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Stratura Asfaltos S.A.
CNPJ nº 59.128.553/0001-77 - NIRE 35300035038

85ª Reunião da Diretoria Executiva (13 de março de 2017)
Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na filial da Companhia, localizada na Avenida Benedicto Montenegro, 241, 
em Paulínia - SP, reuniram-se os Diretores da Stratura Asfaltos S.A., abaixo assinados. Assumiu a presidência da Reunião o Diretor Mario 
Richa de Sá Barreto, que convidou a Secretária-Geral Adriana Pelatiero Iksilara para servir de secretária. Iniciada a reunião às nove
horas, passou-se ao exame do Seguinte Assunto: ------- Item ------- 1 - Pauta 22/17 - Abertura e/ou Regularização de Estabelecimentos 
Fiscais (DIP-GOP-03/2017). A Diretoria Executiva aprovou a abertura da seguinte filial da Sociedade: a) Fábrica de Emulsões Asfálticas de 
Betim/MG, a ser sediada na Rodovia Fernão Dias, Km 494 - parte - Bairro Vila Recreio - Betim/MG, CEP 32.678-460, CNAE principal:
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, CNAE secundário: 46.84.29.9 - Comércio atacadista 
de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente e CNAE secundário: 46.81-8-05 - Comércio atacadista de 
lubrificantes, atribuindo-se o capital de R$ 100,00 (cem reais) à filial, para efeitos fiscais, sendo que deverão ser adotadas todas as 
providências necessárias perante os órgãos públicos competentes para o cumprimento da presente deliberação, em cumprimento ao item 
12.1 da Tabela de Limites de Competência em vigor. Às dez horas, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente 
ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores presentes. José Miguel Cervantes de Menezes Nogueira; Mario Richa de 
Sá Barreto; Adriana Pelatiero Iksilara (Secretária). JUCESP nº 143.879/17-0 em 23/03/2017. Flávia R. Britto  Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Convocação - A.G.O - O SINDEMVIDEO - Sindicato das Empresas Videolocadoras de Filmes e Games e de Bens Móveis do 
Estado de São Paulo, por seu Presidente, convoca a todos os proprietários de empresas VIDEOLOCADORAS do Estado de São Paulo, 
conforme os Estatutos Sociais, a participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05 abril do corrente, em primeira 
convocação com quorum estatutário, às 12h00min, à Rua Antônio Toledo Piza, 163 - Lapa - São Paulo, Capital. Não havendo quorum na 
primeira convocação, fica a segunda e última convocação marcada para o mesmo dia, com qualquer quorum, às 12:30 horas no mesmo 
local. A AGO deliberará sobre a seguinte pauta: I - Prestação de Contas do Exercício 2016; II - Estabelecer poderes de negociação da 
Comissão de Negociação Salarial com o Sindicato representativo da categoria ou SEAAC e com a FEAAC no que couber, III - Estabelecer 
contribuição assistencial, decorrente de instrumento normativo, devida pelos integrantes da categoria, conforme parágrafo B do artigo 36º 
do Estatuto Social e IV - Assuntos diversos. São Paulo, 29 de março de 2017. Luciano Tadeu Damiani - Presidente.

Stratura Asfaltos S.A.
CNPJ nº 59.128.553/0001-77 - NIRE 35300035038

86ª Reunião da Diretoria Executiva (13 de Março de 2017)
Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na filial da Companhia, localizada na Avenida Benedicto Montenegro, 241, 
em Paulínia - SP, reuniram-se os Diretores da Stratura Asfaltos S.A., abaixo assinados. Assumiu a presidência da Reunião o Diretor Mario 
Richa de Sá Barreto, que convidou a Secretária-Geral Adriana Pelatiero Iksilara para servir de secretária. Iniciada a reunião às dez horas, 
passou-se ao exame do Seguinte Assunto: ------- Item 1------- Pauta 23/17 - Abertura e/ou Regularização de Estabelecimentos Fiscais 
(DIP-GOP-03/2017) - A Diretoria Executiva aprovou a abertura da seguinte filial da Sociedade: a) Fábrica de Emulsões Asfálticas de Ponta 
Grossa/PR, a ser sediada na Rua Maquinista Eleodoro Jacinto, 100 - parte - Oficina - Ponta Grossa/PR, CEP 84045-170, CNAE principal:
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, CNAE secundário: 46.84.29.9 - Comércio atacadista 
de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente e CNAE secundário: 46.81-8-05 - Comércio atacadista de 
lubrificantes, atribuindo-se o capital de R$ 100,00 (cem reais) à filial, para efeitos fiscais, sendo que deverão ser adotadas todas as 
providências necessárias perante os órgãos públicos competentes para o cumprimento da presente deliberação, em cumprimento ao item 
12.1 da Tabela de Limites de Competência em vigor. - Às onze horas, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente 
ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores presentes. José Miguel Cervantes de Menezes Nogueira, Mario Richa de 
Sá Barreto, Adriana Pelatiero Iksilara - Secretária. JUCESP nº 143.878/17-7 em 23/03/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Processo 0003323-56.2012.826.0272 - Interdição - Tutela e Curatela - T.B. - T.C.S 
- Decido. A Pretensão inicial é procedente.Com efeito, através do Laudo Pericial 
está comprovada a incapacidade absoluta do interditado de gerir sua pessoa e seus 
bens(fls. 780/785). Diante do exposto,e pelo que mais dos autos consta. JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a interdição total de Antonio Barbosa, 
nomeando sua sobrinha, Adriana Barbosa Pereira, como curadora definitiva, sob 
compromisso, dispensando-a da especialização de hipoteca legal e da prestação de 
contas, considerando o ônus do encargo e os rendimentos do interditado, e que o 
imóvel em nome do interditado somente poderá ser alienado mediante alvará judicial. 
Custas na forma da lei. Não há condenação em honorários advocaticios ante a 
ausência de resistência. Expeça-se o necessário.P.R.I.C - ADV:Vera Lucia Fagundes 
Schalch (OAB 69145/SP), Terezinha Castelli de Souza (CAB 97628/SP)

EDITAL DE INTIMAÇÃO
NELSON AMOROSO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que FIRST BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.380.216/0001-
02, pelo presente edital fi ca intimada, para que no prazo de 15 dias úteis, a fl uir após 3 dias de publicação deste edital, 
compareça a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 29, 4º andar, das 9h às 16h, de segunda 
a sexta-feira, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento, fi rmado com a credora fi duciária BNI
AMETISTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO TDA, registrado sob nº 06, na matrícula n° 234.479, deste Registro,
relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das despesas de 
cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel  em favor da Credora Fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 
9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 27 de março de 2017. O Ofi cial Substituto, (27, 28 e 29)

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MEDICINA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida 
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-04/2017 para 

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Especialidade de Cardiologia 
e Medicina Intensiva – Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. O Edital estará à 
disposição dos interessados somente no dia 07/04/2017 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.

EDITAL
CESP – Companhia Energética de São Paulo

CNPJ n.º 60.933.603/0001-78
NIRE nº 35300011996

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas que se encontram disponíveis 
na sede social da Companhia, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 
5312, Escritório 17, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cópia 
dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76 e 
Instrução CVM 481/09, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016, a serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 26 de abril de 2017.

Cópias eletrônicas destes documentos poderão ser obtidas na página da 
área de relações com investidores da Companhia na rede mundial de 
computadores (http://ri.cesp.com.br/) e nas páginas da CVM - Comissão 
de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. 
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bovespa.com.br).

São Paulo, 24 de março de 2017.

Almir Fernando Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores      

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO ANÚNCIO PUBLICADO NO DIA 28/03/2017

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”) 
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 27 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra 
SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de 
São Luís, Estado do Maranhão, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as 
contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2016; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 
2016; (c) deliberar sobre o pagamento de dividendos; (d) fixar o número de membros do Conselho 
de Administração da Companhia e deliberar sobre sua eleição; (e) deliberar sobre a instalação 
do Conselho Fiscal, fixar o número de membros do Conselho Fiscal da Companhia e deliberar 
sobre sua eleição. DISPOSIÇÕES GERAIS: i) os acionistas deverão depositar, na sede social da 
Companhia, o respectivo comprovante de ações escriturais, expedido pela instituição financeira 
depositáriae comparecer à AGO munido de documento de identidade e/ou dos respectivos 
documentos societários; ii) A representação de acionista, por procurador, deverá ser precedida 
de depósito do respectivo instrumento de procuração, na sede da Companhia,e do comprovante 
de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária; e iii) todos os documentos 
pertinentes às matérias a serem debatidas na AGO, conforme previsto no Art. 6º, da Instrução CVM 
nº. 481/09 encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede da Companhia e no seu sítio eletrônico 
(www.equatorialenergia.com.br), bem como no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM (www.cvm.gov.br). Nos termos do parágrafo terceiro do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, 
alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante 
necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo na AGO é de 5%, observado o prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGO para tal requisição. São Luís (MA), 27 de 
março de 2017. Firmino Ferreira Sampaio Neto - Presidente do Conselho de Administração.

alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante 
necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo na AGO é de 5%, observado o prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGO para tal requisição. São Luís (MA), 27 de 
março de 2017. Firmino Ferreira Sampaio Neto - Presidente do Conselho de Administração.

Equatorial Energia S.A. 
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE nº 2130000938-8 - Companhia Aberta

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas e Cooperativas 
Habitacionais e Desenvolvimento Urbano  

no Estado de São Paulo - SINCOHAB
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO DE 2017

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E COOPERATIVAS HABITACIONAIS 
E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINCOHAB, Entidade Sindical 
de Primeiro Grau, com sede à Rua 7 de Abril, nº 277, 9º andar, conjunto D, Centro, Capital, SP, com 
CNPJ sob número 66.661.372/0001-77, Código de Entidade Sindical de número 00413404164-2, 
com base territorial no Estado de São Paulo, comunica, para os efeitos do Art. 605 da Consolidação 
da Leis do Trabalho - CLT, que as empresas de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, 
Empresas e Cooperativas Habitacionais e Institutos de apoio a essas atividades no Estado de São 
Paulo, com as atividades acima descritas deverão descontar dos salários de seus empregados 
no mês de Março/2017 o equivalente a um (01) dia de trabalho, tudo em conformidade com 
os Artigos 578 e seguintes da CLT. As guias de recolhimento deverão ser retiradas na sede do 
Sindicato, sita à Rua Sete de Abril, 277, 9º andar - conjunto “D” - Centro - São Paulo - SP, Fone:  
(11) 3231-0226 e fax (11) 3237-2137 - Código da Entidade Sindical 00413404164-2. O não 
recolhimento da Contribuição Sindical no prazo implicará em penalidades previstas no Art. 600 da 
CLT e Lei Federal 6.986 de 13 de Abril de 1982. São Paulo, 27, 28 e 29 de março de 2017. 

Gerson Primiani da Silva - Presidente

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE 35300396090

Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia Siderúrgica Nacional informa que, nos termos do artigo 133 da Lei nº 
6.404/76, as informações e documentos relativos às matérias que serão objeto de 
deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 
28 de abril de 2017, estarão, a partir desta data, à disposição dos acionistas em sua 
sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, São Paulo/SP e nos 
sites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA S.A. 
- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e de Relações 
com Investidores da Companhia (www.csn.com.br/ri/). São Paulo, 28 de março de 
2017. David Moise Salama - Diretor Executivo de Relações com Investidores.

KROTON EDUCACIONAL S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam os senhores acionistas da Kroton Educacional S.A. 
(“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleias”), 
a se realizarem, concomitantemente, no dia 28 de abril de 2017, às 11:00hs, na sede social da Companhia, situada na Cidade 
de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Santa Madalena Sofia, 25, 4º andar, sala 01, Bairro Vila Paris, CEP: 30.380-650, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e deliberar acerca das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia; (ii) deliberação sobre a proposta de destinação do lucro 
líquido do exercício de 2016 e distribuição de dividendos; (iii) instalar o Conselho Fiscal; (iv) se instalado, eleger os membros do 
Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixação do limite de valor da remuneração 
global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; e (ii) fixação da remuneração dos membros 
do Conselho Fiscal para o exercício social de 2017. Esclarecimentos: Para tomar parte nas Assembleias, o acionista deverá 
apresentar à Companhia, antes ou na data de realização das Assembleias, (i) comprovante expedido pela instituição financeira 
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei 6.404/76; e (ii) instrumento de 
mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de representação do acionista.
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às Assembleias munido de documentos que comprovem sua identidade. 
Para fins de melhor organização das Assembleias, recomendamos o envio à Companhia, com antecedência de 72 (setenta e 
duas) horas que antecedem à data de realização das Assembleias, de cópia simples dos documentos informados neste item.
O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação a distância, nos termos da 
Instrução CVM nº 481/09, enviando o correspondente boletim de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia 
ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia e do 
Boletim de Voto a Distância. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, em observância ao Artigo 
133 da Lei nº 6.404/76, bem como no seu site de Relações com Investidores (www.kroton.com/ri) e nos sites da Comissão de Valores 
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), cópias 
dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. 
Belo Horizonte, 28 de março de 2017

Gabriel Mario Rodrigues - Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE nº 35300396090

Companhia Aberta
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas da COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL convoca-
dos para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 28 de abril 
de 2017, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 3.400, 20º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação, nos termos 
do Artigo 124, §1º da Lei 6.404/76, deliberar sobre a proposta de alteração e consoli-
dação do Estatuto Social da Companhia. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) fixar o 
número de membros do Conselho de Administração e eleger seus membros; e (ii) fixar 
a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2017. Informa-se 
ser necessário um mínimo de 5% do capital votante da Companhia para requisição da 
adoção do voto múltiplo. Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam sob cus-
tódia, que apresentem extrato atualizado fornecido pelo órgão custodiante, contendo 
a respectiva participação acionária. A participação do Acionista poderá ser (i) pessoal, 
(ii) por procurador devidamente constituído ou (iii) via boletim de voto a distância por 
meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, de acordo 
com o previsto na Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada. Aqueles que deseja-
rem se fazer representar por procurador devem observar o disposto no parágrafo 1º 
do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo ser depositados, na sede da Companhia, os 
instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia 
Geral a que se refere o presente edital, com antecedência de até 48 (quarenta e oito) 
horas da data marcada para sua realização, a fim de agilizar o atendimento aos acio-
nistas. As orientações detalhadas acerca do preenchimento e envio do Boletim de Voto 
a Distância, bem como a documentação relativa às matérias da ordem do dia estão 
disponíveis em sua sede social, bem como nos sites da CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e de Rela-
ções com Investidores da Companhia (www.csn.com.br/ri). São Paulo, 28 de março de 
2017. Benjamin Steinbruch - Presidente do Conselho de Administração

SEPOL PROPERTIES LTDA
CNPJ 09.425.765/0001-48

Comunicado – Redução Capital Social
A empresa SEPOL PROPERTIES LTDA., NIRE 3522596683-1, nos termos e para os efeitos das disposições legais, 
informam os sócios, a redução do capital social da empresa de R$ 5.000.000,00 para R$ 1.000.000,00, por ser 
considerado elevado para prática de seu objeto social, na forma como estabelecido nos artigos 1.082, II e 1.084 
do Código Civil Brasileiro. Por meio deste comunicado abre-se prazo legal para oposição dos credores da empresa.

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
COMARCA DE CAMPO GRANDE - ESTADO MATO GROSSO DO SUL
EDITAL EXTRAJUDICIAL
João Gilberto Gonçalves Filho, Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária de Campo Grande-
MS, na forma da lei ...
FAZ SABER, que no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei 10.267/01 e pelos Decretos 4.449 e
5.570 (do Geo-referenciamentol, bem como, por requerimento de LUIZ BORTOLAI MIGLlANO, CPF nº 
090.735.748-20 e ELADIR BOTELHO MIGLlANO, CPF nº 698.961.431-53, na qualidade de proprietários do 
imóvel rural CHÁCARA ELADIR, matrícula nºs 11.921 e 29.115, da 1ª CRI de Campo Grande-MS, cadastrado 
no INCRA sob nº 911.020.013.170-6, vem pelo presente notificar:
MARCIO HIROMITA LOPES, CPF nº 256.446.338-02 e KETY LUCI AKAMINE HIROMITA LOPES, CPF nº 
732.640.401-15, proprietários do imóvel rural denominado CHÁCARA HIROMITA, objeto da matrícula nº 
232.564, confrontante ao imóvel do requerente, para tomar conhecimento da planta de reconhecimento de 
divisas que se encontra disponível no Cartório de Registro de Imóveis - 1ª C.R.I, à Rua Barão do Rio Branco, 
1079, Centro, Campo Grande-MS, podendo assinar ou apresentar impugnação fundamentada no prazo de 15 
dias a contar da última publicação deste Edital, sob pena de configurar anuêncIa presumida nos termos das  
leis supra citadas.
Tendo em vista que os mesmos não foram localizados no endereço informado pela parte requerente, na 
intimação efetuada na forma da lei.
Campo Grande, MS, 27 de março de 2017.
Eulalio Sanabria Florentin
Escrevente Autorizado
1ª Circunscrição Imobiliária

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

AVISO DE LICITAÇÕES
A Fundação Zerbini torna público os processos abaixo, para a Unidade do Instituto do Coração 
– InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 174 e 176/17-PP 12/17 para aquisição de Mobiliários Diversos 
que será realizado em 08/05/2017 às 09:30 hrs. Proc. 2195 e 2196/16-PP 06/17 para aquisição 
de Microscópio Binocular e Trinocular que será realizado em 10/05/2017 às 09:30 hrs. Os editais 
poderão ser obtidos na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 29 de Março de 2017. 

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

Sompo Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 61.383.493/0001-80 - NIRE 35.300.051.521

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Sompo Seguros S.A.  (“Companhia”) para a realização da 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 07 de abril de 2017, às 9h00,
na sede social da Companhia, na Rua Cubatão, nº 320, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 04013-001, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) Conhecer do pedido de renúncia
apresentado por membro do Conselho de Administração; (2) Eleger novo membro do Conselho de 
Administração com fixação de mandato; e (3) Demonstrar a composição do Conselho de Administração.
Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia todos os documentos relacionados às
deliberações previstas neste edital. São Paulo, 29 de março de 2017.

  Sompo Seguros S.A. Junichi Tanaka 
Presidente do Conselho de  Administração

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

COMUNICADO DE NOVA DATA E
NOVA VERSÃO DE EDITAL

Local Para Retirada da Nova Versão do Edital: www.bec.sp.gov.br ou  
www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.usp.br/licitacoes e www.e-negociospublicos.com.br 

ou no seguinte endereço: Seção de Compras da Reitoria, sito a Rua da Reitoria, 374 - 1º andar -  
Ala Sul - Fones: (011) 3091-3494/3580/2313 - 2648-0049 - São Paulo - SP - CEP 05508-220.

DADOS DO PREGÃO OBJETO DA LICITAÇÃO
RECEBIMENTO

DAS PROPOSTAS
ELETRÔNICAS

DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO:
Nº 03/2017 - RUSP

PROCESSO Nº 
2016.1.17798.1.6

OFERTA DE COMPRA Nº
102101100582017OC00018

Contratação de empresa especializada em administração, 
gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de 

documentos de legitimação - Vale Refeição, na forma de créditos 
a serem carregados mensalmente em cartões com tecnologia 
online e com chip de segurança, destinados aos funcionários 

das Unidades e Órgãos da Universidade de São Paulo, incluindo 
o credenciamento de estabelecimentos especializados, que 

permitam a aquisição de refeições em estabelecimentos 
comerciais credenciados (restaurantes, lanchonetes, lojas de 

conveniência, padarias, entre outros), conforme especificações e 
condições constantes deste Edital e seus Anexos

A partir das 10h00 
do dia 29/03/2017 

12/04/2017
às 09h00

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CEL PROREDES-BIRD/RS

AVISO DE SOLICITAÇ ÃO DE 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Comissão Especial de Licitações - CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que está aberto o prazo para 
apresentação de MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI para:
OBJETO: Seleção de EMPRESA DE CONSULTORIA para análise e vinculação de itens do Catálogo Único de 
Especifi cações de Itens a códigos GTIN (numeração de códigos de barra).
OBJETO: Seleção de EMPRESA DE CONSULTORIA para desenvolver novas funcionalidades no Sistema de Gestão 
de Compras do Estado (GCE) e no Sistema de Gestão de Contratos Públicos (GCP).
OBJETO: Seleção de EMPRESA DE CONSULTORIA para desenvolvimento de software para o Sistema de Gestão 
do Patrimônio Imóvel do Estado (GPEWEB).
OBJETO: Seleção de EMPRESA DE CONSULTORIA para desenvolvimento de software para o Sistema de Controle 
da Frota de Veículos (CFV).
Prazo para entrega das Manifestações de Interesse: até às 18 horas do dia 05/05/2017. Origem: Contrato 
de Empréstimo nº 8155-BR, fi rmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial, em 11/09/12, 
para a execução do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do 
Sul – PROREDES BIRD/RS. 
Maiores informações: fone +55 51 3288.1432, +55 51 3288.1194, e-mail celproredes@gmail.com e site 
www.seplan.rs.gov.br/cel.

Porto Alegre, em 27 de março de 2017.
Luis Napoleão Zettermann

Presidente da Comissão Especial de Licitações
CEL PROREDES-BIRD/RS

Banco Mundial
Washington, D.C.

DE SÃO PAULO A Folha realiza 
nesta quinta-feira (30) o deba-
te “União Europeia, 60 anos”, 
em que serão discutidos o con-
texto atual e as perspectivas do 
bloco político e econômico na 
ocasião dos 60 anos da assina-
tura do Tratado de Roma, con-
siderado o certificado de nas-
cimento da união.

O evento deverá tratar de 
acontecimentos recentes, co-
mo o “brexit” (saída do Reino 
Unido da União Europeia) e a 
ação dos partidos europeus ul-
tranacionalistas, que vêm mi-
nando a estabilidade do bloco.

Participarão do debate o em-

baixador da União Europeia no 
Brasil, João Cravinho, e a pro-
fessora-visitante do Instituto 
de Relações Internacionais da 
USP, Kirstyn Inglis, especialis-
ta em direito europeu. A co-
lunista Maria Cristina Frias e 
o repórter especial da Folha 
Igor Gielow farão a mediação.

O evento começa às 18h no 
auditório da Folha (al. Barão 
de Limeira, 425), em São Pau-
lo. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas no site http://
eventos.folha.com.br. 

Também haverá transmis-
são ao vivo do evento no site 
da Folha.

EvEntO

Debate discute desafios da União 
Europeia ao completar 60 anos

Daniel Leal-Olivas - 25.mar.2017/AFP

Ato pró-UE leva bandeira do bloco (à esq.) em Londres 


