
abA22 mercado ★ ★ ★ SextA-FeirA, 10 De Novembro De 2017

ESCLARECE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO PREVIAMENTE INFORMADO
Convida o público interessado a participar da audiência pública que esta Comissão realizará, nas
datas abaixo descritas, tendo como objeto o seguinte item:
PL 686/2017 - Executivo - que, “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Paulo para o
Exercício de 2018”. (Orçamento Municipal 2018).
PL 687/2017 - Executivo - que, “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021”. (PPA).

Pedimos que se desconsidere, para todos os efeitos, o calendário previamente informado.
Não haverá audiência nos dias 16 e 17 de novembro, em virtude dos feriados em 15 e 20 de
novembro, a fim de garantir maior participação popular nas audiências públicas.
7ª Audiência Temática
1 - Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo
2 - Fundação Paulistana de Urbanismo e Tecnologia
3 - PRODAM
4 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
5 - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência Social
6 - Fundo de Assistência Social
7 - FUMCAD
8 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
9 - Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania
10 - Fundo Municipal do Idoso
Data: 09/11/2017
Horário: 10 horas
Local: Salão Nobre João Brasil Vita, 8º andar

4ª - Audiência Regional - Norte (Freguesia do Ó)
Data: 11/11/2017
Horário: 10 horas
Local: Prefeitura Regional de Freguesia do Ó/Brasilândia - Rua João Marcelino Branco, 95 -
Cachoerinha.

8ª Audiência Temática
1 - Secretaria da Fazenda
2 - SEHAB
3 - COHAB
4 - Fundo Municipal Habitação
5 - Fundo Saneamento, Ambiental, Infraestrutura
6 - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
7 - Fundo Especial Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
8 - Fundo Municipal de Parques
Data: 14/11/2017
Horário: 10 horas
Local: Salão Nobre João Brasil Vita, 8º andar

9ª Audiência Temática
1 - Secretaria Municipal de Cultura
Data: 21/11/2017
Horário: 10 horas
Local: Salão Nobre João Brasil Vita, 8º andar

10ª Audiência Temática
1 - Fundo Municipal de Iluminação Pública
2 - AMLURB - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
3 - Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais
4 - Secretaria Municipal do Governo Municipal
5 - Secretaria Municipal da Casa Civil
Data: 21/11/2017
Horário: 13 horas
Local: Salão Nobre João Brasil Vita, 8º andar
2ª Audiência Pública Geral
Data: 22/11/2017
Horário: 10 horas
Local: Salão Nobre João Brasil Vita, 8º andar

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 004/2017 (ID-490),

realizado para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos - Grupo D (comuns
não recicláveis). Para informações e condições de participação favor
acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

ASPDM – UNIDADE RECOMEÇO HELVÉTIA, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE-57/2017 para
Prestação de Serviços de Vigilância, os Editais estarão à disposição

dos interessados somente no dia 16/11/2017 das 9h às 16h, no Hospital
de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís
Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

GLT Participações S.A. - CNPJ 15.300.994/0001-39 - NIRE 35300453395
Edital de Convocação — Assembleia Geral Ordinária

Com fundamento nos artigos 123, b, e 132 da Lei 6.404/76, ficam convocados os senhores acionistas da GLT Participações S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em assembleia geral ordinária às 14 horas no dia 17 de novembro de 2017, a ser realizada, em caráter
extraordinário, na Rua Guararapes, 1909, conjunto 31, São Paulo, SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido de tais exercícios sociais; e
(iii) eleger os administradores. A administração é instada a disponibilizar aos acionistas acesso aos documentos que serão sujeitos à
deliberação, com a maior brevidade possível. São Paulo, 8 de novembro de 2017. Toutatis HoldCo U.S. LLC. (09, 10 e 11/11/2017)

Otacor Participações S.A. – CNPJ/MF nº 11.962.740/0001-25 – NIRE 35-3.0038721.0
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 11/08/2017

Local e Hora: na sede da “Companhia”, à Rua Vergueiro, 1855, 7º andar, conjunto 74, parte, CEP 04101-904, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, às 10h00 (dez horas). Quórum: acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de
Presença de Acionistas” da Companhia. Mesa: Sr. Américo Rafael Furini, Presidente. Sr. Marcos Cezar Silva, Secretário. Convocação: independente
de aviso, conforme permissivo constante do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (a “Lei das S.A.”). Ordem do Dia: (i) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Balanço Social e o Relatório da Administração, todos referentes
ao exercício findo de 31/12/2016; e (ii) deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31/12/2016. Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva,
ressalva, oposição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações: 1. Considerar sanadas (i) a inobservância à antecedência
na publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia, com base no permissivo constante no Artigo 133, do §4º, da Lei das S.A., e (ii) a inob-
servância ao prazo para realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Artigo 132, da Lei das S.A. 2. Aprovar o Relatório da Administração,
o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Folha de São Paulo, ambos no dia 4/07/2017, conforme Anexo I. 3. Aprovar a proposta da
Administração da Companhia de determinar que o lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2016, no montante de R$ 32.339,05 (trinta e
dois mil, trezentos e trinta e nove reais, cinco centavos), seja destinado da seguinte forma: (i) R$ 1.616,95 (um mil, seiscentos e dezesseis reais,
noventa e cinco centavos) serão destinados à conta de Reserva Legal, nos termos do Artigo 193, da Lei das S.A.; e (ii) o saldo remanescente, no valor
de R$ 30.722,10 (trinta mil, setecentos e vinte e dois reais, dez centavos), será inteiramente distribuído aos acionistas, nos termos do Artigo 31
do Estatuto Social, devendo ser pago até, no máximo, 31/12/2017. 4. Autorizar a Administração da Companhia a tomar todas as providências
necessárias para efetivar as deliberações tomadas neste ato. Documentos: ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente
e rubricados pela mesa, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/2016. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta
ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada
conforme, foi por todos assinada. Presentes: Sr. Américo Rafael Furini, Presidente. Sr. Marcos Cezar Silva, Secretário e Anna Maria Tuma Zacharias.
São Paulo, 11/08/2017. Américo Rafael Furini - Presidente; Anna Maria Tuma Zacharias. JUCESP nº 487.705/17-8, em 30/10/2017.

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

nº 005/2017 (ID-489), realizado para a Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos
de Serviços de Saúde do Grupo A, B e E. Para informações e condições de
participação favor acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

NCB Nº 113/2017
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA DE DADOS
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ÁGUA E
SANEAMENTO RURAL – SIASAR NO ESTADO DO CEARÁ.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/12/2017
HORA : 15:00 h (horário de Brasília)
LOCAL: Representação do IICA no Brasil

SHIS, QI 05, chácara 16, Lago Sul, BRASILIA / DF
CEP 71600-530

Os interessados poderão obter o Edital acessando a Internet, no site
http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-juridica/

INSTITUTO INTERAMERICANODE
COOPERAÇÃOPARAAAGRICULTURA- IICA

MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL

FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Para
Registro de Preço 017/2017 - A FUNPEC torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 27/11/2017,
às 09h30 (Horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br realizar-se-á o Pregão Eletrônico de Registro de Preço
nº 017/2017-FUNPEC, cujo objeto é a “Eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento
de passagens terrestres (nacionais e internacionais) e aéreas (e-tickets e/ou bilhetes de passagens aéreas nacionais e
internacionais)”. Valor estimado: R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais). O edital com as demais especificações e detalhes
encontra-se à disposição dos interessados, na sede e site da FUNPEC, Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal/RN,
em horário comercial. E nos sites: www.comprasnet.gov.br ou www.funpec.br. Natal/RN, 07 de novembro de 2017. Tiago
Victor da Silva - Pregoeiro.

SPECTRUM GEO DO BRASIL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA
CNPJ: 11.368.070/0001-13

AVISO DE LICENÇA. Torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis - IBAMA, Retificação da Licença para Pesquisa Sísmica - LPS 110/2016
para Atividade de Aquisição de Dados Sísmicos 2D, Não Exclusivos, nas Bacias Sedimenta-
res Marítimas de Campos e Santos, Santos Campos Fase II com validade até 15 de julho de 2018.

João Carlos Correa - Gerente Geral.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Suspensão de Processos
A Fundação Zerbini torna público a Suspensão dos processos abaixo para a Unidade do Instituto do
Coração–InCor-HCFMUSP,asaber:Processos:2131-2154-2155-2156/16-PP30/16paraAquisiçãode
Ventiladores Mecânicos.Em momento oportuno será divulgado nova data para a realização da sessão.
Esteavisopoderáserobtidonaíntegranosite:www.zerbini.org.br.SãoPaulo,09deNovembrode2017.

Marcel Nascimento
Equipe de apoio

COMUNICADO

“A Telefônica Brasil S.A., denominada Vivo comunica aos seus clientes e ao público em
geral que, a partir de 01/12/2017 iniciará a comercialização do serviço de TV por assinatura,
nos municípios de: Suzano, Taubaté, Mogi das Cruzes, Barra Mansa, Volta Redonda e Porto
Alegre.

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”

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.

Licitação Agendada: PE153/17 PA44633/17 tipo menor preço global do lote, com reserva de lote

exclusivo para Me, Epp e Mei, visando o Fornecimento de atomatados. Abertura das Propostas:

24/11/17 - 8h30. Disputa de Preços: 27/11/17 - 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

COMUNICADO PÚBLICO

PACOTE DE INTERNET REDES SOCIAIS - CONTROLE

A Telefônica Brasil S.A., doravante denominada VIVO, comunica a seus clientes e ao
público em geral a alteração de franquia do pacote Vivo Internet Redes Sociais Mensal de
800MB para 1GB para clientes Controle no valor de R$11,99/mês a partir de 10/12/2017.

As novas tarifas estão disponíveis para consulta em http://vivo.tl/2AkRguY

Após a mudança ligue *8486 a partir de um celular Vivo, 1058 de qualquer telefone ou
0800 772 8346 para portadores de necessidades especiais de fala e audição.

COMUNICADO PÚBLICO

PACOTE DE INTERNET REDES SOCIAIS - PRÉ-PAGO

A Telefônica Brasil S.A., doravante denominada VIVO, comunica a seus clientes e ao
público em geral a extinção do pacote Vivo Internet Redes Sociais Mensal de 800MB para
clientes Pré-Pago a partir de 10/12/2017, conforme o vencimento do pacote mensal
atual. Este será substituído pelo Vivo Internet Redes Sociais Semanal 1GB que será
lançado em 10/12/2017 no valor de R$2,99/semana.

Os clientes que possuem o pacote Vivo Internet Redes Sociais Semanal 400MB também
serão alterados para o pacote Vivo Internet Redes Sociais Semanal 1GB por R$2,99/
semana a partir de 10/12/2017. Novas contratações, a partir de 10/12/2017, também
serão para o novo pacote Vivo Internet Redes Sociais Semanal 1GB por R$2,99/semana.

Caso não concorde com as novas condições, o cliente poderá efetuar o cancelamento sem
qualquer ônus.

As novas tarifas estão disponíveis para consulta em www.vivoturbo.com.br

Após a mudança ligue *8486 a partir de um celular Vivo, 1058 de qualquer telefone ou
0800 772 8346 para portadores de necessidades especiais de fala e audição.

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,

AVISO DE LICITAÇÃO. Acha-se aberta na Fundação para o Remédio Popular – Furp, a seguinte licitação:
Pregão Eletrônico 0122/2017-B. Oferta de Compra nº 091101090452017OC00973. Pregoeira

designada: Najla Regina Cury. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA FARMACÊUTICA ATIVA
(AZATIOPRINA). Realização da Sessão: 24/11/2017 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.

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR “CHOPIN TAVARES DE LIMA” – FURP

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta

CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE 35300396090
Ata da Assembleia Geral dos Titulares de Debêntures da 5ª (Quinta) Emissão da

Companhia Siderúrgica Nacional, realizada em 01 de setembro de 2017.
1. Data, hora e local: Realizada no dia 01 de setembro de 2017, às 11h, na sede
social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3400, 20º andar, em São
Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação,
nos termos do artigo 71, § 2º, e do artigo 124, §4º da Lei 6.404 de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei 6.404/76”) tendo em vista que se verificou a presença dos debenturistas
representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação da 5ª emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, da
Companhia Siderúrgica Nacional (‘Debenturistas” e “Companhia”, respectivamente),
conforme verificou-se da assinatura da Lista de Presenças dos Debenturistas.Presentes
ainda os representantes legais da Companhia e da OliveiraTrust Distribuidora deTítulos
e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”). 3.
Mesa: foi eleito para assumir a presidência dos trabalhos o Sr. Antônio Amaro que
convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Marcelo Takeshi Yano de Andrade. 4.
Ordem do Dia: Nos termos das Cláusulas Sétima e 4.12.3 do Instrumento Particular
de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Colocação, da Companhia Siderúrgica Nacional (“Escritura de Emissão”),
deliberar sobre (i) eventual declaração do vencimento antecipado da Emissão, tendo
em vista o descumprimento do prazo para divulgação das demonstrações financeiras
anuais consolidadas da Companhia, relativas ao exercício de 2016 (“DF 2016”),
conforme previsto na Cláusula 5.1 “k” da Escritura de Emissão; e (ii) aprovar, ou não,
a prorrogação do prazo para divulgação da DF 2016. 5. Deliberações: Examinada e
debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovada, em caráter excepcional,
por unanimidade dos Debenturistas, o não vencimento antecipado da Emissão e a
prorrogação do prazo para divulgação das Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício social de 2016 da Companhia, o qual deverá ocorrer impreterivelmente
até 31 de outubro de 2017, em cumprimento ao disposto na Cláusula 5.1, alínea “k”
da Escritura de Emissão, sob pena de restar configurado Evento de Inadimplemento
da Emissão. O waiver ora concedido fica condicionado ao pagamento de prêmio aos
Debenturistas, pela Emissora, de 0,10% (dez centésimos por cento) sobre o Valor
Nominal Unitário das Debêntures acrescido da respectiva Remuneração, calculada
pro rata temporis desde o pagamento da Remuneração imediatamente anterior, até
a data do pagamento do prêmio, o qual será realizado em 10 (dez) dias corridos a
contar da presente data. As deliberações e aprovações acima referidas devem ser
interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e, portanto,
não poderão (i) ser interpretadas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer
outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão, nem quanto ao
cumprimento, pela Companhia, de todas e quaisquer obrigações previstas na Escritura
de Emissão, ou (ii) impedir, restringir e/ou limitar o exercício, pelos Debenturistas, de
qualquer direito, obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado na referida Escritura
de Emissão, exceto pelo previsto nas Deliberações da presente assembleia, nos
exatos termos ora aprovados, restando desde já consignada a possibilidade dos
Debenturistas declararem o vencimento antecipado da Escritura de Emissão caso
novos inadimplementos venham a ocorrer ou caso as condições aqui estabelecidas não
sejam cumpridas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, suspenderam-
se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi
esta lida, achada conforme e assinada pelo Presidente da mesa, pelo Secretário,
pela Emissora, pelo Agente Fiduciário e por todos os Debenturistas. São Paulo,
01 de setembro de 2017. Antônio Amaro - Presidente, Marcelo Takeshi Yano de
Andrade - Secretário; Companhia Siderúrgica Nacional - Companhia; OliveiraTrust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Agente Fiduciário. Registro na
JUCESP nº 504.877/17-3 em 01/11/2017.

ATA da Assembléia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas,
de Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automobilísticas, Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto
Feliz, Boituva e Cabreúva, realizada aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezessete à Rua Euclides da
Cunha, n°127, Centro em Itu, Estado de São Paulo, em segunda convocação com início às dezoito horas eis que às
dezessete horas, não havia quorum suficiente para início dos trabalhos. No horário mencionado, o Sr.Presidente,
Sr.Dorival Jesus do Nascimento Junior, declarou instalada a assembléia com o numero de presentes anotados no livro
de assembleia pg. 09, após convocou para mesa o Sr.Adão Pereira de Brito, na qualidade de Secretário e o Sr. Manoel
Neres de Souza, para Escrutinar. Apresentada a mesa aos presentes, estes concordaram com sua composição. Em
seguida o Sr.Presidente solicitou que o Sr.Secretario procedesse a leitura do edital convocatório, publicado no jornal,
Folha de São Paulo ano 97 quinta feira,26 de Outubro de 2017 n°32.348 em sua edição nacional. O Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, de Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas,
Fundidos, Automobilísticas, Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, através do seu diretor
Presidente, no uso das Atribuições e Previsões Estatutárias, Legais e de Conformidade com a Resolução da diretoria
Executiva, CONVOCA, Todos os Trabalhadores Associados e Não Associados a entidade, para a Assembléia Geral
Ordinária, que se realizar-se-a na Sede Social do Sindicato, à Rua Euclides da Cunha, n° 127 – Centro, em ITU,
Estado de São Paulo, no dia 30 de outubro de 2017, às 17:00 horas em primeira convocação, e às 18:00 horas
em segunda convocação, caso não obtido o quorum estatutário em primeira chamada; com a seguinte ordem do
dia: A) Leitura, discussão e deliberação sobre a Alteração da contribuição da mensalidade associativa de0,1%(zero
virgula um por cento), para o valor mensal 1,10% (um virgula um por cento) até o teto de 30,00(trinta reais) de todos
trabalhadores metalúrgicos da base territorial do sindicato associados. B) e outros assuntos de interesse da categoria
, o sr.Presidente explanou aos presentes a necessidade de referendar nesta assembléia a forma de alteração
no valor da Contribuição associativa de 0,1%(zero virgula um por cento), para o valor mensal 1,10% (um virgula
um por cento) até o teto de 30,00(trinta reais) de todos trabalhadores metalúrgicos da base territorial do sindicato
associados já e o valor que o associado contribuía de forma separada com 1% (hum por cento) de confederativo
mais 0,1%(zero virgula um por cento), a proposta esta juntando as duas e transformando em Mensalidade única
,Apos esta explanação foi concedido a palavra aos presentes para que os mesmos se Manifestassem , após todas
as duvidas e questionamentos serem esclarecidas pela mesa e não havendo mais nenhum trabalhador inscrito
para fazer uso da palavra o sr Presidente colocou o item a da pauta da assembléia em Votação ,não sendo anotado
pelo sr Escrutinador nenhuma abstenção ou voto contrario ,declarando-se aprovada por unanimidade aprovada a
proposta apresentada, item “b” da Pauta outros assuntos de interesse da categoria e abriu a palavra aos Presentes
e o sr. Manoel secretario de finanças pediu a palavra e solicitou aos presentes a necessidade de referendar nesta
assembléia a forma de sustentação financeira do Sindicato como cota de negociação Coletiva de 2% (dois por cento)
incidentes sobre o salário de novembro de 2017 e 3% (três por cento) incidentes sobre o salário de março de 2018,
a título de cota de custeio dos procedimentos da negociação coletiva de trabalho 2017/2018. Os recolhimentos
serão efetuados pelas empresas signatárias, até o dia 10 do mês subseqüente ao desconto dos não associados ,
Apos esta explanação foi concedido a palavra aos presentes para que os mesmos se Manifestassem , após todas as
duvidas e questionamentos serem esclarecidas pela mesa e não havendo mais nenhum trabalhador inscrito para
fazer uso da palavra o sr Presidente colocou o item a da pauta da assembléia em Votação ,não sendo anotado pelo sr
Escrutinador nenhuma abstenção ou voto contrario ,declarando-se aprovada por unanimidade aprovada a proposta
apresentada, o Sr. Presidente abriu novamente a palavra aos presentes para que fossem apresentados outros
assuntos para discussão. Nada mais foi apresentado e o Sr. Presidente, às dezenove horas, declarou encerrados
os trabalhos sendo a presente Ata por min Secretário lavrada, que após lida e achada conforme, é assinada pelo
Sr.Presidente e outros componentes da mesa.

Dorival Jesus do Nascimento Junior Adão Pereira de Brito
Presidente Secretário

Manoel Neres de Souza
Escrutinador

O Clube Paineiras do Morumby, localizado na Av. Dr. Alberto Penteado, 605, no bairro do Morumbi, em São
Paulo – SP, torna público, para o conhecimento dos interessados, que inicia o processo de seleção na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, voltados à
formação de atletas nas modalidades de Natação, Polo Aquático, Nado Sincronizado, Judô e Tênis, com
recursos orçamentários do Convênio nº 29 e anexos, firmado entre o CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY e o
Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, nos termos do Regulamento de compras e contratações do Comitê
Brasileiro de Clubes – CBC e Instruções Normativas Complementares Nº2-A,6,10 e 12, todas disponíveis no
site do CBC (http://www.cbc-clubes.com.br).

Cadastramento, abertura, análise e início da sessão de disputa de preços:Cadastramento, abertura, análise e início da sessão de disputa de preços:Cadastramento, abertura, análise e início da sessão de disputa de preços:Cadastramento, abertura, análise e início da sessão de disputa de preços:Cadastramento, abertura, análise e início da sessão de disputa de preços:

1)1)1)1)1) Recebimento das propostas: Início as 10h00 do dia 27 de Novembro de 2017
2)2)2)2)2) Encerramento do recebimento das propostas: Até as 10h00 do dia 07 de Dezembro de 2017
3)3)3)3)3) Prazo de análise das propostas: Início as 10h01 do dia 07 de Dezembro de 2017 até 09h59 do dia 11 de

Dezembro de 2017.
4)4)4)4)4) Início das disputas: às 10h00 do dia 11 de Dezembro de 2017

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link - licitações”.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília-DF.

Daniel Dell´Aquila – PresidenteDaniel Dell´Aquila – PresidenteDaniel Dell´Aquila – PresidenteDaniel Dell´Aquila – PresidenteDaniel Dell´Aquila – Presidente

CLUBE PCLUBE PCLUBE PCLUBE PCLUBE PAINEIRAS DO MORAINEIRAS DO MORAINEIRAS DO MORAINEIRAS DO MORAINEIRAS DO MORUMBYUMBYUMBYUMBYUMBY

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE – SAFTEC

AVISO DE DISPENSA EMERGENCIAL
A Coordenação de Compras da SAFTEC torna público que está aberto até dia 20/11/2017
o prazo para entrega de propostas, na 4ª. Avenida n° 400, 2° andar, Prédio Anexo,
CAB – Salvador-BA, CEP 41.145.005, bem como pelo endereço eletrônico
saftec.compras@saude.ba.gov.br, para aquisição dos medicamentos abaixo descritos,
Família 65.02, objeto de Dispensa Emergencial, conforme previsão do art. 59, inciso II e
IV, da Lei Estadual n° 9.433/2005, para atender determinação judicial. Os interessados
poderão obter informações no endereço citado acima, de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 18 h, ou através do telefone (71) 3115-8375.
DISPENSA EMERGENCIAL II Nº 126/2017 - SULTHIAME 50MG CAPSULA - 540
UNIDADES.
DISPENSA EMERGENCIAL II Nº 115/2017 - COMPLEXO MULTIVITAMÍNICO E MINERAL
CADA COMPRIMIDO/CAPSULA CONTÉM 18.167 UI DE VITAMINA A, 800 UI DE VITAMINA
D (COLECALCIFEROL), 150 UI DE VITAMINA E, E 700 MCG DE VITAMINA K (FITONADIONA)
COM UMA COMBINAÇÃO DE VITAMINAS SOLÚVEIS EM ÁGUA - 180 unidades.

Salvador, 09 de Novembro de 2017.
Flávio Franscisco Albuquerque

Diretor Administrativo
DA/SAFTEC/SESAB

SESAB

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo – SindusCon-SP, com base no
art. 22, inciso V, combinado com o art. 23, inciso II, do estatuto social, convoca as empresas associadas no gozo de seus direitos
estatutários, para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da Entidade, na Rua Dona Veridiana, 55, São Paulo, Capital, dia
16 de novembro de 2017, às 10h00 em primeira convocação e, não havendo número legal às 10h30 em segunda e última convocação.
Ordem do dia: 1 - Leitura e votação da ata de assembleia geral anterior; e 2 - Leitura, discussão e aprovação da proposta orçamentária
para o exercício de 2018, acompanhada de parecer do Conselho Consultivo. As empresas deverão ser representadas pelos seus diretores
ou prepostos devidamente habilitados, através de procuração específica para participar da Assembleia e exercer o direito de voto.
São Paulo, 9 de novembro de 2017. José Romeu Ferraz Neto, presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. Acha-se aberta na Fundação para o Remédio Popular – Furp, a seguinte licitação:
Pregão Presencial Internacional nº 0173/2017. Pregoeira designada: Vanessa de Campos Macedo.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA FARMACÊUTICA – ZIDOVUDINA. Realização da Sessão: 27/11/2017
às 08:30 horas. Custo do Edital: R$ 15,60. 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, www.furp.sp.gov.br adquiri-lo através do site www.imprensaoficial.com.br.

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR “CHOPIN TAVARES DE LIMA” – FURP

COMUNICADO PÚBLICO - MÓVEL

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 Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC,
comunica a seus clientes Controle e ao público em geral que os itens listados abaixo serão
descontinuados em 10/12/2017 e substituídos conforme tabela a seguir:

Pacote Atual Novo Pacote Valor
Pacote 60MB Pacote 150MB R$ 3,99
Pacote 200MB Pacote 400MB R$ 7,99
Pacote Internet Noite 400MB Pacote Internet Noite 1GB R$ 5,99
Pacote Internet
Fim de Semana 400MB

Pacote Internet
Fim de Semana 1GB R$ 5,99

Pacote 60 Minutos Avulso Pacote 100 Minutos Avulso R$ 9,99
Pacote 60 Minutos Mensal Pacote 100 Minutos Mensal R$ 8,99/mês
Recarga Antecipada R$10 Recarga Antecipada R$15 R$ 15,00
Internet Diária 30MB Internet Diária 100MB R$ 1,49

Caso o cliente deseje cancelar seu pacote de voz mensal, deverá enviar um SMS com a
palavra CANCELAR para o número 1515 ou ligar no Atendimento *8486. Portadores de
necessidades de fala/audição ligar 142.


