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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 032/2017-AGR

Objeto: Aquisição de motor diesel para
gerador 15 kVA para registro de preços.
Edital a partir: 11/10/2017 das 10:00 às 12:00
horas e das 13:00 às 16:00 horas. Entrega das
propostas: a partir de 11/10/2017 às 10:00
horas. Abertura das propostas: em 24/10/2017
às 10:00 horas. Endereço: Rua Monsenhor
Manuel Gomes nº 563, Caju, Rio de Janeiro, RJ.
Telefone: (21) 3483-9017, 3483-9018. Cópia do
edital: no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 040/2017-AGR

Objeto: Aquisição de resistência tubular de
imersão sobreborda para registro de preços.
Edital a partir: 11/10/2017 das 10:00 às 12:00
horas e das 13:00 às 16:00 horas. Entrega das
propostas: a partir de 11/10/2017 às 10:00
horas. Abertura das propostas: em 24/10/2017
às 10:00 horas. Endereço: Rua Monsenhor
Manuel Gomes nº 563, Caju, Rio de Janeiro, RJ.
Telefone: (21) 3483-9017, 3483-9018. Cópia do
edital: no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
CHAMADA PUBLICA. A Prefeitura do Município de Conchal torna público aos interessados que está aberto a Chamada
Publica 02/16, Processo 6827/17 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar (Agricultura
Familiar) – Encerramento dia 01/11/17 às 09:30 e abertura às 10:00 horas – O edital completo poderá ser adquirido no
site www.conchal.sp.gov.br e ou pelo e-mail: licitacao@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 16:00 horas ou através do telefone (19)
3866-8600. Conchal, 10 de outubro de 2017. Alex Cordeiro – Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE EDITAL - COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 038/2017. TOMA-
DORA DOS SERVIÇOS: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES. CNPJ 05.232.628/0001-36.
Objeto: A cotação prévia de preços tem por objeto a contratação de hotel especializado na prestação de serviços
de hospedagem, alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado
“Congresso Brasileiro de Clubes - 2º semestre de 2018”, no período preferencial de 15 a 18 de novembro
de 2018 ou de 01 a 04 de novembro de 2018 ou, ainda, no mês de novembro, considerando de quinta-feira a
domingo, conforme disponibilidade do hotel. Fundamento Legal: Regulamento de Contratações de bens e
serviços da FENACLUBES. Tipo de Julgamento: Menor Preço. Data limite para recebimento do envelope:
12/12/2017. Local para recebimento: Rua Açaí, 566 - Bairro das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP
13092-587. Qualquer duvida ou esclarecimento no momento da elaboração da proposta, deverá ser solicitado por
escrito através do e-mail: contratacoes@fenaclubes.com.br. Campinas, 11 de outubro de 2017. Arialdo Boscolo
- Presidente da FENACLUBES

Condomínio Edificio Adolpho Droghetti - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Na qualidade de
administradores, e por determinação da Sra. Síndica, vimos pela presente convocar V.Sa. para participar da Assembleia
Geral Ordinária do Condomínio Edifício Adolpho Droghetti, à Av. Senador Queirós, 279, a ser realizada na sala 85 do
próprio edifício, às 14:00 horas do dia 25 de outubro de 2017, em primeira convocação, com número regular e legal de
presentes, ou às 14:30 horas do mesmo dia, com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I) Aprovação de contas do período de outubro/2016 a setembro/2017; II) Deliberações sobre questão de zeladoria; III)
Previsão orçamentária para o próximo período; IV) Eleição de Síndico, Sub-Síndico e Membros do Conselho; V) Discus-
são e deliberações para cobrança de cotas condominiais em atraso referente às unidades que venham a ser adquiridas
judicialmente; VI) Outros assuntos de interesse do condomínio. A Administração

SECRETARIA DA FAZENDA
HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO Nº 006/2017

A Diretoria Colegiada da Desenvolve SP deliberou em 10/10/17 homologar o Leilão
para venda de 309 cotas dos direitos sobre créditos acumulados de ICMS de titularidade
da Desenvolve SP, com valor de face unitário de R$ 210.986,02 e valor total de
R$ 65.194.680,18, vendidas 85 cotas para a 3M DO BRASIL LTDA., sendo 47 cotas pelo
valor unitário de R$ 208.981,65 e 38 cotas pelo valor unitário de R$ 206.958,24,
totalizando R$ 17.686.550,67, vendidas 140 cotas para a ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. pelo valor unitário de
R$ 207.019,00, totalizando R$ 28.982.660,00 e vendidas 84 cotas para a JSL S.A.,
sendo 53 cotas pelo valor unitário de R$ 207.000,00 e 31 cotas pelo valor unitário de
R$ 206.238,00, totalizando R$ 17.364.378,00.

COMUNICADO

A Vivo, Operadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas Regiões I, II e III do Plano Geral
de Autorizações do SMP (PGA-SMP), que abrange todo o território nacional, em atenção
ao regulamento do respectivo serviço, comunica aos seus clientes e ao público em geral
que a promoção Vivo Easy 3GB será encerrada em 10/11/2017. Os acessos vinculados
a esta promoção, caso não optem por outra oferta desta prestadora, serão vinculados a
outra condição comercial com mais benefícios disponibilizados em relação a promoção
anterior. Os clientes afetados receberão mais detalhes da nova oferta nos próximos dias
através de mensagem de texto.

Informações adicionais podem ser obtidas em nosso site na internet, no endereço
www.vivo.com.br ou pela Central de Relacionamento, no telefone 1058 de qualquer
telefone ou *8486 pelo celular da operadora. Portadores de necessidades de
fala/audição ligue 142.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2017

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º
49/2017, cujo objeto é o Registro de Preços visando a eventual aquisição de material biblio-
gráfico. A Licitação será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, no site www.
comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: às 13h30min (Horário de Brasília-
DF) do dia 26/10/2017. O edital, contendo todas as informações, encontra-se disponível, para
reprodução gráfica, no endereço acima, bem como no site www.tre-ba.jus.br. Outras informa-
ções pelo telefone: (75) 3644-1155.

Salvador, 11 de outubro de 2017.
José Cândido da Silva Júnior

Pregoeiro

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, torna
público que realizará Consulta Pública buscando identificar possíveis alternativas
para a Contratação do Serviço de Plataforma Multicanal e Gerenciamento do
Relacionamento com o Cidadão (CzRM).
A documentação completa encontra-se à disposição dos interessados na página
da empresa no endereço www.dataprev.gov.br.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2017
André Leandro Magalhães

Presidente

CONSULTA PÚBLICA

EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
- DATAPREV MINISTÉRIO DA

FAZENDA

“Solicitação de Licença Ambiental”.
A BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ no
58.877.812/0001-08, torna público que requereu à SVMA - Secretaria do Verde e Meio
Ambiente do Município de São Paulo, a Licença Ambiental de Instalação – LAI - para a
Subestação de Energia Elétrica e respectivo Ramal de Ligação à rede de alta tensão
da concessionária local, em (88/138) kV, localizada na Av. das Nações Unidas, 17.007,
Santo Amaro, CEP: 04794-000 Processo Administrativo no 2017-0.151.003-7.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

gwww.me aleiloes.com.br(11) 3149-4600

FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 844, com es-
critório à Al. Franca 580, Jardim Paulista, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPE-
RATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA, doravante designado VENDEDORA,
inscrita no CNPJ sob n° 62.109.566/0001-03, com sede administrativa, na Praça Governador Ar-

mando Sales de Oliveira nº 48, São João da Boa Vista - SP, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 0033000912 datada
de 02/03/2016, no qual figura como Fiduciante ROMULO COSTA PAIVA, brasileiro, comerciante, portador da RG nº 4.915.835
SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 169.860.088-72, casado pelo regime de comunhão universal de bens, antes da Lei nº
6.515/77, com LIZETE PEDROSO RAMOS COSTA PAIVA, brasileira, do lar, portadora da RG nº 5.214.975 SSP/SP e inscrita no
CPF/MF nº 079.475.478-31, residentes e domiciliados na Rua Marquês do Herval nº 312, Centro, São João da Boa Vista - SP,
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 13
de outubro de 2017, às 15:30 horas, à Alameda Franca 580, Jardim Paulista em São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, os
imóveis abaixo descritos, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário. Caso não haja licitante em primeiro
leilão, fica desde já designado o dia 18 de outubro de 2017, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO.
Lote 01: Imóvel da Matrícula nº 12.118 do Cartório de Registro de Imóveis de Espírito Santo do Pinhal - SP: CASA DE
MORADA, respectivo terreno e quintal, situada na RUA FLORIANO PEIXOTO SOB nº 228, Espírito Santo do Pinhal-SP, cuja
casa é toda construída de tijolos, coberta de telhas, forrada e assoalhada, com instalações de água, luz e esgoto, tendo janela
de frente e entrada por uma área ao lado, tem quintal todo fechado e muros de tijolos, medindo terreno e quintal, 7,80m, de
frente, por 45,00m, da frente aos fundos, confrontando no seu todo, de um lado com Maria Emília de Souza, de outro lado com
Renato Bertolo, pelos fundos com Norberto de Paula Garcia e pela frente com a referida Rua Floriano Peixoto. CADASTRO
MUNICIPAL nº 382500. Imóvel OCUPADO. PRIMEIRA PRAÇA: R$ 303.600,00 (trezentos e três mil e seiscentos reais); SE-
GUNDA PRAÇA: R$ 178.287,48 (cento e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos); LOTE
2 – Imóvel da Matrícula nº 12.764 do Cartório de Registro de Imóveis de Espírito Santo do Pinhal - SP: Um barracão,
situado na RUA PINHEIRO MACHADO, sob nº 30, nesta cidade e Comarca, com instalações de água, luz e esgoto, edificado
em terreno que mede em seu todo 340,00m2, mais ou menos, terreno esse de forma irregular, o qual mede em seu todo, na
frente pela Rua Pinheiro Machado, 3,80m, com Décio de Moraes Ribeiro e outros, de um lado, 17,32m, e 3,40m, ainda de
um lado com Emília Vuolo Garcia, 15,53m, nos fundos com Leontino de Paiva, 19,60m, do lado de Aureliano Trielli e Renato
Bartolo, 13, 70m, e ainda do mesmo lado, com Roberto mendes Porto, 10,80m, e 18,66m. CADASTRO MUNICIPAL nº 355800.
Imóvel DESOCUPADO. PRIMEIRA PRAÇA: R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais); SEGUNDA PRAÇA: R$ 147.832,64
(cento e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos); Os interessados em participar do
leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.megaleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo
aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.megaleiloes.com.
br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes
no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no
estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção,
ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s)
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465
de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endere-
ços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros,
o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida
dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham
efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O
horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o
horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932,
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

A V I S O A O S C R E D O R E S

BANCORURALS.A.-emLiqUidAçãOextRAjUdiCiAL- CNPj 33.124.959/0001-98
BANCORURALdeiNVeStimeNtOSS.A.-emLiqUidAçãOextRAjUdiCiAL-CNPj 32.173.023/0001-94
BANCOSimPLeSS.A.-emLiqUidAçãOextRAjUdiCiAL- CNPj 10.995.587/0001-70
BANCOmAiSS.A.-emLiqUidAçãOextRAjUdiCiAL-CNPj 33.074.683/0001-80

O Liquidante das instituições acima nomeadas, todas em liquidação
extrajudicial, comunica aos credores que a assembleia geral de
credores convocada pela Trapézio S.A., CNPJ 21.793.096/0001-62,
para o dia 23 de novembro de 2017, conforme edital de convocação
publicado em 6 de setembro de 2017, nos jornais Diário Oficial
da União, Folha de São Paulo e Estado de Minas, não se trata da
assembleia prevista no § 4º, do artigo 19, da Lei 6.024 de 1974, com
redação dada pela Medida Provisória nº 784, de 7 de junho de 2017, e
tampouco da assembleia prevista no art. 50, da mesma Lei.
Belo Horizonte(mG), 10 de outubro de 2017. Osmar Brasil de
Almeida - Liquidante.

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 11/2017 - Execução dos serviços de reforma de pintura e consolidação das
Sedes provisórias do Museu Paulista da USP. Processo: 17.1.382.82.3. Abertura dos Envelopes 01 e 02:
dia 01.11.2017, às 10h00, 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.

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e a São Paulo Urbanismo convidam para a
Audiência Pública de apresentação de Minuta de Projeto de Lei para Revisão da Lei da Operação
Urbana Consorciada Água. Na oportunidade, a proposta será apresentada, debatida e serão
prestados esclarecimentos e colhidas contribuições.

Data: 20 de outubro de 2017 - Horário: 18:30 horas
Local: Prefeitura Regional Lapa - Rua Guaicurus, 1.000 - São Paulo/SP.

A consulta pública da Minuta do Projeto de Lei da Revisão da Operação Urbana Consorciada Água
Branca está disponível no site: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-territorial/
operacoes-urbanas/operacao-consorciada-agua-branca/revisao-da-lei/

DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA DE

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

DISPENSA EMERGENCIAL 2017
AVISO DE CONVOCAÇÃO SAFTEC

ASecretariadaSaúdedoEstadodaBahia,tornapúblicoasDispensasEmergenciais,
art. 59, IV, da Lei Estadual nº. 9.433/05, para aquisição de medicamentos para
atender Ação Judicial, Família 65.02, na modalidade presencial, para apresentação
de propostas, a ser realizado em 20/10/2017, na 4ª Avenida, nº. 400, 2º Andar, Lado
B, sala 30, Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em
Saúde. Os interessados deverão comparecer no local, data e horário indicado, e
poderão obter informações no endereço acima mencionado, de segunda a sexta-
feira, das 8h30min às 17h30mim, através do e-mail saftec.compras@saude.ba.gov.
br, ou pelo telefone (71) 3115-8375/ 3115-9670. Salvador/BA, 02 de outubro de 2017.
A Seção iniciará no horário indicado, de cada dispensa a baixo relacionada:
Dispensa nº 46/2017 – OXACARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO- 3.960
unidades. Início às 09h 30 mim
Dispensa nº49/2017 - COLESTIRAMINE ENVELOPE 4G - 3.060 unidades. Início
às 10:00 horas
Dispensa nº 87/2017 -IBANDRONATO DE SÓDIO MONOIDRATADO 150 MG
COMPRIMIDO REVESTIDO- 12 unidades. Início às 10 h 30 mim
Dispensa nº 89/2017 - VALERIANA OFFICINALIS L.+ HUMULUS LUPULUS L.
250 MG + 60MG COMP. REVESTIDO-180unidades. Início às 11:00 horas
Dispensa nº 93/2016 - MELFALANA 2 MG COMPRIMIDO- 75 unidades. Início às
11 h 30 mim

Flávio Francisco Albuquerque
Diretor Administrativo

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde

SESAB

LICITAÇÃO AGENDADA: PE123/17 PA31743/17 tipo menor preço global do lote, c/reserva de lote
exclusivo para ME, e PP E Mei, visando o Registro de Preços para aquisição de chassi, gabinete,
controladores e flat cable. Abertura das Propostas: 26/10/17 - 8h30. Disputa: 27/10/17 - 9h. O edital e
informação poderá ser obtido 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

Cinergy Comercializadora de Energia Ltda.
CNPJ/MF nº 11.199.567/0001-55 NIRE nº 35.2.2595894-4

Ata de Reunião de Sócias
Data e Hora: 15 de setembro de 2017, às 10h00. Local: Na sede social da Cinergy Comercializadora de
Energia Ltda. (“Sociedade”), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 145, sala 100,
Itaim Bibi, CEP 04533-010. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gabriel de Biase de Berenguer
Cesar (Presidente) e Sr. Cleber Mosquiara (Secretário).Convocação: Dispensada, em virtude do compare-
cimento de todas as sócias da Sociedade, na forma do parágra 2º da Cláusula Oitava do seu Contrato Social.
Deliberações Tomadas Pelas Sócias Representando a Totalidade do Capital Social da Sociedade: (i)
Fica consignado que a sócia KC Investimentos e Consultoria Eireli, empresa limitada - EIRELI, com sede
na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, 341, sala 407, Leblon, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 27.620.979/0001-57 e no NIRE 336.0047895-2, foi transformada em sociedade limitada,
conforme arquivamento realizado, em 18/08/2017, na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob n º
33210399098, passando a adotar o nome empresarial KC Investimentos e Consultoria Ltda. (“KC”). (ii)
As sócias, titulares e legítimas possuidoras da integralidade das quotas representativas do Capital Social da
Sociedade, resolvem reduzi-lo em R$ 14.679.594,00 (quatorze milhões, seiscentos e setenta e nove mil e
quinhentos e noventa e quatro reais), e consequentemente, cancelar 14.679.594 (quatorze milhões, seiscen-
tos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro) quotas, especificamente das quotas de titularidade
da sócia Horizonte Energia Participações S.A. (“Hepsa”), que fará jus a receber a restituição do valor
correspondente a R$ 1,00 (um real) por quota que lhe é reduzida neste ato, equivalente a R$ 14.679.594,00
(quatorze milhões, seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos e noventa e quatro reais); (iii) Como resulta-
do da presente redução, com o cancelamento de 14.679.594 (quatorze milhões, seiscentos e setenta e nove
mil, quinhentos e noventa e quatro) quotas e restituição do capital social, a sócia HEPSA passa a ser titular e
legítima possuidora de 11.950.231 (onze milhões, novecentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e uma) quotas
representativas do Capital Social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), e a sócia KC man-
tém-se titular e legítima possuidora de 1 (uma) quota representativa do capital social da Sociedade, com valor
nominal de R$ 1,00 (um real); e (iv) Tendo em vista as deliberações acima, as sócias da Sociedade resolvem
alterar a qualificação da sócia KC Investimentos e Consultoria Eireli e o caput e o parágrafo primeiro da
Cláusula 4ª do Contrato Social da Sociedade, os quais passam a vigorar com as seguintes redações: KC
Investimentos e Consultoria Ltda., com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de
Paiva, 341, sala 407, Leblon, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.620.979/0001-57 e no NIRE 336.0047895-2,
neste ato representada por Kleber Jansen Costa (“KC”). (...) “Cláusula 4ª - O capital da Sociedade, total-
mente subscrito e integralizado emmoeda corrente nacional, é de R$ 11.950.232 (onze milhões, novecentos e
cinquenta mil e duzentos e trinta e dois reais), divididos em 11.950.232 (onze milhões, novecentos e cinquenta
mil e duzentos e trinta e dois) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, sendo que: (i) 11.950.231
(onze milhões, novecentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e uma) quotas, no valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada, pertencem à Sócia Horizonte Energia Participações S.A.; e (ii) 1 (uma) quota, no valor
nominal de R$ 1,00 (um real), pertence à Sócia KC Investimentos e Consultoria Ltda. § 1º - Até que seja
integralmente cumprida a Obrigação Garantida prevista no Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Ações da Horizonte Energia Participações S.A., datado de 26 de junho de 2017 (“Instrumento de Alienação
Fiduciária”), as 11.950.231 (onze milhões, novecentos e cinquenta mil e duzentos e trinta e uma) quotas da
Sociedade não poderão ser transferidas para terceiros ou sócios sem a prévia anuência da credora”. Encer-
ramento e Leitura da Ata: Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente
ata, a qual foi lida, aprovada e assinada, em 3 (três) vias de igual teor e forma. São Paulo, 15 de setembro de
2017. Mesa: Gabriel de Biase de Berenguer Cesar (Presidente); Cleber Mosquiara (Secretário). Sócias:
Horizonte Energia Participações S.A. Kleber Jansen Costa - Diretor. Gabriel de Biase de Berenguer Cesar
- Diretor. KC Investimentos e Consultoria Ltda. Kleber Jansen Costa - Administrador.

Encontra-se aberto no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2017,
Processo FUSSESP nº 250500/2017, Oferta de Compra nº 510032000012017OC00269, tipo menor preço, objetivando a Constituição
de Sistema de Registro de Preços para aquisições futuras e eventual de máquinas de costura, para utilização no Projeto “Escola de
Moda” do Programa “Escola de Qualificação Profissional”, do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP. Data
do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 11/10/2017. A realização da sessão será no dia 30/10/2017, às 09h10min.,
no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital na íntegra encontra-se disponível para consulta ou download nos
sítios www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e www.imprensaoficial.com.br, opções e-negócios-públicos.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

EDITAL

Brascal Participações Ltda
CNPJ nº 10.478.754/0001-05 – NIRE 35222804156 -

Convocação para Reunião de Sócios
Barra Coast LCC, na qualidade de sócia majoritária
da Brascal Participações Ltda, vem, nos termos da
Cláusula 7ª, §1º do Contrato Social e do artigo 1.073, I, do
Código Civil, convocar a sócia Maria Antonieta Fuzaro
de Alencar para reunião de sócios a ser realizada dia
25/10/17, quarta-feira, às 14hs, na Rua Oscar Freire,
nº 379, sala 131, Jardim Paulista, SP/SP, cuja ordem
do dia será destituí-la da qualidade de administradora
da Brascal Participações e a eleição de um novo
administrador. SP, 26/09/17. (11, 12 e 17/10/2017)

Concorrência nº 1/2017-FCL/CAr.
Acha-se aberta na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de Ciências e Letras - Campus de
Araraquara, na Seção Técnica de Materiais, sala 10 do prédio da Administração da Faculdade de Ciências e Letras, situ-
ado na Rodovia Araraquara - Jaú, km 01, bairro: Campos Ville, Araraquara - SP, CEP: 14800-901, licitação na modalidade
Concorrência nº 1/2017-FCL/CAr., cujo objeto é a Complementação da reforma e ampliação do Restaurante Universitário da
Faculdade de Ciências e Letras - UNESP - Câmpus de Araraquara, sito a Rodovia Araraquara-Jaú, km 01, bairro: Campos
Ville, Araraquara/SP, CEP: 14800-901, envolvendo uma área de aproximadamente 1.061,90m2, no valor de R$ 280.507,70
(duzentos e oitenta mil quinhentos e sete reais e setenta centavos). O Edital será fornecido em meio magnético - CD, ou por
e-mail, no período de 11/10/17 a 13/11/2017, nos seguintes horários: das 9 às 12 e das 14 às 17 hs. Os envelopes PROPOS-
TA e DOCUMENTAÇÃO deverão ser entregues na Seção Técnica de Comunicações (Protocolo), sala 08 do prédio da Admin-
istração, até o dia 14/11/2017 às 08:45 horas. A abertura dos envelopes se dará no dia 14/11/2017 às 09:00 horas. Maiores
esclarecimentos poderão ser obtidos pelo fone 16-3334-6213 ou pelo e-mail: materiais@fclar.unesp.br. Proc. nº 976/2017.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS – Campus Araraquara

NICOLA PAMPLONA
DORIO

APetrobrasanunciounes-
ta terça-feira (10)oquartoau-
mento consecutivo no preço
do botijão de gás. Como rea-
juste, de 12,9%, o produto já
acumulaaltade47,6%desde

queaestatal iniciounovapo-
lítica de preços do combustí-
vel, no dia 7 de junho.
Oaumentovaleapenaspa-

ra o produto vendido em bo-
tijões de até 13 quilos, mais
usadoemresidências.Opre-
ço do gás consumido princi-
palmente por comércio e in-
dústria, não foi alterado.
Em nota, a Petrobras cal-

cula que, se o repasse for in-
tegral, o preço para o consu-
midor poderá subir 5,1%, ou
cerca de R$ 3,09 por botijão.
Segundo a ANP (agência

reguladorado setor), o preço

de revenda do botijão de 13
quilos já subiu9,12%desdea
semana anterior à mudança
na política de preços.
Na semana encerrada no

sábado (7), obotijão custava,
em média no país, R$ 62,21.
Quatromeses antes, em 3 de
junho,eravendidoaR$57,01.
APetrobrasdiz queonovo

reajuste reflete a variação do
preçodocombustívelnomer-
cado internacional.
SegundoaconsultoriaS&P

GlobalPlatts, a cotaçãoeuro-
peia do propano —um dos
elementos que compõem o

GLP (gás liquefeito de petró-
leo)— atingiu no fim de se-
tembro omaior valor em três
anos e meio, impulsionada
pela demanda na Ásia.
Apartir de2005,pordeter-

minação do CNPE (Conselho
Nacional de Política Energé-
tica), a estatal passou a pra-
ticar preços para os dois pro-
dutos. O objetivo, na época,
era segurar o preço do boti-
jãopara controlar a inflação.
Opreçodogásvendidoem

botijões de 13 quilos chegou
a ficar congeladopor 12anos,
entre 2003 e 2015.

Desde junho,aestatal vem
ajustando o preço de acordo
com variação da cotação in-
ternacionaledocâmbio,com
umamargemde 5%.Nocaso
dosvasilhamesmaiores,aPe-
trobras inclui tambémo cus-
to de importação.
Aáreaenergéticadogover-

no, porém, defende o fim do
subsídio aoprodutodestina-
do ao mercado residencial,
com o argumento de que a
prática de preços diferentes
afasta investidores.
SegundoestimativadoSin-

dicatodasEmpresasDistribu-

idorasdeGásLiquefeitodePe-
tróleo), após o reajuste desta
terça, o gás vendido em boti-
jõesmenorescustará68,5%do
preçodestinadoaosmercados
comercial e residencial.
O preço da gasolina, que

tambémacompanhaas cota-
çõesinternacionaisevemten-
doreajustesquasediáriosva-
rioumenosdoqueopreçodo
GLP. Nas bombas, segundo a
ANP, o aumento é de 8,27%
no período. Nas refinarias, a
alta acumulada é de 5,76%
desde amudança na política
de preços, no dia 4 de julho.

Aumento de preço
da estatal foi para as
refinarias; repasse para
o consumidor depende
de distribuidoras

Petrobras adotou quatro reajustes desde junho para vasilhameusado em residências; omais recente, ontem, de 12,9%

Botijãoacumulaaltade48%em4meses

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

www.folha.com.br/acervo
Desenvolvimento:

priscila.moraes
Realce


