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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Tendo em vista a não localização dos adquirentes no endereço fornecido por eles no contrato de aquisição de unidade imobiliária, a
empresa HM 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. vem pelo presente edital, convocar os Srs. Clientes abaixo listados
para que entrem em contato no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir desta publicação, com nosso Departamento
de Atendimento ao Cliente através dos seguintes telefones 0800 729-6700/3003-9970/(17) 3321.0777 (ramais 8293/8366) ou pelo
e-mail atendimento@hmengenharia.com.br manifestando seu interesse no prosseguimento da aquisição de sua unidade, saneando
eventuais pendências financeiras ou documentais em aberto, sob pena de rescisão unilateral do instrumento e liberação da unidade
ao estoque:

Empreendimento Resid. Quinta dos Alecrins

Adquirente Bloco Unidade

TIAGO VENANCIO DE SOUZA A 0127

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como foram
impressos, agora na tela
do seu computador.

www.folha.com.br/acervo

Desenvolvimento:

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

A Fundação Pró-Sangue é o
hemocentro referência na América Latina,
coletando e processando mensalmente
12 mil bolsas de sangue e atendendo
a mais de 100 instituições de saúde.
www.prosangue.sp.gov.br

Doar sangue. Só dói
quando você não doa.
Ligue 0800 55 0300
e saiba como ajudar.

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE CAMPINAS E REGIÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca todos
os integrantes da categoria dos lojistas no comércio dos municípios de Campinas, Valinhos, Indaiatuba,
Hortolândia, Sumaré e Jaguariúna, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 25 de julho de 2016, às 09:00 horas, em convocação única, em sua sede social,
na Rua General Osório, nº 883, 7° andar, Campinas/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da categoria profissional dos comerciários em
toda base representada por este sindicato na respectiva data-base; 2) Negociação Coletiva com as entidades
representativas das categorias profissionais diferenciadas, em toda base representada por este Sindicato nas
respectivas datas-base; 3) Negociação Coletiva com a entidade representativa da categoria profissional dos
empregados em entidades sindicais do comércio; 4) Outorga de poderes à Diretoria para negociar junto às
entidades representativas das respectivas categorias profissionais, em conformidade com o que vier a ser
aprovado pela Assembleia; 5) Discussão e aprovação das contribuições assistencial e confederativa,
esta última prevista no artigo 8°, inciso IV, da Constituição Federal. Campinas, 05 de julho de 2016.
CarlosGobbo, Presidente.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE-42/2016 para

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em Controle
de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS). O Edital estará à
disposição dos interessados somente no dia 12/07/2016 das 9h às 16h, no Hospital
de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº
2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as
empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE-49/2016 para

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Estruturação da
Rede Lógica de Dados. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia
12/07/2016 das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na
Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente do Conselho de Administração da Companhia, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 13, alínea “(f)” do
Estatuto Social da Companhia, retifica o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, com a primeira publicação
em 17 de junho de 2016 nos jornais Diário Oficial do Estado da Bahia e Folha de São Paulo, com a segunda publicação em
18 de junho de 2016 nos jornais Diário Oficial do Estado da Bahia e Folha de São Paulo e terceira publicação em 20 de junho
de 2016 no jornal Folha de São Paulo e em 21 de junho de 2016 no jornal Diário Oficial do Estado da Bahia, a fim de incluir os
seguintes itens na ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária: “(iii) Aceitar a renúncia do membro titular do Conselho
de Administração, Sr. Dannyel Lopes de Assis; e (iv) Em decorrência da renúncia acima, eleger membro titular do Conselho
de Administração da Companhia, passando o edital de convocação a vigorar com a seguinte redação: “Ficam convocados os
senhores acionistas da PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”),
a realizar-se no dia 18 de julho de 2016, às 14h00, na sede social da Companhia, situada na Via do Cobre nº 3.700, Área
Industrial Oeste, Complexo Petroquímico de Camaçari, na Cidade de Dias D’Ávila, Estado da Bahia, CEP 42850-000, a fim
de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (i) Postergação do pagamento dos dividendos declarados na
Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2016 (“AGO 2016”); (ii) Caso seja aprovada a proposta de postergação
do pagamento dos dividendos declarados na AGO 2016, nos termos do item (i) da Ordem do Dia, aprovar a atualização
monetária dos dividendos, a partir de 24 de junho de 2016 até o efetivo pagamento dos dividendos a ocorrer até 30 de dezembro
de 2016, com base no Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM; (iii) Aceitar a renúncia do membro titular do Conselho de
Administração, Sr. Dannyel Lopes de Assis; e (iv) Em decorrência da renúncia acima, eleger membro titular do Conselho de
Administração da Companhia. Para que sejam admitidos na AGE, os acionistas da Companhia deverão portar os seguintes
documentos: (a) documento de identidade, (b) instrumento de mandato, em caso de acionista representado por procurador, (c)
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, (d) prova de poderes de representação,
no caso das pessoas jurídicas e fundos de investimento. Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na
AGE encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, no endereço eletrônico da Companhia, em
www.paranapanema.com.br/ri, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em www.cvm.gov.br, e da BM&FBOVESPA S.A.
- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em www.bmfbovespa.com.br. Nesta data, a Companhia disponibilizou aos seus
acionistas, nos mesmos endereços eletrônicos mencionados acima, a Proposta da Administração e Manual para Participação
dos Acionistas na Assembleia Geral Extraordinária contendo todas as informações e esclarecimentos relativos às matérias aqui
referidas, bem como modelo de procuração para representação na AGE. Dias D’Ávila, 01 de julho de 2016. Albano Chagas
Vieira - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Tendo em vista a não localização dos adquirentes no endereço fornecido por eles no contrato de aquisição de unidade imobiliária, a
empresa HM 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. vem pelo presente edital, convocar os Srs. Clientes abaixo listados
para que entrem em contato no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir desta publicação, com nosso Departamento
de Atendimento ao Cliente através dos seguintes telefones 0800 729-6700/3003-9970/(17) 3321.0777 (ramais 8293/8366) ou pelo
e-mail atendimento@hmengenharia.com.br manifestando seu interesse no prosseguimento da aquisição de sua unidade, saneando
eventuais pendências financeiras ou documentais em aberto, sob pena de rescisão unilateral do instrumento e liberação da unidade ao
estoque:

Empreendimento Trentino Jundiaí

Adquirente Bloco Unidade

KLEBERSON DE SOUZA E 0071

CONVITE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL

Prezados Srs. pessoas físicas ou jurídicas, que atuem direta ou indiretamente, na produção, armazenamento,
transporte, comercialização, certificação, e no fornecimento insumos, maquinas, que correlatos aos feijões e legumes
secos, ficam convocados, para comparecerem no dia 03/08/2016 às 09:00hs, a participarem da Assembleia Geral
de Constituição da ABRAFE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FEIJÕES E LEGUMES SECOS, à Rua Fortunato Ferraz,
1001/1141,Vila Anastácio, São Paulo – SP. No dia será aprovado o Estatuto e eleitos os membros da Diretoria. Ronaldo
Dehn Freitas, /Guilherme de Carvalho Junior, OAB/SP 103.944, Claudio Luiz de Almeida OAB/SP 221349 e Alex de
Carvalho Alves, OABPR 30405. São Paulo, 06/07/2016, bem como dará outras providencias e linhas de atuação em
favor do setor e seus afiliados.

SEGUROS SURA S.A. “em aprovação”
(antiga ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.)

CNPJ/MF nº 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.355.458
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da SEGUROS SURA S.A. “em aprovação”
(antiga ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.), para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária,a realizar-seàs10horasdodia14de julhode2016,nasedesocial,naAvenidadasNaçõesUnidas,
nº 12.995, 4º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia
Extraordinária - (a)DeliberarsobreasubstituiçãodaempresadeauditoriadaCompanhia;e (b)outrosassuntos
de interesse geral. Acha-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da Companhia, a proposta da Diretoria
acima mencionada. São Paulo, 06 de julho de 2016. Thomas Kelly Batt - Diretor-Presidente.

Edital Art. 53, Parágrafo Único, da Lei 11.101/2005 - Prazo de 30 Dias. Processo Nº 1009993-95.2015.8.26.0302. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaú, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Almeida Prado Ninno, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos que possam se interessar que, em atendimento ao disposto no art. 53, parágrafo único, da Lei
11.101/05, foi apresentado pelas Recuperandas o plano de recuperação judicial, devidamente acompanhado da análise de
viabilidade econômico financeira e dos laudos de avaliação de seus bens, os quais se encontram juntados às fls. 6.402 a
6.422 dos autos digitais, sendo fixado o prazo de 30 dias, a partir da publicação deste edital, o qual foi disponibilizado no
Diário de Justiça Eletrônico de 04 de julho de 2016, considerando-se publicado em 05 de julho de 2016 (Caderno Editais e
Leilões Ed. 2149 às fls. 168), para a apresentação de eventuais objeções ao plano, mediante protocolo digital, nos termos
do caput do art. 55 da Lei 11.101/2005. O plano de recuperação judicial completo, na forma do art. 53 da Lei 11.101/05,
pode ser consultado nos autos da Recuperação Judicial e por meio de consulta ao site das recuperandas: http://www.
tononbioenergia.com.br. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaú, aos 24 de junho de 2016.

EMBAIXADA DAS FILIPINAS
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE LICITAÇAO MODALIDADE CONCORRÊNCIA

A Embaixada das Filipinas no Brasil torna pública, para conhecimento dos interessados,
a realização de licitação na modalidade concorrência (envelopes fechados, vence o menor preço) para
fornecer: uma Van Executiva zero quilômetros.

Especificações do Projeto
Orçamento aprovado para o contrato (oferta máxima): R$ 106.000,00.
Van Executiva com:

1. Câmbio manual ou automático;
2. Capacidade de, pelo menos, 14+1 assentos;
3. Motor de 4 cilindros em linha;
4. Tipo de combustível: Diesel;
5. Com GPS, com sistema de freios ABS, com travas e janelas elétricas.

Documentos de licitação contendo informações sobre o projeto, incluindo os Termos
de Referência e instruções para a apresentação das propostas, estão disponíveis na Embaixada das
Filipinas, SEN 801, Av. das Nações, Lote 01, Asa Norte, a contar da data de publicação deste aviso, até
às 12h00 do dia 25 de Julho de 2016. Os interessados também poderão contatar a Sra. Jussara de
Rezende Assaff no telefone (61) 3224-8694 ou e-mail j.r.assaff@gmail.com .

Empresas interessadas estão convidadas a participar da conferência pré-licitação em
13 de Julho de 2016 às 15h00, para discutir e esclarecer ulteriormente o processo de licitação.

O prazo para apresentação das propostas é até a abertura dos envelopes, que ocorrerá às
15h00 do dia 25 de Julho de 2016, na Embaixada das Filipinas.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –
FARMÁCIASDEALTOCUSTO -AFILIADAS, convida as empresas interessadas emparticipar
da Concorrência nº SE 12/2016 para a Contratação de empresa especializada na gestão de
segurança eletrônica através do sistema de CFTV e Alarme, contemplando fornecimento,

instalação, manutenção e monitoramento remoto das imagens, a ser realizado nas dependências
das Unidades de Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, Várzea
do Carmo, Campinas e Guarulhos. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia
12/07/2016, das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av.
Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO TSE Nº 52/2016
PREGÃO ELETRÔNICO

O edital que disciplina a licitação em epígrafe
foi alterado. Adendo nº 01 disponível. Abertura:
19.07.2016 às 11:00h. Informações: fone 3030-8173.
Edital e Adendo no site www.comprasnet.gov.br

Brasília, 05 de julho de 2016.
Maria Angélica Borges da Silva

Pregoeira


