
Quarta-Feira, 26 De Julho De 2017 ★ ★ ★ mercado a19ab

Neste ato, convoca-se CASA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES LTDA
(Money Forte), CNPJ 00.002.241/0001-70, que lhe foi proposta ima ação
de Procedimento Comum por parte de Antonio Miguel Pires, alegando em
síntese que assumiu em 09/06/2001 do Sr. Sebastião o Contrato de Admissão
nº 84012, posteriormente alterado para 1405, consórcio administrado pela
requerida. Tendo efetuado pagamentos até 15/03/2011, solicitou a
devolução dos valores investidos. Requer o autor Antonio Miguel Pires a rescisão do
contrato bem como a devolução dos valores devidamente corrigidos, além de
condenação da requerida ao pagamento de danos morais. Não sendo contestado o
processonº1002999-18.2015.8.26.0604,que tramitana3ªVaraCível deSumaré,
Estado de São Paulo, será considerado revel. Sumaré-SP, 26 de Julho de 2017.

SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO E

GESTÃO – SUBSECRETARIA
DO CENTRO DE SERVIÇOS

COMPARTILHADOS.
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE
PREÇOS: Nº 093/2017

O Estado de Minas Gerais, por intermédio
do Centro de Serviços Compartilhados
– CSC, da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – SEPLAG, realizará
o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS PLANEJAMENTO N° 093/2017
– Tipo: menor preço – Objeto: Registro de
preços referente à contratação de empresa
especializada para manutenção preventiva
e corretiva e atualizações de software em
centrais telefônicas e demais condições
previstas no Edital e seus Anexos.
A sessãodopregãoocorrerá nodia 8/8/2017,
às 10h30, no site www.compras.mg.gov.br.
Edital: site referido. Informações:
roney.costa@planejamento.mg.gov.br.
Pregoeiro: Roney de Aguiar Costa.

Wilson Sons Logistica Ltda., pessoa jurídica de
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF
sob n° 03.852.972/0001-00 e Inscrição Estadual nº
86.668.270, com sede na Rua da Quitanda, nº 86,
5º andar, Rio de Janeiro - RJ, DECLARA para os de-
vidos fins de direito o extravio dos Livros de Registro
de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrência do ICMS - Mod. 6 – “LRUDFTO” de suas
seguintes filiais:
CNPJ/MF nº 03.852.972/0041-90
Estabelecida no Município de Itapevi, Estado de São
Paulo, na Rodovia SP 029, CEL.PM Nelson Transchesi,
nº 1.730, Bairro Itaqui
CNPJ/MF nº 03.852.972/0006-07
Estabelecida no Município de Santo André, Estado de
São Paulo, na Avenida dos Estados, nº 4.530, Utinga

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.
www.folha.com.br/acervo
Desenvolvimento:

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – CEAC (CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS) ZONA
LESTE, convida as empresas interessadas em participar da Concorrência nº

SE 27/2017 para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Exames
de Imunohistoquímica O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia
01/08/2017, das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na
Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

CONCURSO DE ARQUITETURA

O Serviço Social do Comércio – Sesc, Administração Regional no Estado de
São Paulo, após o processamento do Concurso de Arquitetura 01/2017 a para
a construção da futura Unidade em Limeira, recebeu o recurso administrativo
interposto pelo código 84E377319F5734BD, o qual foi NEGADO PROVIMENTO,
mantendo a decisão Recorrida pelos seus próprios fundamentos.

A íntegra da decisão encontra-se disponível para consulta no site do Sesc
sescsp.org.br

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

Doar sangue. Só dói quando você não doa. Ligue 0800 55 0300 e saiba como ajudar.

A Fundação Pró-Sangue é o hemocentro
referência na América Latina, coletando
e processando mensalmente 12 mil
bolsas de sangue e atendendo a mais
de 100 instituições de saúde.
www.prosangue.sp.gov.br

Edital de Convocação. O Sindicato dos Servidores PúblicosMunicipais de Herculândia/
SP - (SINDHER), na Avenida São Paulo, n° 167, Centro de Herculândia/SP, inscrito
sob o número de CNPJ: 21.483.657/0001-27, neste ato representado por seu
presidente, que no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do artigo
quinze e inciso VII do estatuto social vigente, convoca todos seus associados para
comparecerem e participarem da Assembleia Geral de prestação de contas dos
exercícios financeiros referentes aos anos de dois mil e quinze e dois mil e dezesseis,
a ser realizada, no dia primeiro de agosto de dois mil e dezessete na Avenida São
Paulo, n° 167, Centro de Herculândia/SP às quinze horas, em primeira convocação
com maioria simples ou em segunda convocação às dezessete horas com qualquer
número de sócios presentes para deliberarem a pauta da seguinte ordem do dia:
a) Apreciação do parecer dos exercícios financeiros de dois mil quinze e dois mil e
dezesseis; b) Encaminhamento para deliberação e aprovação dos exercícios
financeiros. Lorival Bonfim Rocha - Presidente. Herculândia-SP, 26 de julho de 2017.

Coleções Folha: omelhor da
cultura, omelhor da arte e o
melhor do lazer reunidos para você.
Preços imperdíveis.
Aproveite para adquirir a sua!

*Preços válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Outros Estados consulte www.folha.com.br/colecoes

GRANDES LIVROS NO CINEMA

25 Livros-DVDs

25 Livros-CDs 20 livros

20 livros 28 livros

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 16,90*

Apenas
cada
volume.R$ 19,90*

Ligue (11) 3224 3090 (Grande São Paulo),0800 775 8080 (outras localidades)

ou acessewww.folha.com.br/colecoes

GRANDES ASTROS DO CINEMA

OMELHOR DE ELIS REGINA

AS GRANDES GUERRAS MUNDIAIS

DESIGN DE INTERIORES

GRANDES NOMES DO PENSAMENTOERRASMUNDIAIS PENSAMENTO

25 Livros-DVDs

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Suspensão de Processo
A Fundação Zerbini torna público a Suspensão dos processos abaixo para a Unidade do
Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Proc. 1699-1700-1701-1702-1849-1853-
1854-2036 e 2040/2016-PP 25/16 para aquisição de Centrais de Monitorização e Monitores
Multiparametricos. Em momento oportuno será divulgado nova data para a realização da sessão.
Este aviso poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 25 de Julho de 2017.

Valmir Oliveira e Rafael Miranda.

DIPMED MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ/MF nº. 12.741.100/0001-58
Convocação de Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) de Quotistas.

Ficam convocados todos os sócios da sociedade empresária Dipmed
Médicos Associados Ltda, CNPJ/MF nº. 12.741.100/0001-58, para
Assembleia Geral Extraordinária a ocorrer na Data: 04 de Agosto de
2017 (sexta-feira), Hora: 19h30min em 1ª convocação, com a presen-
ça de titulares de no mínimo três quartos do capital social e as 20h, em
2ª e última convocação, com qualquer número, Local: Anfiteatro do
Condomínio Vila Lobos Office Park, situado na Avenida Queiroz Filho,
nº. 1700, em São Paulo, SP, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Delibe-
rar sobre as Contas da Administração no período de 01 de janeiro a
30 de junho de 2017, incluindo, mas a eles não se limitando: Balanço
Patrimonial - 1º. semestre/2017, Demonstração do Resultado do Exer-
cício (DRE) - 1º. semestre/2017, Livro Diário e Razões Contábeis, Ex-
tratos de Contas, Estado da Caixa e da Carteira, Demais Livros Sociais
e Relatórios Financeiros do 1º. semestre/2017; 2) Ratificar a Distribui-
ção Antecipada de Lucros do período, nos termos do Contrato Social
e do Acordo de Quotistas; 3) Tomar ciência das Certidões Negativas
de Débitos tributários federais, estaduais e municipais da sociedade;
4) Deliberar sobre o ingresso de sócios, a saída de sócios e o direi-
to de preferência; 5) Deliberar sobre o Calendário de Assembleias
Extraordinárias da Sociedade a ser apresentado pela Administração;
6) Deliberar/Ratificar sobre Termo de Adesão ao Acordo de Quo-
tistas pelos novos sócios; 7) Outros assuntos. São Paulo, SP, 24 de
julho de 2017. Sócios-Administradores: Ivan Silva Marinho, CRM-SP
nº. 48.389, José Ribamar Carvalho Branco Filho, CRM-SP nº. 61.663.

Pregão Eletrônico (SRP) nº 58/2017
Processo nº 20312/17-32

ACOMPANHIADOCASDOESTADODESÃOPAULO –CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ sob n.º
44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico (SRP), sob nº 58/2017,
do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição, sob demanda, de material de consumo e equipamentos para o Programa
de Controle da População de Animais Domésticos do Porto de Santos, tudo em conformidade com o Edital e Termo de
Referência. A abertura da sessão pública para a formulação dos lances está marcada para o dia 08/08/2017, às
09 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir de 26/07/2017, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.portodesantos.com.br.

Pedro Henrique de Melo Bacci
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

Pregão Eletrônico nº 56/2017
Processo nº 17731/17-97

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ sob
n.º 44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob nº 56/2017, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de materiais para manutenção mecânica dos equipamentos da Usina Hidrelétrica de
Itatinga, com prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos para fornecimento dos materiais, tudo em conformidade com seu Edital e
seus Apensos. A abertura da sessão pública, para a formulação dos lances está marcada para o dia 08/08/2017, às 14h30.
DISPONIBILIZAÇÃODO EDITAL: a partir de 26/07/2017, nos sites www.comprasnet.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Cláudio Jorge da Silva Salgueirosa
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 14/2017 para a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Médicos para Realização, Análise e

Emissão de Laudos de Exames de Ultrassonografia Simples e Doppler, a retirar o Edital
somente no dia 03/08/2017, das 09h00min às 16h00min, no endereço: Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de Transplantes Euryclides
de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 26/2017 para a Contratação

de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Anestesiologia,
a retirar o Edital somente no dia 03/08/2017, das 09h00min às 16h00min, no
endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de
Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

OBJETO: Aquisição de materiais calibrados. Grupo 352, em atendimento as
necessidades do LANAGRO/SP.
DATAABERTURA: 21/08/2017
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua Raul
Ferrari, Jardim Santa Marcelina – Campinas – SP, no horário das 8:00 ás 12:00
e das 13:00 ás 17:00 horas.
O Edital também poderá ser obtido gratuitamente no sítio www.comprasnet.gov.br.

Pregoeira
Marcia Oliveira Parreira
Estatística. CONRE 3/1284

Responsável pela Divisão de Apoio Administrativo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017

LABORATÓRIO
NACIONAL
AGROPECUÁRIO -
LANAGRO/SP

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE 34/2017 para a Contratação

de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de UTI Pediátrica,
a retirar o Edital somente no dia 03/08/2017, das 09h00min às 16h00min, no
endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de
Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6123.

AOSS-SPDM –ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – Rede Assistencial de Superv Tecn da Saúde Butantã, convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE 53/2017

realizada para a contratação de empresa prestadora de Serviços de Manutenção
Preventiva, Corretiva e Inspeção Técnica em Equipamentos de Raio-X Fixo e Portátil.
Os interessados devem retirar Edital no dia 02/08/2017 das 09h às 16h, na Av.
Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

EADI Santo André Terminal de Cargas Ltda. pessoa
jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/
MF sob n° 03.599.179/0001-33 e Inscrição Estadual nº
686.640.581.115, com sede na Avenida dos Estados, nº
4.530, Bairro Utinga, Santo André - SP, DECLARA para os
devidos fins de direito o extravio dos Livros de Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência
do ICMS - Mod. 6 – “LRUDFTO”.

ICRIM - Instituto de Apoio à Criança e ao Adolescente com Doenças Renais
CNPJ: 00.942.447/0001-80

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
No exercício das atribuições que me foram conferidas pelo Estatuto Social do Instituto de Apoio a Criança e ao
Adolescente com Doenças Renais - ICRIM, em especial pelo inciso I do artigo 14 e artigo 15, venho, na melhor for-
ma de direito, CONVOCAR todos os Associados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a
se realizar na sede da pessoa jurídica acima qualificada, situada a Rua Loefgreen, 1427, Vila Clementino, São Paulo
(SP), no dia 01 de agosto de 2017, às 20h00, para a seguinte ordem do dia: 1. Alteração do estatuto social; 2. De-
mais assuntos de interesse da entidade. São Paulo, 20 de julho de 2017. Sérgio Reinaldo Nogueira - Presidente

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
- AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME MOGI DAS CRUZES,
convida as empresas interessadas em participar daConcorrência nº SE 42/2017 para a
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos para Realização, Leitura,

Análise e Emissão de Laudos de Exames de Colonoscopia, Endoscopia, Retossigmoidoscopia
e suas respectivas Polipectomias. O Edital estará à disposição dos interessados somente no
dia 01/08/2017, das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”,
na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TCE 37/17 – SUSPENSÃO
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se suspenso o PREGÃO ELETRÔNICO TCE nº 37/17 - Objeto do processo
TC-A- 30.451/026/16, visando à prestação de serviços de impressão, reprografia
e digitalização de documentos, com disponibilização, instalação e configuração
dos equipamentos, fornecimento de insumos de impressão, peças, manutenção e
reposição de suprimentos, inclusive papel, além da formação de 5 (cinco) postos
de serviços. A data de reabertura do certame será comunicada oportunamente.
Informações pelo telefone (11) 3292-3635 ou pelo e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

Stratura Asfaltos S.A.
CNPJ/MF 59.128.553/0001-77 - NIRE 35300035038

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária de Stratura Asfaltos S/A., Realizada em 28 de Abril de 2017.
(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2017, às 10 (dez) horas, na sede da empresa localizada na Avenida Paulista, 1754, 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. Mesa:
Sr. Ivan de Sá Pereira Junior e Sra. Andrea Barros Macedo Oliveira, escolhidos pelo acionista na forma do art. 128 da Lei nº 6.404/76. Convocação: Dispensada a
convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. I - Ordem do Dia: I. Deliberar sobre a inclusão de novo artigo 11 do Estatuto Social, com a devida
renumeração dos demais artigos, após as alterações a seguir; II. Deliberar sobre a alteração ao caput do artigo 13 do Estatuto Social; III. Deliberar sobre a alteração do
parágrafo 1º do artigo 19 do Estatuto Social; IV. Deliberar sobre a alteração ao parágrafo 4º do artigo 33 do Estatuto Social. II - Deliberações: Dando início à Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia, o primeiro item da ordem do dia foi colocado em discussão e o acionista presente deliberou aprovar a inclusão de novo artigo 11
do Estatuto Social nos seguintes termos: “Artigo 11 – Após o término da gestão, os ex-membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal ficam impedidos, por um período de seis meses, contados do término do mandato, se maior prazo não for fixado nas normas regulamentares, de: I – Aceitar
cargo de administrador ou conselheiro fiscal, exercer atividades ou prestar qualquer serviço a empresas concorrentes da Companhia; II - Aceitar cargo de administrador
ou Conselho fiscal, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenham mantido relacionamento oficial direto e relevante nos seis
meses anteriores ao término do mandato, se maior prazo não for fixado nas normas regulamentares; e III - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa
física ou jurídica, perante órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores
ao término do mandato, se maior prazo não for fixado nas normas regulamentares. Parágrafo Primeiro - Incluem-se no período a que se refere o caput deste artigo,
eventuais períodos de licença anual remunerada não gozada. Parágrafo Segundo - Durante o período de impedimento, os ex-membros da Diretoria Executiva, do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal farão jus a remuneração compensatória equivalente apenas ao honorário mensal da função que ocupavam. Parágrafo
Terceiro - Não terão direito à remuneração compensatória, os ex-membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal que optarem
pelo retorno, antes do término do período de impedimento, ao desempenho da função ou cargo, efetivo ou superior, que, anteriormente à sua investidura, ocupavam
na administração pública ou privada. Parágrafo Quarto - O descumprimento do impedimento de seis meses implica além da perda de remuneração compensatória,
a devolução do valor já recebido a esse título e o pagamento de multa de 20% sobre o total da remuneração compensatória que seria devida no período, sem prejuízo
do ressarcimento das perdas e danos que eventualmente der causa. Parágrafo Quinto - O início do pagamento da remuneração compensatória será precedido de
consulta formal à Comissão de Ética da Presidência da República nos termos do art. 8º da Lei 12.813/2013. “ Passando-se a segunda ordem do dia, o acionista
deliberou aprovar a alteração ao caput do artigo 13 do Estatuto Social que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 13 - O mandato dos membros do Conselho de
Administração é de 02 (dois) anos e se estenderá até a eleição e posse de seus substitutos, podendo haver reeleição, sendo permitidas, no máximo, três reconduções
consecutivas. “ Passando-se ao terceiro item da Assembleia o acionista deliberou aprovar a alteração do parágrafo 1º do artigo 19 do Estatuto Social que passará a ter
a seguinte redação, sendo mantida a redação dos demais parágrafos: “Parágrafo Primeiro – Os Diretores serão eleitos e aprovados de forma unânime pelo Conselho
de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos, podendo haver reeleição, sendo permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas. ” Passando-se ao quarto
item da Assembleia o acionista deliberou aprovar a alteração do parágrafo 4º do artigo 33 do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação, sendo mantida
a redação dos demais parágrafos: “Parágrafo Quarto - O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 2 (duas)
reconduções consecutivas.” III - Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura desta ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. IV -
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
São Paulo, 28 de abril de 2017. Mesa: Ivan de Sá Pereira Junior - Presidente; Andrea Barros Macedo Oliveira - Secretário. Acionista: Andrea Barros Macedo Oliveira
Petrobras Distribuidora S.A. Jucesp n° 334.513/17-0 em 21/07/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo faz saber que se encontra aberto a seguinte Tomada de
Preços: TP001/Edit006/FCCR/2017. Processo 673/SG/2017. Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para Serviços de Instalação de Sistema de Detecção e Extração de Fumaça, com
Fornecimento de Materiais e Equipamentos para o Cine Teatro Benedito Alves da Silva, conforme
Memorial Descritivo e Projetos Anexos ao Edital. Recebimento dos envelopes até 16/08/2017 às
10h00. Abertura às 10h15. Edital na íntegra e maiores informações no site www.fccr.sp.gov.br.
Aldo Zonzini Filho. Diretor Presidente.


