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COMUNICADO
A Claro S.A., comunica aos seus clientes os novos valores máximos homologados e praticados das chamadas envolvendo
terminais do Serviço Móvel Pessoal dos PAS - LD nº 069, 200, 218, 219, 229, na modalidade Longa Distância Nacional do STFC,
que entraram em vigor a partir de zero hora do dia 08 de novembro de 2017, conforme tabela abaixo.

Valores Máximos homologados e praticados em R$
Tipo de

Chamada
Horário Valores sem

tributos
Valores com tributos

AC, ES, PI,
RR, SC e SP

MT e MG BA e DF AP, GO, MA,
MS, PR e TO

AL, AM, CE, PA, PB,
PE, RN, RS e SE

RJ RO

VC-2
Normal 0,54853 0,76878 0,79095 0,80253 0,81444 0,82672 0,85241 0,89409
Reduzido 0,38396 0,53813 0,55365 0,56175 0,57009 0,57868 0,59667 0,62585

VC-3
Normal 0,67087 0,94025 0,96736 0,98152 0,99609 1,01110 1,04253 1,09351
Reduzido 0,46960 0,65816 0,67714 0,68705 0,69725 0,70776 0,72975 0,76544

Demais condições dos PAS LD 069, 200, 218, 219 e 229 permanecem inalteradas.
Tributos incidentes: ICMS (AC, ES, PI, RR, SC e SP = 25%; MT e MG = 27%; BA e DF = 28%; AP, GO, MA, MS, PR e TO = 29%;
AL, AM, CE, PA, PB, PE, RN, RS e SE = 30%; RJ = 32%; RO = 35%; PIS 0,65%; COFINS 3%).
Mais informações podem ser obtidas pelo site www.fazum21.com.br ou na Central de Atendimento pelo telefone 10321.

Secretaria do Meio Ambiente

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. nº 60.889.573/0001-40

Av. Miguel Stéfano, nº 4.241, Água Funda - São Paulo - SP - Fone (0xx11) 5073-0811
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 0891TP1710 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017
1. OBJETO: 2.1. O presente certame licitatório tem por objeto à Execução obra de implantação de Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) em 8 (oito) áreas, localizadas na Fundação Parque Zoológico de São Paulo - FPZSP, sito à
Av. Miguel Stéfano, 4241 - Água Funda, São Paulo, com fornecimento de todo o material, equipamento e mão de obra
necessários para a perfeita instalação dos sistemas, sob regime de empreitada por preço total global, de acordo com o Termo
de Referência (Anexo I), Planilha Quantitativa Orçamentária (Anexo II), Planilha Quantitativa de Materiais e Serviços (Anexo
II-a), Plantas (projeto executivo), (Anexo II-b), e Minuta de Contrato (Anexo VII), que fazem parte integrante deste edital.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: 28/11/2017 às 09h45min
ABERTURA DOS ENVELOPES: 28/11/2017 às 10h00
LOCAL DA LICITAÇÃO: FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO - Avenida Miguel Stéfano nº 4.241,
Água Funda, São Paulo - SP - Setor de Compras - Sala das licitações

Onde se lê Pregão Eletrônico - nº 14/2017, leia-se Pregão Eletrônico - nº 15/2017.
Data de Abertura: 24/11/2017 às 10h (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Edital: Disponível, a partir de 13/11/2017, no sitio www.comprasnet.gov.br,
no Protocolo do MDA no 2º andar, do Ed. Palácio do Desenvolvimento, SBN,
Qd. 01, Bl. “D”, Brasília – DF, ou ainda no sitio www.mda.gov.br/sitemda/editais

Brasília/DF, 13 de novembro de 2017
ROSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA
Coordenador de Licitações e Contratos

RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 15/2017

CASACIVIL
SECRETARIA ESPECIAL
DEAGRICULTURA FAMILIAR
E DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, torna
público que realizará Consulta Pública buscando identificar possíveis alternativas
para estabelecer parcerias visando apoiar a disponibilização do Serviço de
Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq – integrado a sistema não
proprietário para preservação de dados sem migração de suporte.
A documentação completa encontra-se à disposição dos interessados na página
da empresa no endereço www.dataprev.gov.br.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017
André Leandro Magalhães

Presidente

CONSULTA PÚBLICA

EMPRESA DE
TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA - DATAPREV

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

COMUNICADO

A Telefônica Brasil S.A., que opera sob a denominação comercial Vivo, recentemente
comunicou aos seus clientes e ao público em geral que iniciaria a comercialização do
serviço de TV por Assinatura por meio da tecnologia IPTV, nos municípios de Niterói e Rio
de Janeiro, em 15/11/2017.
Contudo, visando prestar o melhor atendimento possível aos seus clientes desde o início
dessa nova operação, a Vivo decidiu adiar o início da comercialização do portfólio de IPTV
nas referidas praças para 01/12/2017.
Ainda, importante reforçar novamente o compromisso da Vivo em cumprir com a obrigação
contida no artigo 52, inciso I, da Resolução nº 581/2012, razão pela qual esta Prestadora
permanece à disposição do público em geral, mas especialmente das geradoras locais de
radiodifusão de sons e imagens, para esclarecimentos adicionais sobre o assunto pelos
telefones 11 3430-3953 e 11 3430-5836, sempre no horário comercial.
Mais informações sobre o serviço e as ofertas vigentes podem ser obtidas em nosso site, no
endereço www.vivo.com.br ou por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição devem ligar 142. Para saber
qual a loja Vivo mais perto de você, acesse www.vivo.com.br.”

COMUNICADO PÚBLICO

A Telefônica Brasil S.A., denominada Vivo comunica aos seus clientes e ao público
em geral que, a partir de 15/12/2017 iniciará a comercialização do serviço de TV por
assinatura, nos municípios de: Itabuna, Garanhuns, Botucatu, Avaré, Lençóis Paulista,
Brasília, Petrolina, Teresina, Vitória da Conquista, São José do Rio Preto, Porto Alegre,
Florianópolis e Guarapari.
Para o cumprimento da obrigação contida no artigo 52, inciso I da Res. 581/2012 esta
Prestadora se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto pelos
telefones 11 3430-3953 e 11 3430-5836 no horário comercial.
Mais informações sobre o serviço e as ofertas vigentes podem ser obtidas em nosso site,
no endereço www.vivo.com.br ou Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você, acesse www.vivo.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO - ABCFARMA

Pelo presente edital e nos termos do Estatuto vigente, convoco todos os
Representantes Legais das Empresas Associadas que estejam em dia com suas
obrigações junto a esta Entidade, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA no dia 21 de novembro de 2017, na sede da Associação Brasileira
do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, sito à Rua Santa Isabel, nº 160 – 5º
andar – cj. 51 – Centro, São Paulo/SP, em 1ª convocação, às 13:00 horas, e em

segunda e última convocação às 14:00 horas, para deliberar com a seguinte ORDEM DO DIA: 1)
Previsão e Planejamento Orçamentário para o exercício de 2018; 2) Demais assuntos de
interesse da categoria. Não havendo quorum em 1ª Convocação, a Assembleia será realizada
em 2ª Convocação, às 14:00 hs, no mesmo dia e mesmo local, com qualquer número de presentes.

São Paulo, 14 de novembro de 2017. Pedro Zidoi Sdoia - Presidente.

Brooklin Company Ltda.
CNPJ/MF nº 04.482.739/0001-38 - NIRE nº 35.216.930.536

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios
Data,hora e local:Aos 21/09/2017, às 14 horas, na sede social da Sociedade localizada na Cidade de São Paulo/SP.
Presença e Convocação: Dispensada pela presença da totalidade dos Sócios. Ordem do Dia e Deliberações:
(a)AlteraroendereçodasededaSociedade;(b)AumentarocapitalsocialdeR$11.453.305,00paraR$11.486.305,00;
(c) Considerando a existência de excesso do capital social, decidem os sócios aprovar a sua redução, passando o
capital social de R$11.486.305,00 para R$9.179.821,00, de acordo com o inciso II do Artigo 1.082 da Lei nº 10.406/02,
já contemplando a redução proporcional da conta de reserva legal; (d) Alterar o prazo de validade das procurações
outorgadas pela Sociedade; (e) Alterar o prazo de vigência do mandato da Administração; (f) Alterar os membros da
Administração; (g) Alterar o prazo de validade das procurações outorgadas pela Sociedade; (h) Consolidar o Contrato
Social. Alexandre Costa Fonseca, Presidente e Walter Roberto Plaza Junior, secretário.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta

CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE 35300396090
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 Extraordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro
de 2017, estão 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 B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e
de Relações com Investidores da Companhia (www.csn.com.br/ri/). São Paulo, 10
de novembro de 2017. David Moise Salama - Diretor Executivo de Relações com
Investidores.

Bella Colônia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 08.837.580/0001-88 - NIRE 35.221.394.647

Ata de Reunião Extraordinária de Sócios
Data,horae local:Aos 21/09/2017,às14horas,nasede social daSociedade localizadanaCidadedeSãoPaulo/SP.PresençaeConvocação:
Dispensada pela presença da totalidade dos Sócios. Ordem do Dia e Deliberações: (a) Alterar o endereço da sede da Sociedade;
(b) Considerando a existência de excesso do capital social, decidem os sócios aprovar a sua redução, passando o capital social de
R$22.587.511,00 para R$10.824.285,00, de acordo com o inciso II do Artigo 1.082 da Lei nº 10.406/02; (c) Alterar os membros da
Administração; (d) Alterar o prazo de validade das procurações outorgadas pela Sociedade; (e) Consolidar o Contrato Social.Alexandre Costa
Fonseca, Presidente e Walter Roberto Plaza Junior, secretário.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta

CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE 35300396090
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Siderúrgica Nacional convocados para
a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 11 de dezembro de 2017, às 11
horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.400, 20º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i)
reaprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2015, reapresentadas pela Administração; e (ii) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam sob custódia, que apresentem
extrato atualizado fornecido pelo órgão custodiante, contendo a respectiva participação
acionária, bem como àqueles que desejarem se fazer representar por procurador,
que observem 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 acionistas. A documentação relativa
às matérias da ordem do dia está disponível na sede da Companhia, bem como
nos sites da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. -
Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia
(www.csn.com.br/ri). São Paulo, 10 de novembro de 2017. Benjamin Steinbruch -
Presidente do Conselho de Administração,

SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SERTESP

AVISO - COMUNICADO

COMUNICA a todas as suas associadas que foram antecipadas para o dia 24 de novembro

corrente as suas ASSEMBLEIAS convocadas para o dia 30 deste novembro, no mesmo ho-
rário e local conforme editais que se publicam nesta edição. São Paulo, 13 de novembro

de 2017. Edison José Biasin - Presidente.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SERTESP
C.N.P.J. nº 62.650.809/0001-16

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocadas todas as associadas do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Es-
tado de São Paulo - SERTESP, quites e em pleno gozo dos seus direitos sindicais, a se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA em primeira convocação as 10:00h (dez horas) no dia 24 de novembro de 2017, sexta-
feira, na sede associativa, Rua Apinajés, nº 1.100, conjunto 1.403, em São Paulo, Capital, para deliberação da se-
guinte Ordem do dia: a) Leitura, deliberação e votação da Proposta Orçamentária e do parecer do Conselho Fiscal,
para o exercício de 2018; b) Assuntos gerais. Não havendo número legal de associadas na hora acima indicada para
a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia se instalará e deliberará validamente, em segunda
convocação com qualquer número de associadas presentes, às 10:30h (dez horas e trinta minutos) no mesmo dia e
local. A associada poderá se fazer representar por procurador, nos termos do Estatuto Social e do Código Civil Brasi-
leiro. São Paulo, 13 de novembro de 2017. Edison José Biasin - Presidente.

KROTON EDUCACIONAL S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187 - AVISO AOS ACIONISTAS
- Comunicamos aos srs. Acionistas que foi aprovado em reunião Conselho de Administração da Kroton Educacional S.A. (“Compa-
nhia”), realizada em 10 de novembro de 2017, 7:00hs, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará
sobre os resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a distribuição de dividendos intercalares, à conta dos
dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2017. O montante a distribuir será de R$171.317.056,33 (cento e setenta e
um milhões, trezentos e dezessete mil, cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), sem incidência de correção monetária e sem
retenção do imposto de renda na fonte na forma da legislação aplicável. Os dividendos serão pagos aos acionistas na proporção
de suas respectivas participações no capital social da Companhia, observando-se o valor de R$0,1045081823 por ação ordinária
de emissão da Companhia, já deduzidas deste cálculo as ações que se encontram em tesouraria, nesta data. O pagamento dos
dividendos será efetuado pela até o dia 27 de novembro de 2017, observando-se a base acionária da Companhia no encerramento
do pregão de 16 de novembro de 2017. A partir do pregão imediatamente subsequente (17 de novembro de 2017), inclusive, as
ações da Companhia negociadas na B3 serão ex-dividendos. Os acionistas que possuem opção de crédito cadastrada junto ao
Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das ações de emissão da Companhia, terão seus dividendos creditados
automaticamente. Os acionistas que não possuem opção de crédito cadastrada junto ao Banco Bradesco S.A., deverão, a partir da
presente data procurar uma agência do Banco Bradesco S.A. para atualização de cadastro e posterior recebimento dos dividendos.
Os acionistas com ações custodiadas na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – terão os pagamentos efetuados
através de seus respectivos agentes de custódia. Belo Horizonte, 10 de novembro de 2017. Carlos Alberto Bolina Lazar - Diretor de
Relações com Investidores - Kroton Educacional S.A.

KROTON EDUCACIONAL S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187 - Ata da Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2017. 1. Data, Hora e Local: No dia 28 de setembro de 2017, às 14:00 horas,
na sede da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Santa
Madalena Sofia, nº 25, 4º andar, Sala 1, Vila Paris, CEP 30380-650. 2. Convocação: Edital de Convocação publicado, nos dias 26,
29 e 30 de agosto de 2017, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, páginas 3, 1 e 1, respectivamente e no Jornal Folha de
São Paulo, páginas A20, A20 e A25, respectivamente. 3. Presença: Presentes acionistas representando aproximadamente 65,7%
do capital social da Companhia, conforme (i) assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; e (ii) votos proferidos
por meio de boletim de voto à distância recebidos por meio da Central Depositária da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (a “B3”), pelo
escriturador ou diretamente pela Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009. 4. Ordem do Dia: (i) Definição do número
de membros a compor o Conselho de Administração; e (ii) eleição dos membros do Conselho de Administração. 5. Mesa: Presi-
dente: Evando José Neiva; Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara. 6. Deliberações: Após a leitura do mapa de votação sintético
consolidando os votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, o qual foi disponibilizado aos acionistas presentes para
consulta, conforme dispõe o artigo 21-W, § 4º, da ICVM 481, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Registra-se que, por
unanimidade dos presentes, a ata que se refere a esta Assembleia Geral será lavrada na forma de sumário, e que foi autorizada sua
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafos primeiro e segundo, da Lei
º 6.404/1976 (a “Lei das S.A.”). 6.2. Os acionistas aprovaram sem reservas ou ressalvas, por maioria de votos dos presentes, que
o Conselho de Administração da Companhia será composto por 8 membros efetivos, tendo sido registrados 1.073.219.963 votos a
favor, 263.505 votos contrários e 2.043.103 abstenções. 6.3. Considerando que o percentual necessário à requisição do processo
de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração não foi atingido, nos termos do artigo 141 da Lei das
S.A., os acionistas aprovaram sem reservas ou ressalvas, por maioria de votos dos presentes, a eleição dos seguintes membros
para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 anos a partir da presente data, tendo sido registrados
698.595.745 votos a favor, 351.311.350 votos contrários e 25.619.476 abstenções: (i) Altamiro Belo Galindo, brasileiro, casado,
advogado e administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 3.226.764, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o n° 013.499.538-49, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Marechal Floriano Peixoto,
nº 861, apartamento 1.801, Quilombo, CEP 78043-395; (ii) Bárbara Elisabeth Laffranchi, brasileira, divorciada, administradora de
empresas, portadora da carteira de identidade nº 54.511.995-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 879.893.019-20,
residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrella, nº 431, apartamento 2, Torre 2, Jardim Pano-
rama, CEP 05679-010; (iii) Evando José Neiva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-871.184,
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.808.466-68, domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais,
na Alameda do Morro, nº 85, apartamento 900, Vila da Serra, CEP 34000-000; (iv) Gabriel Mário Rodrigues, brasileiro, casado,
arquiteto, portador da carteira de identidade nº 1.122.608-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.905.868-53,
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrella, nº 431, Condomínio Parque Cidade Jardim,
Torre Tuias, Bloco 5, apartamento 6, Jardim Panorama, CEP 05679-010; (v) Júlio Fernando Cabizuca, brasileiro, viúvo, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº M-1.521.025, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.688.316-00, domiciliado
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Martim de Carvalho, nº 66, apartamento 1.701, Santo Agostinho,
CEP 30190-090; (vi) Luiz Antônio de Moraes Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
3.256.932-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.931.558-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de
São Paulo, na Av. São Paulo Antigo, nº 101, apartamento 131, Bloco A, Real Parque, CEP 05684- 010; (vii) Nicolau Ferreira Chacur,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 15.668.208, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº 116.519.328-08, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua das Avenças, nº 323, Cidade Jardim, CEP
05674-020; e (viii) Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, brasileiro, casado, engenheiro e administrador de empresas, portador da
carteira de identidade nº M-1.600.749, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.900.906-68, domiciliado na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Vicente Racioppi, nº 164, Mangabeiras, CEP 30210-290. 6.3.1. Os Srs. Luiz An-
tônio de Moraes Carvalho e Nicolau Ferreira Chacur se caracterizam como Conselheiros Independentes, nos termos da definição
de “Conselheiro Independente” disposta no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”),
adotada pelo Estatuto Social da Companhia. 6.3.2. A posse de cada um dos membros do Conselho de Administração ora eleitos
fica condicionada à assinatura e apresentação do respectivo (i) termo de posse e declaração de desimpedimento, nos termos da
legislação aplicável; e (ii) termo de anuência dos administradores, em atendimento ao disposto no Regulamento do Novo Mercado.
7. Documentos e Manifestações: As declarações de voto e manifestações apresentadas por escrito à Mesa desta Assembleia Geral
foram numeradas, autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser trata-
do, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após ter sido lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos
presentes. 9. Assinaturas: Mesa: Presidente: Evando José Neiva; Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara. Certifico que a presente
confere com o original lavrado no livro próprio. Belo Horizonte, 28 de setembro de 2017. Leonardo Augusto Leão Lara - Secretário.
Certifico o Registro sob o nº 6347136 em 08/11/2017. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DE
SÃO PAULO

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se aberta na Diretoria Técnica de Licitações e Contratos do Departamento de Águas e Energia Elétrica, a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 010/DAEE/2017/DLC,Processo nº 012/2017 - DAEE,do tipo menor preço,para contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial nas diversas unidades do DAEE.
A realização do certame se dará através da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema
BEC/SP, no sítio www.bec.sp.gov.br e a sessão pública será no dia 30 de novembro de 2017, às 10h00min, conforme
disposições do Edital e seus Anexos, que se encontram à disposição dos interessados no sítio indicado.
O Edital completo encontra-se, também, disponibilizado nos sítios www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e
www.imesp.com.br.

SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Rua Boa Vista, 170/175, PABX 3293-8200 / 8201 - CEP 01014-000 – Centro – Capital - SP
www.daee.sp.gov.br

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ n° 44.608.776/0001-64

AVISO DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017 - PROTOCOLO N.º 2015/16/1676 - OBJETO: Contratação de empresa
especializada e habilitada para a elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos completos, com as respectivas
aprovações junto aos órgãos competentes, do sistema de proteção e combate a incêndio (incluindo todos os projetos
exigidos junto ao corpo de bombeiros), para o imóvel situado à Rodovia D. Pedro I, Km 140,5 - Barão Geraldo,
Campinas/SP, para a Ceasa/Campinas. - COMUNICADO: A Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - CEASA/
CAMPINAS, vem pela presente, informar aos interessados em participar do processo em epígrafe que, após suspender
a abertura do processo licitatório foram realizadas alterações no edital da Tomada de Preços retro referida. Em razão
disso, reabre-se o prazo. Os envelopes “A” e “B”, deverão ser entregues no Departamento de Licitações e Compras da
Ceasa/Campinas, sito a Rod. D. Pedro I, Km 140,5, Pista Norte, Campinas/SP, até às 09:00 horas do dia 05/12/2017.
A abertura da Sessão Pública da Tomada de Preços ocorrerá no dia 05/12/2017 a partir das 09:10 horas. O Edital
estará disponível aos interessados a partir do dia 14/11/2017, no site: www.ceasacampinas.com.br.

Wander de Oliveira Villalba - Diretor Presidente

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 004/2017, realizado para a Contratação de Empresa para Prestação de
Serviços Médicos na Especialidade de Clínica Médica no Pronto Socorro e
Enfermaria de Clínica Médica. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR “CHOPIN TAVARES DE LIMA” – FURP
AVISO DE LICITAÇÃO. Acha-se aberta na Fundação para o Remédio Popular – Furp, a seguinte
licitação: Pregão Eletrônico nº 0159/2017-B. Oferta de Compra nº 091101090452017OC00984.
Pregoeira designada: Adalberto Francisco Ré da Silva. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATÉRIA

PRIMA FARMACÊUTICA ATIVA (LAMIVUDINA). Realização da Sessão: 29/11/2017 às 09:00 horas. EDITAL /
INFORMAÇÕES: Seção de Licitações, Rua Endres, 35 – Itapegica, Guarulhos – SP. Tel. (11) 2423-6226 / 6156, das
10:00 às 12:00 hs. e das 13:00 às 16:00 hs. – E-mail licitacao@furp.sp.gov.br – As licitantes interessadas poderão
consultar o resumo do edital nos sites: www.pregao.sp.gov.br e www.furp.sp.gov.br ou adquiri-lo através do site
www.imprensaoficial.com.br. ou www.bec.sp.gov.br.

Alpargatas S.A.
Companhia Aberta

C.N.P.J. nº 61.079.117/0261-63

COMUNICADO
Prezada Sra. TAINA DE SOUZA

Solicitamos o seu comparecimento, no prazo máximo de 48 horas a contar da data do recebimento
desta publicação, na loja Havaianas Morumbi (falar com Augusto), para justificar sua ausência ao
trabalho desde 03/10/2017 até o presente momento.
Atenciosamente,

São Paulo, 14 de novembro de 2017.
Recursos Humanos

BM&FBOVESPA

EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.

CNPJ n° 02.302.101/0001-42

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
A EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A., torna público que
assinou convênio em 10 de Novembro
de 2017, com o Instituto BRVant para
desenvolver projeto de pesquisa e
desenvolvimento da ANEEL, sob o título
“Análise do impacto ambiental na
água do reservatório Billings/SP no
controle de Eichhornia crassipes e
Pistia stratiotes utilizando os
herbicidas Diquat, Imazapyr e Glifosato
e seus efeitos toxicológicos na
ictiofauna toxicidade aguda (CL50,
bioacumulação) e motilidade
espermática”, no valor de R$ 825.682,00,
com duração de 18 meses. Mais
informações podem ser obtidas pelo
e-mail projetos–pesquisa@emae.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE PROPAGANDA – APP

CNPJ/MF. N. 62.590.856/0001-11

São convocados os Associados da Associação dos Profissionais de Propaganda – APP, em dia com suas

obrigações sociais, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 24 de novembro de

2017, sexta-feira, em primeira convocação às 9,00 horas, na sede social, à Rua Hungria n. 664, 12º andar,

Jardim Europa – São Paulo – desde que o quórummínimo de dois terços dos associados habilitados a

dela participar e, em não havendo quórummínimo, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois,

com qualquer número de associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEMDO DIA:

• Debate, discussão e decisão sobre a venda dos imóveis de propriedade da entidade, sitos à

Rua Hungria n. 664, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social.

• Outros assuntos de interesse da entidade.

São Paulo, 13 de novembro de 2017.

ENIOMARIN VERGEIRO
Presidente do Conselho de Administração e Diretoria Executiva

Convida o público interessado a participar das Audiências Públicas que esta Comissão realizará tendo

como objeto expor e debater a seguinte matéria:

• Projeto de Lei nº 1/2017 - Ver. José Police Neto e outros

ORGANIZA A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL

DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À

CORRUPÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Data: 16 de novembro de 2017 - Horário: 10h

Local: Sala Sérgio Vieira de Melo - 1º subsolo, Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí,

nº 100, Bela Vista.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SERTESP
C.N.P.J. nº 62.650.809/0001-16

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocadas todas as associadas do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Es-
tado de São Paulo - SERTESP, quites e em pleno gozo dos seus direitos sindicais, a se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA em primeira convocação as 11:00h (onze horas) no dia 24 de novembro de 2017, sexta-
feira, na sede associativa, Rua Apinajés, nº 1.100, conjunto 1.403, em São Paulo, Capital, para deliberação da se-
guinte Ordem do dia: a) Análise e deliberação sobre a pauta de reivindicações apresentada pelo Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais no Estado de São Paulo; b) Análise e deliberação sobre a pauta de reivindicações apresentada
pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo - SATED; c) Eleição da
Comissão de Negociação; d) Outorga de poderes para a Diretoria, Comissão de Negociação e Assessoria Jurídica
do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo- SERTESP, para acompanhamento de to-
dos os atos e termos da negociação, celebração da Convenção Coletiva de Trabalho ou representação em dissídio
coletivo; e) Assuntos gerais. Não havendo número legal de associadas na hora acima indicada para a instalação dos
trabalhos em primeira convocação, a Assembleia Geral se instalará e deliberará validamente, em segunda convoca-
ção com qualquer número de associadas presentes, às 11:30h (onze horas e trinta minutos) no mesmo dia e local. A
associada poderá se fazer representar por procurador, nos termos do Estatuto Social e do Código Civil Brasileiro.
São Paulo, 13 de novembro de 2017. Edison José Biasin - Presidente.


