos termos da Instrução
CVM 481, os Acionistas que tenham interesse em exercer o seu direito de voto, por meio do boletim de voto
à distância, deverão (a) enviar instruções de votos à distância, por meio do envio diretamente à Companhia,
acompanhadas dos documentos indicados na Proposta da Administração ou (b) enviar as instruções de voto
para preenchimento do boletim de voto à distância, por meio dos seus respectivos agentes de custódia (caso
prestem esse tipo de serviço) ou do Agente Escriturador, por meio dos canais por ele disponibilizados.

São Paulo, 29 de novembro de 2019.

Jean-Charles Henri Naouri
Presidente do Conselho de Administração


