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Condomínio Edifício Higienópolis Medical Center
Rua Mato Grosso, nº 306 - CNPJ 07.918.746/0001-28
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convidados os Srs. Condôminos do Condomínio Edifício Higienópolis Medical
Center – “HMC”, conforme disposto pela Cláusula 7º da Convenção de Condomínio
devidamente registrada perante o 5º Registro de Imóveis da Capital, para compare-
cer à Assembleia Geral Ordinária de 2018 a ser realizada no dia 18 de abril de 2018,
em primeira convocação às 18h00 e, em segunda convocação, para as 18h30, na
Rua Mato Grosso, nº 306, 19º andar, no auditório do Edifício, na cidade de São Pau-
lo, estado de São Paulo, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1. Posição atual
sobre o processo judicial envolvendo o Condomínio Higienópolis Medical Center e
a empresa Allpark S/A (Estapar); 2. Apreciação, discussão e votação da proposta
orçamentária para o exercício de 01/05/18 a 30/04/19; 3. Apreciação, discussão e
votação das contas do Condomínio relativas ao exercício de 01/01/17 a 31/12/17;
Instruções Gerais: De acordo com a Cláusula Sétima, Parágrafo Sexto da Conven-
ção de Condomínio, os Srs. Condôminos que quiserem ser representados por pro-
curador habilitado deverão apresentar procuração antes do início da instalação da
Assembleia. Inadimplentes: Conforme Código Civil – Artigo nº 1335 – É de direito
do condômino votar nas deliberações das Assembleias e delas participar desde que
esteja quite com as suas obrigações Condominiais. (Clausula Sétima, § 10 da Con-
venção de Condomínio). São Paulo, 02 de abril de 2018. Dr. Silvio Boraks - Síndico.

AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE – Pregão Presencial nº 17/2016
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE torna público aos
interessados, no tocante ao Pregão Presencial em referência, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos sólidos de Serviços de Saúde, compreendendo os classificados
nos Grupos “A, B e E”, de acordo com a Resolução CONAMA nº 358/05, CONAMA nº 316/02
e RDC ANVISA nº 306/04, que o procedimento licitatório está suspenso até ulterior decisão.

Atibaia, 03 de abril de 2018.
Fabiane Cabral da Costa Santiago - SUPERINTENDENTE

Jucimara Biazetto Romeira Pereira - GERENTE DE SUPRIMENTOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA No 001/2018 - PROCESSO Nº 001/2018/CEL
OBJETO/NATUREZA: OBRA; DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE
CONSOLIDAÇÃO, COMPREENDIDA PELO PROJETO HABITACIONAL DE SUAPE., a ser processada de
acordo com a legislação vigente e as condições estabelecidas no instrumento convocatório.Valor máximo
aceitável: R$ 1.607.840,86 (Um milhão, seiscentos e sete mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta
e seis centavos). ABERTURA: 09/05/2018, às 09:30 hs (horário local). LOCAL: Km.10, Rodovia PE-60,
Engenho Massangana - Ipojuca-PE. Fone: (081) 3527-5025. EDITAL à disposição dos interessados no
endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, dias úteis, devendo portar
CD ou DVD virgem e carimbo ou cartão com o nº do CNPJ da empresa, para cópia dos arquivos.

Ipojuca (PE), 03 de abril de 2018.
HERMES DARCY Presidente da CEL

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2018
(REPUBLICAÇÃO)

OTribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 09/2018, cujo objeto é a
contratação de serviço de Service Desk e sustentação de infraestrutura de tecnologia para organização, desenvolvi-
mento, implantação e execução continuada de Tarefas de Suporte, Rotina e Demanda, compreendendo atividades
de suporte técnico remoto e/ou presencial de 1º, 2º e 3º Níveis, a usuários de soluções de tecnologia da informação
do TRE-BA, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento,
registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários, sustentação à infraestrutura tecnológica
e gerenciamento de processos de TI. A Licitação será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, no
sitewww.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: às 14h00min (horário de Brasília-DF) do dia
17/04/2018. O Edital, contendo todas as informações, encontra-se disponível, para reprodução gráfica, no endere-
ço acima, bem como no site www.tre-ba.jus.br. Outras informações pelo telefone: (71) 3373-7077.

Salvador, 4 de março de 2018
Raul Almeida da Paz - Pregoeiro

ASPDM -Associação Paulista para o Desenvolvimento daMedicina
- Hospital Estadual de Diadema, convida as empresas interessadas
em participar do Pregão Eletrônico nº SE-005/2018, realizado para a

contratação de empresa para prestação de serviço deReforma do Sistema de
Tratamento de Ar do Centro Cirúrgico e da UTI Adulto. Para informações e
condições de participação acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

EDITAL PARA INTIMAÇÃO
DE MAURO MONTERASTELLI

O 10º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, atendendo ao requerimento
de EPSILON EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., proprietário por
alienação fiduciária do imóvel da RuaMourato Coelho nº 716, apto 194, VilaMadalena
e com fulcro no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMA MAURO MONTERASTELLI
(CPF. 232.633.148-66), a pagar no prazo de até 15 (quinze) dias contados a
partir da data da publicação deste edital, no 10º Oficial de Registro de Imóveis, na
Rua Inácio Pereira da Rocha nº 142, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo, com
expediente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, cheque administrativo
nominal à credora, a importância de R$153.332,84 (cento e cinquenta e três mil,
trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), saldo apurado para
pagamento até 19 de abril de 2018, mais o valor das prestações que se vencerem
(se houver) a partir dessa data, além do reembolso à Serventia, dos emolumentos
devidos pela intimação, que deverão ser pagos em apartado, conforme previsto
no contrato respectivo, tudo nos termos e valores constantes do mencionado
requerimento e planilha de cálculo apresentada. Fica V. Senhoria advertida, de
que o não pagamento garante o direito de consolidação da propriedade plena do
imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do § 7º, do art. 26, da Lei 9.514/97.
E para que chegue ao seu conhecimento e não venham o intimado de futuro alegar
ignorância, expede-se o presente edital que será publicado por 3 (três) dias em
um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo. Dado e passado em
São Paulo, aos 02 de abril de 2018, FLAVIANO GALHARDO, Oficial.

SECRETARIA DA SAÚDE

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2018-SMS.G, processo 6018.2018/0006398-3,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS
DIVERSOS II, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de
Compras - GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/
realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia
17 de abril de 2018, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da
2ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2018-SMS.G, processo 6018.2018/0006113-1,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de DISPOSITIVO
INTRAVENOSO 23G, CATETER INTRAVENOSO 14G E SONDA ASPIRAÇÃO
TRAQ. NR 08, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de
Compras - GTC/Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço.
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do
dia 16 de abril de 2018, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da
2ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico;ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua
General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010,
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital,
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

EDITAL PARA INTIMAÇÃO
DE JOSE HENRIQUE MARQUES RODRIGUES

E LUCIA HELENA BORGES MARQUES RODRIGUES
O 10º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, atendendo ao requerimento de
BANCO BRADESCO S/A, proprietário por alienação fiduciária do imóvel da Rua Passo
da Pátria, nº 1.407, apto 82, Bloco B e com fulcro no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97,
INTIMA JOSE HENRIQUE MARQUES RODRIGUES (RG 15.668.633-8/SSP-SP
- CPF 089.231.958-55) e LUCIA HELENA BORGES MARQUES RODRIGUES
(RG 19.267.898-X SSP-SP CPF 162.868.378-33), a pagar no prazo de até
15 (quinze) dias contados a partir da data da publicação deste edital, no
10º Oficial de Registro de Imóveis, na Rua Inácio Pereira da Rocha nº 142, 1º andar,
Vila Madalena, São Paulo, com expediente de segunda a sexta-feira, das 9 às
16 horas, em cheque administrativo nominal ao credor, a importância de
R$380.769,87 (trezentos e oitenta mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta
e sete centavos), saldo apurado em 02 de abril de 2018, mais o valor das prestações
que se vencerem (se houver) a partir dessa data, além do reembolso à Serventia,
dos emolumentos devidos pela intimação, que deverão ser pagos em apartado,
conforme previsto no contrato respectivo, tudo nos termos e valores constantes do
mencionado requerimento e planilha de cálculo apresentada. Fica advertido, de
que o não pagamento garante o direito de consolidação da propriedade plena do
imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do § 7º, do art. 26, da Lei 9.514/97.
E para que chegue ao seu conhecimento e não venha o intimado de futuro
alegar ignorância, expede-se o presente edital que será publicado por 3 (três) dias
em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo. Dado e passado em
São Paulo, aos 02 de abril de 2018, FLAVIANO GALHARDO,Oficial.

Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.
CNPJ nº 08.174.089/0001-14

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
Relatório dos Administradores: Aos Acionistas. Almaviva do Brasil Tele-
marketing e Informática S.A. - São Paulo - SP. A Administração da Almaviva do
Brasil Telemarketing e Informática S.A. vem apresentar-lhes as Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para sua apreciação
e aprovação. As Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2016 são
apresentadas para fins de comparação. PRINCIPAIS EVENTOS: Após dois anos
de forte recessão (a pior desde 1990), a economia brasileira registrou um aumen-
to de 1% no PIB em 2017. Deve-se, no entanto, destacar que essa inversão de
tendência foi determinada, em grande parte, pelo desempenho positivo do setor
agrícola. Para 2018, a expectativa é de uma evolução mais homogênea entre os
setores e num ritmo mais cadenciado ao longo do ano, com aumento de 3%. O
crescimento do PIB ainda não se refletiu na taxa de desemprego, que permane-
ceu alta em 2017, com um ligeiro crescimento no final do ano, que deverá declinar
moderadamente em 2018: de 12,4% para 11,7%. Durante 2017, foram aprovadas
duas leis particularmente importantes para nossas atividades: a Lei nº
13.429/2017, que disciplina, legalizando definitivamente, o outsourcing de ativida-
des de serviços (a chamada terceirização) e a Lei nº 13.467/2017, que regula-
menta as relações de trabalho (acompanhada de várias medidas complementa-
res). Os efeitos benéficos dessas reformas, em grande parte esperados, na
realidade, a partir do ano de 2018, são múltiplos, entre os principais: trouxe segu-
rança jurídica as atividades gerenciadas por empresas que, como a nossa, pres-
tam serviços na modalidade outsourcer; flexibilização do mercado de trabalho;
valorização da negociação coletiva e individual; redução de disputas trabalhistas.
O exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi marcado por uma série de im-
portantíssimas ações organizacionais, operacionais / gerenciais, comerciais e fi-
nanceiras, que impactaram profundamente o perfil da Companhia. Do ponto de
vista organizacional, para garantir maior foco nas expectativas dos Clientes e uma
melhoria no desempenho operacional, foram separadas as responsabilidades
operacionais e comerciais. Paralelamente, foram reforçadas as áreas de apoio às
Operações. Além disso, foi criada uma Estrutura vertical dedicada às atividades
de Televendas. Nesse contexto, foram substituídos muitos managers e foram con-
tratados novos profissionais de alto nível. Ao mesmo tempo, houve uma forte ace-
leração no processo de utilização da tecnologia desenvolvida pela coirmã

Almawave do Brasil, para aumentar a eficiência e a precisão de nossas opera-
ções. Em particular, foi ampliado significativamente o uso dos front ends Iride
CRM e Iride CM. Naturalmente, as ações acima descritas levaram imediatamente
a um aumento nos custos indiretos. No entanto, este incremento trouxe gradual-
mente os resultados esperados: nos últimos meses de 2017, a Empresa estabili-
zou sua colocação no topo do ranking de qualidade dos seus clientes, assinalan-
do uma clara tendência de crescimento da eficiência. Isso é particularmente
relevante para as perspectivas de nossas atividades, uma vez que a alocação dos
volumes é frequentemente atrelada a modelos de concorrência entre fornecedo-
res, baseados, de fato, em indicadores qualitativos e de eficiência. A expectativa
é colher plenamente, em 2018, os frutos do trabalho estruturado em 2017. Do
ponto de vista comercial, deve ser evidenciada, em primeiro lugar, a conquista de
cinco novos clientes nos últimos meses do ano, pertencentes aos segmentos fi-
nanceiros e de varejo, para um total de cerca de 500 PAs, bem como a tendência
de crescimento dos serviços e volumes de atividades de outbound (fruto da já
mencionada criação de uma diretoria específica). Os relativos efeitos foram pro-
duzidos de forma reduzida durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
permitindo compensar só parcialmente a redução nos volumes de algumas ativi-
dades gerenciadas para os clientes Telecom. Ainda, no segundo semestre foi re-
alizada a internalização dos serviços de limpeza e vigilância em todos os sites da
empresa, com pequenos efeitos positivos no exercício, mas relevantes no ano de
2018 e seguintes. No final de 2017, a Companhia também passou por uma pro-
funda reformulação do perfil de sua dívida. A controladora indireta Almaviva SpA
concluiu, no início do mês de outubro, a emissão de um Bond no valor de 250
milhões de euros (Advisor da operação - Goldman Sachs). A Companhia benefi-
ciou-se dessa operação. Aproximadamente R$ 280 milhões foram transferidos
para Almaviva do Brasil, parte como aumento de capital e parte como mútuo in-
tercompany, com vencimento em cinco anos. O recurso foi utilizado, em grande
parte, para reembolsar antecipadamente todas as dívidas existentes com os ban-
cos locais. Assim, a Companhia pode substituir uma dívida muito cara, geralmen-
te de curto prazo, por capital e por empréstimo de longo prazo, a uma taxa signi-
ficativamente mais vantajosa. Isso trouxe, no curto prazo, uma perda relevante
em termos de custos financeiros, devido ao pagamento de penalidades pelo

reembolso antecipado dos empréstimos em andamento e à aceleração da amor-
tização dos encargos pagos no momento do empréstimo e impostos relacionados.
Mas, deu para Almaviva do Brasil um importante diferencial competitivo para 2018
e para os próximos anos. Em suma, portanto, em um contexto macroeconômico
ainda problemático, 2017, para a Companhia, foi um ano de importantes transfor-
mações, visando preparar, da melhor forma possível, a Companhia para os desa-
fios de um mercado em rápida transformação.
Dados Econômicos/Financeiros Consolidado

31/12/2017 31/12/2016
Receita líquida 915.219 923.236
EBITDA - Lucro antes das despesas financeiras,
impostos, depreciação e amortização 72.688 106.409

% sobre receita líquida 7,94% 11,53%
EBITDA - Lucro antes das despesas financeiras,
impostos , depreciação e amortização - NÃO
CONSIDERA ATIVIDADES NA COLÔMBIA 77.043 109.655

% sobre receita líquida 8,66% 12,00%
EBITDA Ajustado* - Lucro antes das despesas
financeiras, impostos, depreciação e amortização
- NÃO CONSIDERA ATIVIDADES NA COLOMBIA 82.911 113.193

% sobre receita líquida 9,29% 12,48%
PFN - Posição Financeira Líquida (253.488) (221.133)
Quantidade de colaboradores 30.790 31.935
Quantidade de PAs 17.087 16.406
* O EBITDA foi ajustado por despesas relacionadas a fatos não recorrentes como
a reestruturação e migrações de operações. A Administração coloca-se à disposi-
ção para prestar os esclarecimentos julgados necessários no exame das demons-
trações financeiras apresentadas. Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática
S.A. agradece a todos os seus clientes, fornecedores, funcionários e parceiros
pela confiança e empenho demonstrados no transcorrer do exercício que se en-
cerra. São Paulo, 26 de março de 2018.
Francesco Renzetti - CEO - Chief Executive Officer.

Controladora Consolidado
Notas 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes
de caixa 4 44.287 21.192 46.062 30.389

Caixa restrito 5 2.014 1.626 2.014 1.626
Contas a receber
de clientes 6 255.094 217.691 264.570 229.946

Tributos a recuperar 7 15.130 10.521 22.961 17.791
Despesas antecipadas 24.449 26.282 27.289 27.278
Dividendos a receber 6.500 – – –
Outros ativos 15.578 7.271 18.861 9.078

363.052 284.583 381.757 316.108
Não circulante
Caixa restrito 5 – 16.298 – 16.298
Partes relacionadas 8 213 1.417 146 1.311
Depósitos judiciais 15 42.628 28.726 56.208 36.291
Despesas antecipadas 6.861 9.675 6.861 9.884
Impostos diferidos 20 21.682 7.073 24.532 8.406
Outros ativos
não circulantes 131 172 131 172

Investimentos 9 23.913 30.744 5 5
Imobilizado 10 145.651 167.652 148.806 170.833
Intangível 11 27.942 29.339 30.277 30.103

269.021 291.096 266.966 273.303

Total do ativo 632.073 575.679 648.723 589.411

Controladora Consolidado
Notas 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Passivo
Circulante
Fornecedores 29.823 37.620 35.167 40.491
Empréstimos
e financiamentos 12 10.189 221.123 13.268 224.492

Partes relacionadas 8 8.156 – 8.156 –
Obrigações trabalhistas
e tributárias 13 97.327 93.209 103.377 104.238

Parcelamento
de impostos 14 12.469 13.758 14.437 14.165

Provisão para perda
de investimento 9 180 181 – –

158.144 365.891 174.405 383.386
Não circulante
Empréstimos
e financiamentos 12 812 42.807 1.989 44.954

Partes relacionadas 8 281.000 14.133 279.302 7.560
Parcelamento
de impostos 14 76.553 36.751 77.450 37.400

Provisão para riscos 15 2.231 2.231 2.244 2.245
360.596 95.922 360.985 92.159

Patrimônio líquido
Capital social 16 46.282 44.223 46.282 44.223
Reserva de capital 79.319 43.878 79.319 43.878
Reservas de lucros – 26.143 – 26.143
Prejuízo acumulado (11.979) – (11.979) –
Outros resultados
abrangentes (289) (378) (289) (378)

113.333 113.866 113.333 113.866
Total do passivo
e patrimônio líquido 632.073 575.679 648.723 589.411

Demonstrações dos resultados
Controladora Consolidado

Notas 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Receita operacional
líquida 17 872.614 866.572 915.219 923.236

Custos dos serviços
prestados 18 (673.802) (655.741) (713.454) (698.663)

Lucro bruto 198.812 210.831 201.765 224.573
Receitas (despesas)
operacionais
Despesas gerais e
administrativas 18 (156.808) (147.472) (164.030) (153.406)

Despesas comerciais 18 (1.586) (1.427) (1.825) (1.484)
Equivalência
patrimonial 9 (5.193) 4.584 – –

Outras receitas
(despesas) líquidas 343 638 296 395

(163.244) (143.677) (165.559) (154.495)
Resultado financeiro 19
Receitas financeiras 4.242 10.861 4.275 10.962
Despesas financeiras (92.540) (71.656) (94.633) (71.880)

(88.298) (60.795) (90.358) (60.918)
Lucro (prejuízo) antes do
imposto de renda e
da contribuição social (52.730) 6.359 (54.152) 9.160

Imposto de renda e
contribuição social 20 14.608 (273) 16.030 (3.074)

Lucro líquido (prejuízo)
do exercício (38.122) 6.086 (38.122) 6.086

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reservas de lucro

Capital
social

Reserva
de capital

Reserva
legal

Retenção
de lucros

Prejuízo
acumulado

Resultado do
exercício

Outros resultados
abrangentes Total

Em 31 de dezembro de 2015 25.172 – 1.833 34.842 – – 162 62.009
Aumento de capital 19.051 – – (16.618) – – – 2.433
Ágio na emissão de ações – 43.878 – – – – – 43.878
Lucro líquido do exercício – – – – – 6.086 – 6.086
Destinação do resultado:

Constituição de reserva legal – – 304 – – (304) – –
Retenção de lucros – – – 5.782 – (5.782) – –
Outros resultados abrangentes – – – – – – (540) (540)
Em 31 de dezembro de 2016 44.223 43.878 2.137 24.006 – – (378) 113.866
Aumento de capital 2.059 – – – – – – 2.059
Ágio na emissão de ações – 35.441 – – – – – 35.441
Prejuízo do exercício – – – – – (38.122) – (38.122)

Compensação do prejuízo do exercício – – (2.137) (24.006) (11.979) 38.122 – –
Outros resultados abrangentes – – – – – – 89 89
Em 31 de dezembro de 2017 46.282 79.319 – – (11.979) – (289) 113.333

Demonstrações dos fluxos de caixa

Controladora Consolidado

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Fluxo de caixa proveniente
das operações:

Lucro (Prejuízo) do exercício
antes dos impostos (52.730) 6.359 (54.152) 9.160

Ajustes para reconciliar o lucro líquido
do exercício com recursos provenientes
de atividades operacionais:

Variação cambial
(ativa) passiva 19.623 (7.244) 19.856 (7.276)

Juros sobre empréstimos e
leasing apropriados 37.837 45.559 38.390 45.614

Equivalência patrimonial 5.193 (4.584) – –

Depreciação e amortização 35.198 35.771 36.786 35.952

Valor residual
imobilizado baixado 15 – 15 –

Impostos diferidos 14.608 – 16.030 –

59.744 75.861 56.925 83.450

Redução (Aumento)
nos ativos operacionais:

Contas a receber de clientes (37.403) (42.652) (34.624) (46.854)

Tributos a recuperar (19.218) 8.716 (21.296) 5.862

Despesas antecipadas 4.647 (5.762) 3.012 (6.342)

Depósitos judiciais (13.902) (13.008) (19.917) (16.845)

Outros ativos (8.266) (1.603) (9.653) (2.754)

(74.142) (54.309) (82.478) (66.933)

Aumento (Redução) nos
passivos operacionais:

Fornecedores (7.799) 6.539 (5.324) 8.073

Obrigações trabalhistas e tributárias 4.118 (22.900) (861) (19.488)

Juros pagos (39.560) (42.899) (40.603) (42.916)

Parcelamento de impostos 38.513 24.114 40.322 23.819

Provisão para riscos – – (1) 1

Imposto de renda
e contribuição social pagos – (273) – (3.074)

(4.728) (35.419) (6.467) (33.585)

Caixa líquido usado nas
atividades operacionais (19.126) (13.867) (32.020) (17.068)

Fluxo de caixa utilizado
nas atividades de investimento:

Caixa restrito 15.910 (1.518) 15.910 (1.446)

Aumento de capital em
controladas (4.772) (9.494) – –

Adições de ativo imobilizado (8.616) (26.042) (9.316) (29.236)

Adições de ativo intangível (3.199) (3.868) (5.632) (4.785)

Caixa líquido gerado (usado) nas

atividades de investimentos (677) (40.922) 962 (35.467)

Fluxo de caixa proveniente das
atividades de financiamento:

Movimentação líquida mútuo
de partes relacionadas 249.978 3.300 255.336 2.057

Aumento de capital
e reserva de capital 37.500 46.311 37.500 46.311

Captação de empréstimos e
leasing 106.482 132.487 108.983 138.208

Amortização do principal de
empréstimos e leasing (351.062) (137.462) (355.088) (137.687)

Caixa gerado nas atividades
de financiamento 42.898 44.636 46.731 48.889

Aumento do caixa
e equivalentes de caixa 23.095 (10.153) 15.673 (3.646)

Caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 21.192 31.345 30.389 34.035

No final do exercício 44.287 21.192 46.062 30.389

Aumento do caixa
e equivalentes de caixa 23.095 (10.153) 15.673 (3.646)

As demonstrações financeiras completas, incluindo parecer dos auditores
independentes e notas explicativas, podem ser obtidas na sede social

da empresa, à Rua Bela Cintra, 1149, Consolação, São Paulo.

Marco Tripi

Diretor-Presidente

Francesco Renzetti

Chief Executive Officer - CEO

Carlo Ruggeri

Diretor

NV Assessoria Contábil e Empresarial Ltda. - CRC-MG008624/O-0

Nivaldo Lelis de Lima - Contador - CRC-MG44709/O-8

Balanços patrimoniais

Demonstrações dos resultados abrangentes
Controladora Consolidado

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Lucro líquido/(prejuízo)
do exercício (38.122) 6.086 (38.122) 6.086

Outros resultados abrangentes 89 (540) 89 (540)
Resultado abrangente
do exercício (38.033) 5.546 (38.033) 5.546

SECRETARIA DA SAÚDE

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Torna público que realizará no dia e hora determinados a seguir:
Pregão Eletrônico n°: 008/2018 - Processo nº 6110. 2017/0005941-0
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O
EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO STERRAD® 100S PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL.
Data Abertura: 19/04/2018 às 09h00 - Custo do Edital: R$ 9,40
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
OsEditaisestãodisponíveisparaconsultaouretiradanosite:http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia,
na Av.Paulista, 07 - 10º andar - BelaVista - São Paulo/SP - CEP 01311-000, no horário
das 09h00 às 16h00, retirada do Edital mediante apresentação de comprovante de
depósito bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos de real) por folha, em nome
da Autarquia Hospitalar Municipal - Conta Corrente: 18.113-7 - Agência: 1897-X
(Banco do Brasil).

AAlgarTelecom informaquehaverá indisponibilidade técnica, noperíodoentre às 22h
dodia 15de abril, às 06hdodia 16de abril de 2018, nos serviços de:TelefoniaMóvel
GSM/3G, dos assinantes das localidadesde: Brejo Bonito, Canápolis, Capinópolis, Carmo
doParanaíba, Centralina, Chaveslândia, Cruzeiro da Fortaleza, Cruzeiro dos Peixotos, Flor de
Minas, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiaçu, Ituiutaba, Jardinésia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa
Grande,Martinésia,Monte SantodeMinas, NovaPonte, Nova Serrana, Papagaios, Pará de
Minas, Patos deMinas, Pedrinópolis, Pitangui, Prata, PresidenteOlegário, Rio Paranaíba, Santa
Juliana, SantaVitória,Tupaciguara, Uberlândia,Vazante.TelefoniaMóvel3G, dos assinantes
das localidades de: Abaeté, Aguanil, AparecidadeMinas, Araguari, Araporã, Araxá, Biquinhas,
BomDespacho, Camacho, CampinaVerde, CampoFlorido, CarmodoCajuru, Carneirinho,
Cláudio, ComendadorGomes, ConceiçãodasAlagoas, Coromandel, Divinópolis, Doresópolis,
Ibiá, Ibiraci, Ingai, Itapecerica, Itaúna, Limeira doOeste, Luz,MonteAlegre deMinas,Monte
Carmelo,Oliveira, Patrocínio, Perdizes, Piracema, Pirajuba, Planura, Pompeu, PonteAlta,
Sacramento, SantoAntôniodoMonte, SantoAntôniodosCampos, São Franciscode Sales, São
Gotardo, Serra da Saudade,Tapiraí,Tapuirama,UniãodeMinas.TelefoniaMóvelGSM, dos
assinantes das localidades de: Alagoas, Andrequice, Antunes, Araporã, Araújos, Areias, Bálsamo,
BelaVista, BoaVista deMinas, BomJesus doPará, Brumado, Campinho, CamposAltos, Canjicas,
CórregoDanta, Esteios, Igaratinga, Iguatama, Luz,Maravilhas,Matinha,Miraporanga,Moema,
Patrimônio Riodos Peixes, Perdilândia, Pequi, Perdigão, Pilar, Quintinos, Ripas, Santanade
Patos, SãoGeraldo, São José daVarginha, SãoPedrodaPonte Firme,Tapuirama,Tavares,
Torneiros, Uberaba.
A empresapededesculpas pelos transtornos causados àpopulação e reitera seu compromisso
ematender de forma transparente e eficiente.

www.algartelecom.com.br

SECRETARIA DAS
PREFEITURAS REGIONAIS

PREFEITURA REGIONAL
DE JAÇANÃ/TREMEMBÉ

EXTRATO DO LEILÃO Nº 01 /PR-JT/2018
MODALIDADE: LEILÃO Nº 001/PR-JT/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6043.2018/0000091-0
OBJETO: LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL PARA ALIENAÇÃO (VENDA) DE
SUCATAS DE VEÍCULOS SOB SUA GUARDA.
ENDEREÇO: Av. Luis Stamatis, 300 - Jaçanã - São Paulo - Capital
DATA: 19/04/2018 - HORÁRIO: 10:00h.
HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA : 10:00h.


