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

LICITAÇÃO AGENDADA: PP173/17 PA31580/17 torna público que realizará Pregão Presencial do tipo
menor preço global do lote, visando o Registro de Preços para execução de serviços caracterizados de
baixa monta e simples execução com a finalidade de manutenção, reparos, recuperação, adequações e
conservação das edificações de uso públicos do município, com o fornecimento de material e mão de
obra, para a Prefeitura de Guarulhos. Abertura: 21/12/17 - 8h30. 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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Av. Prof ° Joaquim Barreto, 1000 – Atalaia – Cotia/SP, que será
realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 19.964/2017. PP nº 85/2017 às 14:30 hs do dia 19/12/2017.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de impressão departamental por meio de multifuncionais, suporte técnico e
treinamento de pessoal, incluindo a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários. O
edital retificado está disponível para retirada dos interessados.
a) Raphael Gheneim de Camargo – Secretário de Gestão Estratégica e
Inovação
Maiores informações e cópias dos editais estarão disponíveis para eventual
aquisição pelos interessados no Depto de Compras e Licitações, no horário
das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 15:30hs sito à Av. Professor Joaquim
Barreto, 1.000 – Bairro do Atalaia – Cotia – SP. Telefone (11) 4616 – 4846
ramal 4. Solicitar os editais pelo e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta, no município de Igarapava/SP o certame licitatório na modalidade
Pregão (Presencial) nº 040/2017 – Registro de Preços, do tipo menor preço por
lote para contratação de empresa para fornecimento de mobiliários e equipamentos
padrão FNDE para a Creche Proinfancia, localizada na Av. Pereira Rebouças, 1430 -
Jardim Aparecida na cidade de Igarapava - SP, conforme especificações constantes no
objeto do respectivo Edital e seus Anexos, bem como, no Plano de Ações Articuladas,
Processo 23400.00.6468/2014-12, Termo de Compromisso PAR 201401519. Entrega
dos Envelopes: ocorrerá impreterivelmente, no dia 21 de dezembro de 2017, às 09:00
horas, no Setor de Licitações no endereço abaixo. Abertura da sessão: na mesma data
e local as 09:15 horas. O edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos até o
dia útil imediatamente anterior à data da entrega dos envelopes, na Rua Cap. Antonio
Augusto Maciel nº 35 - centro, das 12:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento do
custo de R$ 20,00 (vinte reais) ou, sem ônus, através do site http://igarapava.sp.gov.br.

Igarapava/SP, 07 de dezembro de 2017.
(a) José Ricardo Rodrigues Mattar - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, Secretaria Municipal de Administração
e Logística, torna público que se encontra aberta licitação na modalida-
de Tomada de Preços nº 007/17, Processo nº 33.843/2017, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada para Reforma do Parque Chico
Anysio. Abertura dos envelopes no dia 27/12/2017 às 14:00 horas, no pré-
dio da Secretaria Municipal de Administração e Logística, sito à Avenida
Professor Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro da Atalaia, Cotia – SP. O edital
em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das
08h00min às 17h00 no endereço acima citado, podendo ser solicitado tam-
bém através do e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br, quaisquer in-
formações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4616-4846, ramal 4390.

LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
COMUNICADO

LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, em atendimento ao disposto no Artigo 10 do
Regulamento Conjunto para compartilhamento de Infra-Estrutura entre os setores de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta Nº 001 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e Agência Nacional de
Petróleo (ANP), de 24 de novembro de 1999, comunica que está disponibilizando sua infra-estrutura
do Serviço Publico de Transmissão, para compartilhamento de telecomunicações, na seguinte rota: LT
Tucurui – Xingu – Jurupari.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMEN-
TO DA MEDICINA/HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE

nº 011/2017, realizado para a Contratação de empresa especializada
em prestação de Serviços de Adequações Estruturais e Assessoria para
Obtenção de AVCB. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

ENTREGA: Até 21 de dezembro de 2017, às 15h.
Local: Na Gerência de Suprimentos da Universidade de Caxias do Sul, na Sala 122

do Bloco A, situada na Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Bairro Petrópolis,
Caxias do Sul-RS.

Modalidade: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 023-2017
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica de Direito Privado especializada na prestação de

serviços de vigilância patrimonial armada, vigilância desarmada, monitoramento de
câmeras e recepção, para atuação nas dependências da Fundação Universidade
de Caxias do Sul, devidamente descritos neste Edital e em seus respectivos
Anexos.

O Edital e outras informações poderão ser obtidos na Gerência de Suprimentos da Universidade
de Caxias do Sul, localizada no Bloco A, Sala 122, Campus-sede, sito na Rua Francisco Getúlio
Vargas, n.º 1130, térreo, fone (54) 3218.2300, em horário de expediente, das 8h às 11h e das
14h às 17h, e também poderão ser retirados no sítio eletrônico da UCS: www.ucs.br/editais. Os
esclarecimentos serão fornecidos em até 5 (cinco) dias anteriores à data-limite para entrega dos
envelopes.

Caxias do Sul, 8 de dezembro de 2017.
Prof. Ambrósio Luiz Bonalume

Presidente

1 - FURNAS torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico para contratação dos serviços para condução de veículos, com
profissionais habilitados na categoria D, da frota própria e alugada de FURNAS,
localizada nas unidades dos Estados de São Paulo e do Paraná.
2 - O Edital poderá ser consultado e obtido no sítio do Comprasnet
(www.comprasgovernamentais.gov.br), sob nº 592017 - Código da UASG 926136.
3 - As propostas deverão ser apresentadas até às 10h do dia 19/12/2017, no
sistema de licitações Comprasnet.

CELSO MOTTER DE CARVALHO
Ordenador de Despesas

AVISO DE EDITAL PE.CSS.A.00059.2017

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Retomada de Sessão
A Fundação Zerbini torna público a “retomada da sessão” para o referido processo para a Unidade do
Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Processos 2131, 2154, 2155 e 2156/16-P.P. 30/16
para aquisição de Quinze Ventiladores Mecânicos que será realizado em 20/12/2017 às 09h30. O
edital poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 07 de Dezembro de 2017.

Marcel Nascimento
p/ Equipe de Apoio

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017
1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 29 dias do mês de novembro de 2017, às 10 horas, na filial da Equatorial Energia S.A., localizada em Brasília/DF, no Setor
SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, salas 702 a 708, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915 (“Companhia”).
2. CONVOCAÇÃO: Convocação através de correio eletrônico a todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”).
3. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros do Conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo
Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves, e José Jorge de Vasconcelos Lima. 4. MESA:
Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Windsor Silva Santos Júnior. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Autorização para realização
da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, em série única, (“Emissão” e “Notas Comerciais”, respectivamente), no
montante total de até R$ 310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 566, de 31 de julho de 2015 (“Instrução CVM 566”), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta
Restrita”); (ii) Autorização à diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos necessários à
realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, sem limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Notas Comerciais, bem
como assinar as respectivas Cártulas e demais documentos necessários para a realização da Emissão; (b) contratar instituições financeiras devidamente
habilitadas para serem responsáveis pela prestação dos serviços de banco mandatário e custodiante de guarda física das Notas Comerciais, assim
como pela coordenação e intermediação da Oferta Restrita, sob o regime de melhores esforços de colocação, bem como o agente fiduciário e a B3 S.A.
– Brasil, Bolsa e Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”); e (c) contratar quaisquer outros prestadores de serviços necessários à Emissão, à Oferta
Restrita e/ou às Notas Comerciais; e (iii) Ratificação de todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria da Companhia para a implementação
da Oferta Restrita. 5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 566 e do artigo 17, inciso “(q)”, do estatuto social da
Companhia, a realização da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e condições principais: (a) Número de Séries:
A Emissão será realizada em série única; (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de
reais) (“Valor Total da Emissão”); (c) Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais será de R$3.875.000,00 (três milhões e
oitocentos e setenta e cinco mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (d) Quantidade de Notas Comerciais: Serão emitidas 80 (oitenta)
Notas Comerciais; (e) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos, a data de emissão das Notas Comerciais será a data de sua efetiva subscrição e
integralização (“Data de Emissão”), conforme prevista nas cártulas das Notas Comerciais (“Cártulas”); (f) Destinação de Recursos: Os recursos
líquidos captados mediante a colocação das Notas Comerciais serão utilizados para a realização de investimentos pela Companhia no setor de
transmissão de energia elétrica em até 200 (duzentos) dias a contar da data de integralização; (g) Forma e Circulação: As Notas Comerciais serão
emitidas sob a forma cartular e ficarão depositadas junto a instituição custodiante contratada para prestação de serviço de custodiante da guarda física
das Notas Comerciais (“Custodiante”). As Notas Comerciais circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade.
Enquanto objeto de depósito centralizado na B3, a circulação das Notas Comerciais se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de
depósito mantidas junto à B3, que endossará a cártula ao credor definitivo, por ocasião da extinção do depósito centralizado, com exceção do resgate
que tenha sido liquidado através da B3; (h) Prazo e Data de Vencimento: As Notas Comerciais terão prazo de vencimento de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada resultante de Resgate Antecipado
Facultativo Total (conforme definido abaixo) e/ou vencimento antecipado a serem previstas nas respectivas Cártulas; (i) Subscrição e Integralização:
O preço de subscrição e integralização das Notas Comerciais será correspondente ao Valor Nominal Unitário, acrescido de ágio ou deságio. As Notas
Comerciais serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em uma única data (“Data de Integralização”), exclusivamente por meio do MDA (conforme
definido abaixo), em moeda corrente nacional.Todas as Notas Comerciais serão subscritas e integralizadas na mesma data; (j) Regime de Colocação:
As Notas Comerciais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 566 e da Instrução CVM
476, estando, portanto, automaticamente dispensada de registro perante a CVM, sendo a distribuição pública realizada sob regime de melhores esforços
de colocação, com a intermediação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, na qualidade de coordenador líder da
Oferta (“Coordenador Líder”). Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita. Na eventualidade de a totalidade das Notas
Promissórias não ser colocada, a Oferta Restrita será cancelada; (k) Atualização Monetária e Remuneração das Notas Comerciais: O Valor Nominal
Unitário das Notas Comerciais não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios
correspondentes à variação acumulada de 109,00% (cento e nove inteiros por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de
um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente
pela B3 no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI” e “Remuneração”, respectivamente), calculados
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento,
considerando para tal os critérios estabelecidos no “Caderno de Fórmulas Notas Comerciais - CETIP21” disponibilizado para consulta em sua página
na Internet (http://www.cetip.com.br), conforme fórmula a ser prevista nas Cártulas; (l) Periodicidade do Pagamento da Remuneração e do Valor
Nominal Unitário da Nota Comercial: A Remuneração e o Valor Nominal Unitários serão integralmente pagos pela Companhia, em uma única parcela,
aos titulares das Notas Comerciais na Data de Vencimento ou na data de liquidação antecipada, em caso de Resgate Antecipado Facultativo Total
(conforme definido abaixo) ou declaração de vencimento antecipado das Notas Comerciais; (m) Resgate Antecipado Facultativo Total: a partir do 4º
(quarto) mês a contar da Data de Emissão, a Companhia poderá, conforme previsto no §3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, a seu exclusivo critério,
de forma unilateral, realizar o resgate antecipado, total das Notas Promissórias, com o consequente cancelamento de tais Notas Promissórias. O resgate
antecipado facultativo deverá ser realizado mediante aviso prévio aos titulares das Notas Promissórias, ao Agente Fiduciário, ao Custodiante, ao Banco
Mandatário e à B3, de 3 (três) dias úteis da data do evento, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias objeto do resgate,
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, observados os procedimentos a serem estabelecidos nas respectivas cártulas (“Resgate
Antecipado Facultativo Total”); (n) Titularidade: Para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais será comprovada pela posse das
Cártulas. Adicionalmente, caso as Notas Comerciais estejam depositadas eletronicamente na B3, a titularidade das Notas Comerciais será comprovada
pelo relatório expedido pela B3 em nome do respectivo titular da Nota Comercial; (o) Vencimento Antecipado: na ocorrência de qualquer dos eventos
de vencimento antecipado a serem previstos nas Cártulas, as obrigações decorrentes das Notas Comerciais poderão ser declaradas vencidas
antecipadamente tornando-se imediatamente exigível o pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento e dos Encargos Moratórios (conforme definido
abaixo), se houver, bem como de quaisquer outros valores devidos pela Companhia nos termos das Cártulas; (p) Distribuição, Negociação e
Colocação: As Notas Comerciais serão depositadas para distribuição no mercado primário exclusivamente através do MDA - Módulo de Distribuição de
Ativos (“MDA”) e para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), ambos administrados e
operacionalizados pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente, e as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na
B3. As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente a, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais, assim definidos nos termos do
artigo 9º-A da Instrução CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), podendo ser subscritas e
integralizadas por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. As Notas Comerciais somente poderão ser negociadas nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais,
conforme disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476, respectivamente, e depois de observado o cumprimento, pela Companhia, dos requisitos do
artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Notas Promissórias deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares
aplicáveis; (q) Garantia: As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias reais ou fidejussórias; (r) Local do Pagamento: Os pagamentos
que fizerem jus às Notas Comerciais serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento em conformidade com os procedimentos da B3 para
as Notas Comerciais que estejam depositadas na B3 ou, caso não estejam depositadas na B3, na sede da Companhia, ou ainda em conformidade com
os procedimentos adotados pelo Banco Mandatário, conforme aplicável; (s) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela
Companhia de qualquer valor devido aos titulares das Notas Comerciais, nos termos das Cártulas, adicionalmente ao pagamento da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde Data de Emissão, até a data do efetivo pagamento, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por
cento); (t) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista
nas Notas Comerciais, até o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos
devam ser realizados através da B3, hipótese em que referida prorrogação de prazo somente ocorrerá caso a data de pagamento coincida com feriado
declarado nacional, sábado ou domingo. Para fins da Emissão, “Dia Útil” significa qualquer dia com exceção de sábado, domingo e feriado declarado
nacional; (u) Prestadores de Serviço: serão contratados, às expensas da Companhia, os seguintes prestadores de serviço para a Emissão e a Oferta
Restrita, além de outros que sejam eventualmente necessários: (i) Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 17.343.682/0001-38, para atuar como agente fiduciário e representante dos interesses da comunhão dos titulares das Notas Promissórias,
conforme termos e condições previstos nas cártulas (“Agente Fiduciário”); (ii) a instituição financeira que irá prestar serviços de banco mandatário das
Notas Promissórias (“Banco Mandatário”); e (iii) o Custodiante, responsável pela guarda física das Notas Promissórias ; (v) Demais Características: as
demais características das Notas Comerciais serão descritas nas Cártulas. (ii) Foi aprovada a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todo
e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita, bem como negociar as
características finais das Cártulas, incluindo, sem limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Notas Comerciais, observados os
limites desta deliberação, bem como assinar as respectivas Cártulas e demais documentos necessários para a realização da Emissão; (b) contratar
instituições financeiras devidamente habilitadas para serem responsáveis pela prestação dos serviços de Banco Mandatário e Custodiante de guarda
física das Notas Comerciais, assim como pela coordenação e intermediação da Oferta Restrita, sob o regime de melhores esforços de colocação, bem
como o Agente Fiduciário e a B3; e (c) contratar quaisquer outros prestadores de serviços necessários à Emissão, à Oferta Restrita e/ou às Notas
Comerciais; e (iii) Foram ratificados todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria para a implementação da Emissão e da Oferta Restrita.
6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração abriu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. ASSINATURA DOS PRESENTES: Mesa: Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário:
Windsor Silva Santos Júnior; Conselheiros de Administração Presentes: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo
Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves, e José Jorge de Vasconcelos Lima. Certifico o registro
em 05/12/2017, sob o número 20171272579. Lílian Theresa Rodrigues Mendonça, Secretária Geral em Exercício - JUCEMA.

Conselheiros de Administração Presentes: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Eduardo 
Saggioro, Guilherme Mexias Aché, Marcelo Souza Monteiro, Luis Henrique de Moura Gonçalves, e José Jorge de Vasconcelos Lima. Certifico o registro 
em 05/12/2017, sob o número 20171272579. Lílian Theresa Rodrigues Mendonça, Secretária Geral em Exercício - JUCEMA.

Equatorial Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE nº 2130000938-8 - Companhia Aberta

EDITAL DE LOTEAMENTO
Na qualidade de Oficial do Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca de Santa Rita do Passa Quatro/SP, com fundamento no artigo
19 da Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano) e a requerimento de WRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (CNPJ nº 24.878.990/0001-23), prenotado sob o nº 74.744, NOTIFICO quaisquer pessoas interessadas a comparecerem na
Rua Inácio Ribeiro, 381 – Centro, Santa Rita do Passa Quatro/SP, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA
PUBLICAÇÃO, a fim de se manifestar(em) sobre o referido procedimento de loteamento do imóvel objeto da Matrícula nº 17.087,
situado na Rua João Batista Camilo, ou apresentar(em) impugnação devidamente fundamentada.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL CONFORME A MATRÍCULA Nº 17.087:
DE PARA ÂNGULO DISTÂNCIA CONFRONTAÇÃO
1 2 353°52’51” 7,90 m Rua João Batista Camilo
2 3 353°52’51” 37,57 m

Matrícula nº 1.293
3 4 352°47’40” 174,04 m
4 5 352°22’58” 106,68 m
5 6 350°40’41” 47,89 m
6 7 352°30’55” 34,39 m
7 8 92°40’49” 169,58 m Matrícula nº 8.242
8 9 92°11’47” 166,07 m Matrícula nº 8.241
9 10 92°02’22” 169,04 m Matrícula nº 8.240
10 11 124°19’28” 97,57 m Matrícula nº 7.595
11 12 215°07’53” 327,52 m Matrícula nº 15.003
12 13 215°01’51” 233,88 m Matrícula nº 16.972(82,75m) e Matrícula nº 16.974 (151,13m)
13 14 311°19’03” 23,18 m

Matrícula nº 10.513
14 15 315°45’07” 9,94 m
15 16 319°46’14” 16,05 m
16 17 326°46’58” 45,37 m
17 1 290°53’59” 160,02 m

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO REFERIDO EMPREENDIMENTO:

(aa.) Abrahão Jesus de Souza
Oficial Registrador

Aviso importante
A empresa Lolupize Confecções e Industria Ltda., CNPJ
07.025.553/0001-48, CNPJ 07.025.553/0002-29 e CNPJ
07.025.553/0003-00, vem por meio deste veículo informar
que não comercializa nenhum produto de vestuário já
confeccionado. Seus produtos comercializados, são
somente acessórios para confeccionistas de lingerie.
Informa ainda que não pratica nenhuma venda através de
redes sociais, e-comerce ou qualquer outro meio de venda
eletrônica. Suas vendas se dão única e exclusivamente de
maneira presencial, através de representantes comerciais
devidamente credenciados pela mesma.


