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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE CREDORES. Processo n.º 0190434-42.2016.8.06.0001. Classe RecuperaçãoJudicial. Assunto
Recuperação judicial e Falência. Requerente: Cavalcante Comercio e Representação de Alimentos Eireli e outro.O Dr. Cláudio de Paula Pessoa, Juiz
de Direito da 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS desta Cidade deFortaleza, Capital do Estado do Ceará, por nomeação legal...
FAZ SABER aos que, pelo presente edital expedido nos autos daRecuperação Judicial da empresa CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sobo nº 00.885.125/0001-46, processo acima mencionado, que ficam convocados os CREDORES das Empresa
Recuperanda, paracomparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2018, às 10 horas, no
HotelGRAN MARQUISE, localizado na Av. Beira Mar, 3980 - Fortaleza - CE, CEP: 60165-121 - Telefone: (85) 4006-5000 - 0800 275 2202,em Primeira
Convocação,ocasião em que se instalará e realizará a assembleia com a presença dos credores titulares de mais dametade dos créditos de cada classe,
computados pelo valor, e, caso não haja quórum, nesta ocasião, ficam desde já convocadospara a referida assembleia, em Segunda Convocação, a
ser realizada no mesmo endereço da 1ª convocação, no dia 29 de janeirode 2018, às 10 horas, quando a mesma será instalada com qualquer número
de credores presentes.A Assembleia-Geral deCredores, ora convocada, tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia:
a aprovação, modificaçãoou rejeição do Plano de Recuperação Judicial da empresa recuperanda, nos ternos da Lei nº 11.101/05. Os credores ficam
advertidosde que para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação;que
poderão obter cópia do plano de recuperação objeto da deliberação no presente feito às folhas 572/683; que fica-lhes facultadoser representado na
Assembleia por mandatário ou representante legal, e caso queiram, deverá o mandatário ou representantelegal entregar a Administradora Judicial, a
Dra. Silvana Cláudia Silva Andrade Almeida, com endereço profissional na Rua ViriatoRibeiro, n° 744/303, Parquelândia, Fortaleza/CE, em até 24 (vinte
e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação,documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação da folhas dos autos do
processo em que se encontre o documento.Caberá a Administradora Judicial presidir a Assembleia, devendo ser secretariado por um credor, de sua
livre escolha.Ao final, lavrar-se-á ata do que ocorrer na Assembleia, onde constará o nome dos presentes e as assinaturas da Administradora Judicial,
naqualidade de presidente, do representante legal da empresa recuperanda e de 2 (dois) membros de cada uma das classes votantes,devendo, por
fim, ser entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. E, para quechegue ao conhecimento de todos
os interessados, fica expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da lei,inclusive na sede da Recuperanda e suas filiais. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.Fortaleza/CE, em 20 de novembro de 2017.

Licitação Agendada: PE166/17 PA30938/17 tipo menor preço global do item, c/ reserva de item
exclusivo para ME, Epp e Mei, visando o fornecimento de prednisolona, levodopa, losartana
potássica e outros. Abertura das Propostas: 07/12/17 - 8h30. Disputa: 07/12/17 - 14h. PE168/17
PA8268/17 tipo menor preço global do lote, c/ reserva de lote exclusivo para Me, Epp e Mei, visando
o fornecimento de avental descartável, equipo, cateteres e outros. Abertura das Propostas: 11/12/17
- 8h30. Disputa: 11/12/17 - 14h. Licitação Reprogramada: PE66/17 PA14283/17 tipo menor preço
global do lote, c/ reserva de lote exclusivo para Me, Epp e Mei, visando o registro de preços para
fornecimento de kits Lanche. Abertura das Propostas: 07/12/17 - 8h30. Disputa: 07/12/17 - 14h. Os
editais e informações poderão ser obtidos no Site: www.guarulhos.sp.gov.br no link: Departamento de
Licitações e Contratos-Licitações Agendadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nobre Seguradora do Brasil S.A.
Em Liquidação Extrajudicial

CNPJ 85.031.334/0001-85
Aviso de Licitação - Leilão On Line e Presencial

Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em Liquidação Extrajudicial
torna pública a realização de Leilão On Line e presencial para
venda de veículos (salvados) em São Paulo/SP. A data de en-
cerramento para apresentação de lances será dia 08/12/2017.
(maiores informações no site www.freitasleiloesonline.com.br).
Pedro Paulo Pereira Mota - Liquidante.

EDITAL
PAULO ADEMIR MONTEIRO, Oficial Substituto do Décimo Quinto Registro de Imóveis de São Paulo – Capital, segundo as
atribuições conferidas pelo artigo 213, Inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004 pelo
presente Edital, NOTIFICA: a) GILBERTO TORRIGO ou VERA LUCIA MIRANDA TORRIGO, proprietários do imóvel situado
na Avenida Santa Inês nº 3352, Mandaqui, objeto da Matrícula nº 22.545, deste Registro; e b) eventuais ocupantes do
imóvel situado na Avenida Santa Inês nº 3352, Mandaqui, nesta Capital, de que foi apresentado e protocolado sob nº
801.257 em data de 06 de junho de 2017, o requerimento e demais documentos para a retificação de área do imóvel da
Matrícula nº 3.152, deste Registro, que corresponde ao Terreno situado na Avenida Santa Inês, Lotes 13 e 14 da Quadra 3,
da Vila Pedra Branca, no 22º Subdistrito-Tucuruvi, pela proprietária NANCY FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, médica,
solteira, maior, RG nº 1.005.665-SSP/SP, CPF nº 005.627.508-00, residente e domiciliada nesta Capital na Avenida Água
Fria nº 31, Santana, onde o imóvel mencionado nos itens “a” e “b”, acima foi indicado como confrontante. Em conformidade
com a legislação pertinente, notifico-os para que apresentem, caso haja interesse, manifestação por escrito em quinze (15)
dias úteis, contados da primeira publicação deste Edital a este Registro de Imóveis, localizado na Rua Conselheiro
Crispiniano nº 29, 4º andar, com horário de funcionamento das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira. Cientifico-os que a não
apresentação da manifestação no prazo estipulado, conforme §4º, inciso II, do mencionado art. 213 da Lei 6.015/73,
presumir-se-ão suas anuências com relação ao que foi requerido. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos vinte e
três (23) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete. O Oficial Substituto.

O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação
pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da
Informação, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais,
incluindo a automatização processual de todo o ciclo de desenvolvimento,
suporte e manutenção das aplicações de software da instituição e sobre
demanda, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
Data de Abertura: 06/12/2017 às 10h (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Edital: Disponível, a partir de 24/11/2017, 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, 23 de novembro de 2017
ROSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA
Coordenador de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 16/2017

CASACIVIL
SECRETARIA ESPECIAL
DEAGRICULTURA FAMILIAR
E DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade do Instituto do
Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 1744 e 1745/17-PP 24/17 para aquisição de
Aquecedores de Fluídos que será realizado em 08/12/2017 às 09h30. O edital poderá
ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 23 de Novembro de 2017.

Marcel Nascimento
p/ Equipe de Apoio

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/REDEASSISTENCIAL SUPERVISÃO TÉCNICADE SAÚDE
VILAMARIA / VILAGUILHERME, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico SE nº 005/2017, realizado para a Contratação
de empresa para prestação de serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e
Inspeção Técnica nos Aparelhos de PABX. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SEF
Edital de Licitação

Acha-se aberta na SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SEF,
a TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2017 - Execução dos serviços de construção e transferência da Subestação
Primária de Energia Elétrica do Museu de Arte Contemporânea - MAC Ibirapuera da USP.Processo:17.1.315.82.4.
Abertura dos Envelopes 01 e 02: dia 14.12.2017, às 14h30, na SEF. O edital na íntegra encontra-se à disposição
dos interessados na SEF, à Rua da Praça do Relógio, 109 - Bloco “K” - 2º Andar - Cidade Universitária, das 9h às
11h e das 14h às 16h30.

Nobre Seguradora do Brasil S.A.
Em Liquidação Extrajudicial

CNPJ 85.031.334/0001-85
Aviso de Licitação - Leilão

Nobre Seguradora do Brasil S/A - Em liquidação Extrajudicial
torna pública a realização de Leilão On Line para venda de bens
móveis e de informática. A data de encerramento para apre-
sentação de lances é 12/12/2017. Maiores informações no site
www.satoleiloes. com.br. Pedro Paulo Pereira Mota - Liquidante.

AB CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.019.317/0001-47

NIRE 35.300.418.271
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 21/06/2017

1. Data, Hora e Local: 21/06/2017, às 18h, na sede da AB Concessões S.A. ("Companhia"), na Rua Leopoldo Couto de
Magalhães Junior, 758, 12º andar, conjunto 122, ltaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000. 2. Convocacão e Presenca:
Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, em face da presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Mesa:
Presidente: Roberto Mengucci; Secretário: José Renato Ricciardi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do
capital social de sua subsidiária integral, Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., sociedade por ações com sede em Divi-
nópolis/MG, na Avenida Joaquim André, 361, Santa Clara, CEP: 35.500-712, CNPJ 08.822.767/0001-08 ("MG-050"), no
importe de R$5.000.000,00 e a consequente modificação de seu estatuto social, em seu artigo 5º a fim de que reflita o refe-
rido aumento no capital social e no número de ações ordinárias nominativas sem valor nominal; (h) a determinação do voto
da Companhia na AGE da MG-050 a ser realizada em 22/06/2017 às 8:00h; (iii) a autorização à Diretoria da Companhia e
da MG-050 para tomarem todas as providências necessárias à formalização das deliberações havidas nesta Assembleia. 5.
Deliberações: Por votos unânimes dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, lavrando-
-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, foram tomadas as seguintes
deliberações, sem ressalvas: 5.1 Aprovar o aumento do Capital Social da MG-050 no importe de R$ 5.000.000,00, através
da emissão de 5.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais deverão ser integralizadas
pela Companhia na data de sua subscrição, através do aporte de R$ 5.000.000,00 em dinheiro e, consequentemente a
modificação de seu estatuto social, em seu artigo 5º a fim de que reflita o referido aumento no capital social e no número
de ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 5.2 Em decorrência da deliberação anterior, determinar que a Compa-
nhia vote na AGE da MG-050 a ser realizada em 22/06/2017, às 8h, de forma favorável ao aumento do seu capital social
em R$ 5.000.000,00, através da subscrição de 5.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as
quais serão integralizadas na data de sua subscrição, através do aporte em dinheiro do montante de R$ 5.000.000,00.
5.3 Autorizar tanto a Diretoria da Companhia quanto a Diretoria da MG-050 a tomar todas as providências necessárias
para a formalização da instrução de voto acima mencionada, podendo, para tanto, assinar a ata de AGE da MG-050 que se
realizará em 22/06/2017, às 8h. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada
e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Presidente: Roberto Mengucci e
Secretário: José Renato Ricciardi. Acionistas: Hauolimau Empreendimentos e Participações S.A. (representada por Reinaldo
Bertin) e Autostrade Concessões e Participações Brasil Ltda. (representada por Cesare Mosca). São Paulo, 21/06/2017.
Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. Roberto Mengucci - Presidente; José Renato
Ricciardi - Secretário. JUCESP nº 518.876/17-2 em 17/11/2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Liga Nacional de Futsal, com fulcro no artigo 27, inciso II e nos demais aplicáveis do
Estatuto da Entidade.
RESOLVE:

Convocar os Associados franqueados da Liga Nacional de Futsal e o representante dos
atletas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no Alven Palace Hotel, sito a Rua Engenheiro
Niemeyer, 215 - Centro, Joinville - SC, 89201-130, sala Atenas, no dia 04.12.2017, com a primeira
chamada às 08h:00min, conforme pauta abaixo.

PAUTA
- Eleição do Presidente, (três) Vice-Presidentes, a saber: 1º Vice-Presidente Administrativo e Financeiro,
2º Vice-Presidente de Marketing e 3º Vice-Presidente Técnico, e dos membros do Conselho Fiscal.
Nos termos do artigo 30 do Estatuto, a eleição será por maioria simples de votos dos membros presentes.
Nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto, somente poderão participar da AGE os associados
que estiverem quites com suas obrigações até 10 dias antes da sua realização (até 24/11/2017).

São Paulo, 23 de Novembro de 2017.
Valdicir Kortmann - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 – CASAL

A Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL,
torna público que por motivos técnicos, RESOLVE
suspender SINE DIE a Concorrência Nº 09/2017 –
CASAL.

Adely Roberta Meireles de Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação - CPL/CASAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
CHAMADA PÚBLICA. A Prefeitura do Município de Conchal torna público aos interessados que está aberta a Chamada
Pública 03/16, Processo 7819/16, objetivando o CREDENCIAMENTO para o cadastramento de instituições financeiras
de qualquer natureza, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços bancários de
recebimento, sem exclusividade, de arrecadação de tributos e demais receitas municipais, efetuadas por meio de
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Prefeitura do Município de Conchal, em padrão FEBRABAN,
por intermédio de suas agências bancárias ou correspondentes bancários, caixas eletrônicos, internet, rede lotérica
e afins, com prestação de contas por meio eletrônico dos valores arrecadados – Data limite para recebimento dos
documentos para credenciamento dia 22/12/17 às 09:00 horas – O edital completo poderá ser adquirido no site www.
conchal.sp.gov.br – Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos
dias úteis das 08:00 às 15:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. Conchal, 23 de novembro de 2017. Sr. Luiz
Vanderlei Magnusson – Prefeito Municipal.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1009979-23.2015.8.26.0008
Classe: Assunto: Procedimento Sumário -Adjudicação Compulsória
Requerente: Rosa Emiko Hirano
Requerido: Construtora Presidente S.A. e outro
EDITAL DE CITAÇÃO -PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009979-23.2015.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla
Bernardina, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a CONSTRUTORA PRESIDENTE S.A., CNPJ 33.265.695/0001-92, na pessoa de seu representante
legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Rosa Emiko Hirano, alegando em síntese:
A Requerente alega que em 04/07/1995, por meio do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra e
Cessão”, adquiriu o apartamento nº 12, localizado no 1º. andar, do “Edificio Villagio Di Verona”, sito na Rua Platina nº
210, compondo-se de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, com área útil de 108,140 m², com
uma fração ideal de 13,0480%, com direito ao uso de uma vaga de estacionamento de veículo de passeio. A autora
quitou integralmente o saldo devedor em 18/06/1996, contudo, a requerida está em local incerto e não sabido e não
há possibilidade de obter a outorga da escritura definitiva. Dá-se à causa o valor de R$ 216.984,00 (julho/2015).
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2017.

AVISO DE ALTERAÇÃO
Pregão nº 52/2017 – UASG 926136

Nº Processo: PE.CSS.A.052.2017. Comunicamos que o edital da licitação
supracitada, publicada no DOU de 21/11/2017, foi alterado. Objeto: Locação
de 44 veículos leves e utilitários, por regime de empreitada indireta por
preço unitário para atendimento às necessidades de Furnas, nos Estados de
São Paulo e Paraná, com serviços de telemetria nos veículos. Total de Itens
Licitados:1. Novo Edital: 24/11/2017 das 08h00 às 16h00. Endereço: Avenida
Tarquinio Joslin Dos Santos, 3555, Cidade Nova - Foz do Iguaçu/PR ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/926136-5-00052-2017. Entrega das
Propostas: a partir de 24/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 06/12/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CELSO MOTTER DE CARVALHO
Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

OBJETO:Digitalizaçãoapartir doacervomicrofilmadodaBibliotecaNacional –5.000.000
(cincomilhões de páginas); Processamento dos arquivos digitais gerados; Indexação das
palavras do conteúdo textual em sistemas informatizado de busca e recuperação.
DATA DE DISPONIBILIDADE DO EDITAL: 24/11/2017 no endereço eletrônico:
www.comprasnet.gov.br ou naRuaDebret, nº 23, sala 609 –Centro/RJ.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 06/12/2017 no Portal de Compras do Governo
Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
HORÁRIO: 10:00 horas (horário deBrasília)

JADERSONALVESDECARVALHO
PREGOEIRODAFBN

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2017

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - FBN

Câmara Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, com sede administrativa na Boulevard Antonio Festa, 88, Centro, Cep 18.110-105,
Votorantim, Estado de São Paulo, pelo presente Edital, torna público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 10/17, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - Processo CMV nº 32/17, LOTE ÚNICO , objetivando Contratação de
empresa especializada em Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial não Armada 24 horas para Câmara Municipal
de Votorantim, conforme especificações constantes do Edital, Termo de Referência e demais anexos, que será regida pela
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1.993, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, do Decreto Estadual nº 47.297, de 6 de
novembro de 2.002, do Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2.003, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, e Resolução nº 03/13 da Câmara Municipal de
Votorantim, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.A sessão pública de processamento do Pregão Presencial
será realizada no endereço da Câmara Municipal de Votorantim, no Plenário “Pedro Augusto Rangel”, iniciando-se no dia
13/12/2017, às 10h, e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio designados nos autos do proces-
so em referência e indicados pela autoridade competente. As propostas e documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de Processamento do Pregão, após credenciamento dos interessados que
se apresentarem para o certame, e deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos.
ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES: Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente Edital por irregularidades, devendo protocolar o pedido por escrito, assinado pelo representante legal da
empresa com sua firma devidamente reconhecida em Cartório, na sede da Câmara Municipal de Votorantim protocolizando o
pedido em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para realização do pregão, no Setor de Protocolo, situado no endereço
mencionado no preâmbulo, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias. A cópia do Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, a partir do dia 27/11/2017, no Bulevar Antônio Festa, 88, Cep:
18.110.105, Centro, Município de Votorantim, Estado de São Paulo, ou no sítio eletrônico da Câmara Municipal no endereço
seguinte: www.camaravotorantim.sp.gov.br. A Visita Técnica poderá ser realizada até a data da sessão pública.
Comunicações através de correspondências: ATENÇÃO DA EQUIPE DE PREGÃO, Bulevar Antônio Festa, nº 88,
Centro, CEP 18110-105, Votorantim – SP. Comunicações pelo telefone (15) 3353-7300, internet através do e-mail:
licitacao@camaravotorantim.sp.gov.br. Votorantim, 24 de novembro de 2017. Bruno Martins de Almeida-Presidente da
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A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVI-
MENTO DA MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE
PINHO MELO, convida as empresas interessadas em participar do

Pregão Eletrônico SE nº 008/2017 (ID 501), realizado para a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de
Urologia. Para informações e condições de participação favor acessar
o site www.publinexo.com.br/privado.

1ª Audiência Pública

1) PL 575/2016
Ver. NABIL BONDUKI (PT), Ver. JOSÉ POLICE NETO (PSD), Ver. RICARDO
YOUNG (REDE), Ver. JAIR TATTO (PT), Ver. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
(PT), Ver. JANAÍNA LIMA (NOVO), Ver. TONINHO VESPOLI (PSOL).

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GESTÃO DAS ÁGUAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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