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OjuizHongKouHen,da8ª
Vara Cível de Justiça Federal
deSãoPaulo, concedeu limi-
narpara impediros represen-
tantes dos irmãos Joesley e
WesleyBatistadevotarnaas-
sembleiadaJBS,marcadapa-
ra esta sexta-feira (1º).
Omagistradoatendeuape-

dido do BNDESPar e da Cai-
xa, minoritários da empresa
comcercade26%,eentendeu
que há conflito de interesse.
A pedido da BNDESPar, a

assembleia vai deliberar se a
JBS deve entrar com proces-
so contra os controladores
por prejuízos causados à
companhia,que tenhamsido
provocados pelos crimes re-
veladosnadelaçãopremiada
dos irmãos. Se a ação for
aberta,Wesley será afastado

da presidência da JBS.
Segundoapurouareporta-

gem, os advogados da J&F,
holding que controla os ne-
gócios da família, vão tentar
cassar a liminar até as 10h,
quando começa a assem-
bleia. PormeiodaFBPartici-
pações, a J&F detém 42% da
JBS,maior empresadeprote-
ína animal domundo.
A J&F informou em nota

“que não tem conhecimento
do teor da decisão” e que,
“tão logo for intimada, irá
analisar e tomaráasmedidas
legais cabíveis”.
O BNDES divulgou nota

confirmandoadecisão.ACai-
xa não se pronunciou.
A liminar é um revés im-

portante para os irmãos Ba-
tista. ComaFBParticipações
impedidadevotar,BNDESPar
eCaixaprecisamconseguir o
apoio de apenas 3% dos in-
vestidores para afastar Wes-
ley. Só isso já seriaosuficien-
teparaatingir30%dosvotos,
o que significa metade dos
acionistas aptos a decidir.
Desde que assumiu o car-

go, em junho, por indicação
deMichel Temer, oatualpre-
sidentedoBNDES,PauloRa-
bello de Castro, transformou

oafastamentodosBatista da
JBS em uma de suas princi-
pais bandeiras. Temer foi
acusadodecorrupçãopor Jo-
esley na delação.
Comabriga na Justiça, um

acordoentreossócios ficaca-
davezmaisdifícil.A J&Fcon-
tratouobancoBRPartnerspa-
ra mediar as tratativas com o
BNDESPar, e os dois lados ti-
veramumaprimeira reunião.
Segundoapurouareporta-

gem,Wesleyestariadisposto
adeixarapresidência-execu-
tiva da empresa, mas numa
transição controlada após o
fim do seumandato, emme-
ados do ano que vem.

CVM
A decisão da Justiça desta

quinta vai na contramão do
entendimento da CVM (Co-
missão de Valores Mobiliári-
os). Na terça-feira (29), o co-
legiadodaautarquiadecidiu
que a complexidade do caso
nãopermitiaconcluirqueha-
viaconflitode interesseapri-
ori, apesar de a área técnica
ter recomendadoocontrário.
OsdiretoresdaCVMsesen-

sibilizaram com a defesa da
J&F de que amanutenção de
Wesleynocargoénecessária

nãoparaatenderuminteres-
se particular do executivo,
mas para preservar a empre-
sa. Um dos pontos mais for-
tes da argumentação é que a
troca de controle permitiria
aosbancoscobrardívidasan-
tecipadamente, alegando
quebra de contrato.
Na solicitação da liminar,

oBNDESPar e aCaixa ressal-
taramque “a CVM se limitou
a apreciar os limites de pro-
cedimento de sua atuação, o
quenãoafetaaclarezadama-
nifestação da área técnica”
sobreaexistênciadeumcon-
flito de interesses.
Em processo semelhante

ajuizado tambémnestaquin-
ta pelo minoritário Aurélio
Valporto, a interpretação da
Justiça foi diferente. O juiz
Paulo Furtado, da 2ª Vara de
Falências de São Paulo, não
concedeu liminar.
O juiz afirmou que “a con-

cessão da liminar pleiteada
levaráaoafastamento imedi-
atodeWesleyBatista”dapre-
sidência da JBS e que isso
“podecomprometerosavan-
çosquevêmsendoempreen-
didos pela atual administra-
ção emnegociações comple-
xas e urgentes”.

liminar foi solicitada
pelos sócios BndeSPar
e caixa; J&F vai tentar
derrubar decisão antes
do início da reunião

Assembleia nesta sexta pode afastarWesley da presidência da empresa

Juizproíbedonosda JBSde
votaremreuniãodeacionistas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Confraria Nossa Senhora das Dores da Catedral de São Paulo, sob o CNPJ
44.792.794/0001-49, situada na Praça da Sé, S/N, convoca todos os confrades
para Assembléia Ordinária de eleição da nova diretoria que acontecerá no dia
27 de setembro de 2017 as 9h nas dependências da Catedral Metropolitana de
São Paulo.

São Paulo, 29 de agosto de 2017
Antonia Maria Ferreira
Secretaria da Confraria

TRÍDUO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
A Confraria de Nossa Senhora das Dores, sob o CNPJ 44.792.794/0001-49,
situada na Praça da Sé, S/N. Convoca todos os Confrades para o Tríduo de
Nossa Senhora das Dores, festa que acontecerá nos dias 12,13, 14 e 15 de
setembro de 2017 às 12h.

São Paulo, 29 de agosto de 2017
Antonia Maria Ferreira
Secretaria da Confraria

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Edital de Reconvocação da Audiência Pública sobre o EIA/RIMA
do empreendimento “Projeto Verde Atlântico Energias”, de res-
ponsabilidade da Gastrading Comercializadora de Energias S/A.

De acordo. Publique-se
São Paulo, 29 de agosto de 2017.
Germano Seara Filho
Secretário-Executivo do CONSEMA

O Conselho Estadual do Meio Ambiente-CONSEMA usando de sua
competência legal, comunica que a audiência pública sobre o Estudo
de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/
RIMA do empreendimento “Projeto Verde Atlântico Energias”, de res-
ponsabilidade da Gastrading Comercializadora de Energias S/A (Pro-
cesso IMPACTO 015/2016), convocada para o dia 17/08/17, e depois
adiada, será realizada no dia 28 de setembro de 2017, às 18 horas, no
Peruíbe Palace, Avenida 24 de Dezembro, nº 30, Centro, Peruíbe/SP.
Comunica tambémquecópiasdoEIA/RIMAcontinuamàdisposiçãodos inte-
ressados,paraconsulta,atéodia28desetembrode2017,desegundaasexta-
-feira(excetoferiados),nasseguintescidadesenosseguinteslocaisehorários:
CUBATÃO - CIESP Cubatão, Praça Getúlio Vargas, 20, Vila Couto, Centro,
Cubatão/SP, das 8h00 às 17h00; PRAIA GRANDE - Associação Comer-
cial, Rua Espírito Santo, 782, Boqueirão, Praia Grande/SP, das 8h00 às
17h00; ITANHAÉM - Associação Comercial, Avenida Presidente Vargas,
757, Centro, Itanhaém/SP, das 8h00 às 17h00; MONGAGUÁ - Prefeitu-
ra Municipal de Mongaguá, Avenida Getúlio Vargas, 67, Centro, Monga-
guá/SP, das 8h30 às 16h30; PERUÍBE - Faculdade de Peruíbe, Avenida
Darcy Fonseca, 530, Bairro dos Prados, Peruíbe/SP, das 14h00 às 22h00;
SANTOS - PRODESAN - Progresso e Desenvolvimento de Santos, Praça
dos Expedicionários, 10, Gonzaga, Santos/SP, das 8h00 às 12h00 e das
14h00 às 18h00; SÃO VICENTE - Associação Comercial de São Vicente,
Rua Jacob Emmerich, 1238, Parque Bitaru, São Vicente/SP, das 8h00 às
17h00. Para quem dispõe de equipamento e programa compatíveis, cópia
eletrônica pode ser encontrada no sítio da Cetesb: http://licenciamentoam-
biental.cetesb.sp.gov.br/eia-rima. Ano 2016 – Processo IMPACTO 015.

Objeto: Estudos para fortalecimento da cooperação para o
desenvolvimento sustentável.
Limite para recebimento de propostas: 02 de outubro de 2017 às 18h
(horário de Brasília)
Retirada do Edital: http://www.un.org.br/licitacoes/Home/Licitacoes
Contato: licitacoes.jof@un.org.br

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL (RFP) JOF-0318/2017

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631 - Companhia Aberta

EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2017. Na qualidade de secretária da reunião ordinária do
Conselho de Administração da Contax Participações S.A. (“Companhia” ou “Contax Participações”),
realizada em 14 de agosto de 2017, às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na
Av. Paulista, 407 e 423, 8º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, com a presença da maioria
dos membros do Conselho de Administração e registrada a presença da representante do Conselho
Fiscal, Sra. Patrícia Maria de Arruda Franco, na deliberação do item 3 da Ordem do Dia, CERTIFICO
que foram aprovados, por unanimidade dos presentes, os seguintes itens da Ordem do Dia, conforme
redação abaixo: “3. Resultado do 2º Trimestre 2017/ITR, Release e Material de Divulgação ao
Mercado. Após a apresentação do resultado da Companhia no 2º Trimestre e respectivo material de
divulgação, e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, o Conselho de Administração
deliberou aprovar a divulgação do resultado ao mercado. 6. Proposta de Alteração da Política
Anticorrupção e de Integridade. Expostas as justificativas e o teor das alterações propostas à
Política Anticorrupção e de Integridade da Companhia, reportada a recomendação de aprovação
pelo Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, e discutida a matéria, o Conselho de
Administração deliberou aprovar a proposta de alteração da Política Anticorrupção e de Integridade,
nos termos do material apresentado.” Presente a maioria dos membros do Conselho deAdministração
e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá,
Presidente; Fábio Soares de Miranda Carvalho, Vice-Presidente; Christiane Almeida Edington;
Rodrigo Soares Lélles; Vital Jorge Lopes. Mesa: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Presidente;
Fabiana Faé Vicente Rodrigues, Secretária.Certifico que as deliberações acima foram extraídas e
são cópia fiel das deliberações tomadas na ata lavrada em livro próprio.São Paulo, 14 de agosto
de 2017. Fabiana Faé Vicente Rodrigues - Secretária. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - JUCESP. Certifico o registro sob o número
390.594/17-9 e data de 23/08/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O Instituto Valore, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no
(CNPJ/MF) sob nº. 11.407.279/0001-49, com sede no Distrito de Sousas à Rua dos
Expedicionários, nº 1.157, torna pública a cotação prévia de preços 04/2017, do tipo menor
preço e melhor técnica, objetivando a cotação prévia de preços de serviços para execução
de projeto de corrida e caminhada. O edital e seus anexos estão disponíveis por meio de
seu site eletrônico (www.institutovalore.org.br). Prazo 01/09/2017 até 16/09/2017.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631 - Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª (TERCEI-
RA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES. Tendo em vista que a eficácia do 5º Aditamento à Escritura
aprovado pelos Debenturistas em assembleia geral realizada em 21/08/2017, por meio do qual os
termos e condições do reperfilamento financeiro da Companhia (“Reperfilamento”) foram aprovados,
está condicionada à aprovação do Reperfilamento por determinados outros credores financeiros da
Companhia e de suas subsidiárias (“Condição de Eficácia do Reperfilamento”), ficam convocados
os titulares das debêntures da 3ª (terceira) emissão pública de debêntures simples, não conversí-
veis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, da Contax Participações S.A.
(“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral
de Debenturistas, nos termos da Cláusula 9.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Escritura
de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirogra-
fária, com Garantia Fidejussória, da Terceira Emissão de Contax Participações S.A.”, celebrado em
11/07/2014, conforme alterado de tempos em tempos (“Escritura”), a ser realizada, em 1ª convoca-
ção, no dia 14/09/2017, às 11h10min, na sede da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 407, 8º
andar, SP/SP (“AGD”), a fim de, se e somente se a Condição de Eficácia do Reperfilamento não for
verificada até a AGD, deliberar sobre: (i) a possibilidade de alteração das datas de pagamento da re-
muneração das Debêntures previstas na Cláusula 6.15 da Escritura, nos termos previstos na propos-
ta da administração divulgada pela Companhia nesta data, a qual poderá vir a ser complementada
previamente à AGD (“Proposta da Administração”); e (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário
(conforme abaixo definido), na qualidade de representante dos Debenturistas, em conjunto com a
Companhia, adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para
dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito daAGD convocada por meio deste edital. Os demais
termos e condições das matérias descritas acima não contidos neste edital, estão devidamente
detalhados na Proposta da Administração divulgada pela Companhia nesta data. Instruções gerais
aos Debenturistas: (1) a documentação relativa à matéria constante da Ordem do Dia prevista acima
está à disposição dos Senhores Debenturistas na sede da Companhia e pode ser visualizada na
rede mundial de computadores, nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.
bmfbovespa.com.br) e da Companhia (http://ri.contax.com.br/); e (2) visando conferir maior celerida-
de ao processo de cadastramento dos Debenturistas presentes na AGD para fins de deliberação,
solicitamos ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que deposite, antecipada-
mente, o respectivo mandato, com poderes especiais, devidamente acompanhado de cópia dos atos
societários e/ou documentos que se façam necessários à comprovação da representação de tal De-
benturista, quando pessoa jurídica, na sede da Companhia, conforme indicada acima, aos cuidados
de sua Diretoria Jurídica, e, também, na sede e endereço eletrônico (fiduciario@simplificpavarini.
com.br) da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de re-
presentante dos Debenturistas no âmbito da Emissão (“Agente Fiduciário”). SP, 30/08/2017. Cristiane
Barretto Sales - Diretora de Relações com Investidores

EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.

CNPJ n° 02.302.101/0001-42
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº ASL/GEM/5030/2017 -
Prestação de serviços de manutenção de
equipamentos eletromecânicos da Usina
termoelétrica Piratininga - UTP. O edital que
estabelece as condições de participação
estará disponível para download no sítio da
EMAE: www.emae.com.br/Licitações/Pregão
Eletrônico. Para a obtenção de senha e
credenciamento, condicionantes à
participação, acessar o mesmo endereço
eletrônico - Solicite sua Senha de Negociação.
Envio das propostas, a partir de 00h00 de
19/09/2017 até as 09h30min de 20/09/2017.
Às 09h30min. do dia 20/09/2017 será iniciada
a Sessão Pública do Pregão no sítio
acima. Informações com Sra. Vilma, telefone
(11) 5613-2156 e e-mail vilma@emae.com.br.

Aviso de Citação de Julgamento de Processo Ético CFP N. 1278/2017
Por encontrar-se em local incerto e não sabido, informa-se ao Sr. Reinaldo José
Cipriano Vaz que, em cumprimento de determinação do Código de Processamento
Disciplinar (Resolução CFP N.006/07), comunica-se que o julgamento de Processo
Ético CFP N. 1278/2017 (Recurso do Processo Ético CRP-06 N. 040/2010), em que
o citado é parte interessada, ocorrerá na data de 27 de outubro de 2017, a partir das
9 horas, na sede do Conselho Federal de Psicologia, em Brasília/DF.

São Paulo/SP, 01 de setembro de 2017.
ROGÉRIO GIANNINI

Conselheiro-Presidente

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631 - Companhia Aberta

EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA
EM 14 DE AGOSTO DE 2017. Na qualidade de secretária da reunião do Conselho Fiscal da Contax
Participações S.A. (“Companhia” ou “Contax Participações”) realizada em 14 de agosto de 2017,
às 10h00min, na sede social da Contax Participações S.A., localizada na Avenida Paulista, 407 e
423, 8º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, com a presença da totalidade dos membros do
Conselho Fiscal, CERTIFICO que foi deliberado o seguinte item da Ordem do Dia, conforme redação
abaixo: (1) Com relação ao item 1 da Ordem do Dia, foi apresentado o Resultado da Companhia
referente ao 2º Trimestre de 2017, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão
especial das Informações Trimestrais da Companhia - ITR referentes ao período de três meses findo
em 30 de junho de 2017. Após a apreciação da matéria e com base nos esclarecimentos prestados
pelos representantes da Companhia e da EY Auditores Independentes, Sr. Drayton Teixeira de Melo,
Sr. Rafael Alves, e Sr. Danilo Brizida, os membros do Conselho Fiscal verificaram as informações
trimestrais acima referidas e consideraram que estão em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis à preparação das informações trimestrais, e de forma condizente com
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com o pressuposto de que os resultados
das Assembleias Gerais de Debenturistas, a serem realizadas nesta data, estejam refletidos
na nota 20 das Demonstrações Financeiras. Fica registrado que o material pertinente à matéria
foi previamente analisado pelos Srs. Conselheiros, e ficará arquivado no Portal de Governança
Corporativa da Companhia.” Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal e apostas
as assinaturas dos senhores Conselheiros: (a.a) Ademir José Scarpin; Marcio Magno de Abreu e
Patrícia Maria de Arruda Franco.Mesa:Ademir José Scarpin, Presidente;Ana Luísa Kiraly, Secretária.
Certifico que a deliberação acima foi extraída e é cópia fiel das deliberações tomadas na ata lavrada
em livro próprio. São Paulo, 14 de agosto de 2017.Ana Luísa Kiraly - Secretária. Jucesp nº 390.596/17-
6 em 23/08/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aviso de Citação de Julgamento de Processo Ético CFP N. 1283/2017
Por encontrar-se em local incerto e não sabido, informa-se a Sra. Beatriz Maria Ferrari
que, em cumprimento de determinação do Código de Processamento Disciplinar
(Resolução CFP N.006/07), comunica-se que o julgamento de Processo Ético CFP N.
1283/2017 (Recurso do Processo Ético CRP-06 N. 129/2012), em que a citada é parte
interessada, ocorrerá na data de 27 de outubro de 2017, a partir das 9 horas, na sede
do Conselho Federal de Psicologia, em Brasília/DF.

São Paulo/SP, 01 de setembro de 2017.
ROGÉRIO GIANNINI

Conselheiro-Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos a Sra. AUGUSTA
KIYOKO NAKANE TANAKA a

fazer contato com nosso escritório,
sobre assunto de seu interesse,

pelo telefone 11-31043226.
Dr. Donato Antonio de Farias.

EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.

CNPJ n° 02.302.101/0001-42
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e
Energia S.A., torna público que assinou
convênio em 31 de julho de 2017, com a
Universidade Federal do ABC - UFABC e com a
Fundação para o Desenvolvimento da
Pesquisa - FUNDEP para desenvolver projeto
de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, sob
o título “Análise da variabilidade solarimérica e
redução da vida útil de sistemas fotovoltaicos
em locais inóspitos:estudo de caso na região do
Tietê”, com duração de 18 meses. Mais
informações podem ser obtidas pelo e-mail
projetos_pesquisa@emae.com.br.

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL
(HOLDING)

ADITAMENTO
A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 03 ao Pregão
Presencial Copel CLG170013/2017; Objeto: Locação de Veícu-
los, com Quilometragem Livre, sem Combustível e sem Moto-
rista; Alteração: realocação dos veículos da COPEL Renováveis
S.A. para a COPEL Geração e Transmissão S.A.; Mantém-se a
data da sessão divulgada no Aditamento n.º 02; Os referidos
aditamentos se encontram à disposição dos interessados em
www.copel.com; Informações: (41) 3331-2581.

SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS
HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E

CIDADANIA - SEDPAC

AVISO DE LICITAÇÃO

O Estado de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Estado de Direitos Humanos,
Participação Social e Cidadania, torna público
que realizará no dia 14/09/2017 às 10:00 horas,
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico
Nº 21/2017, processo Nº 1651002 21/2017,
cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de
organização, execução de eventos e atividades
correlatas ou inerentes tendo como objetivo
viabilizar a realização da “IV CONFERÊNCIA
ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL”, que ocorrerá das 08:00 do dia 29 de
setembro até às 22h00min do dia 01 de outubro
de 2017. O Edital encontra-se à disposição no
sítio eletrônico: www.compras.mg.gov.br.
Informações pelo telefone: 31 3916-7981
Belo Horizonte, 01 de setembro de 2017.

Gabriel dos Santos Rocha
Secretário de Estado Adjunto de Direitos
Humanos, Participação Social e Cidadania

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina -
Ambulatório Multidisciplinar Especializado AME Idoso Sudeste, convida
as empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE-57/2017

para a contratação de serviços de Confecção de Prótese Dentária. O Edital estará
à disposição dos interessados somente no dia 13/09/2017, das 9 às 16 horas, no
Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís
Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

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 29.011/2017. PP nº 59/2017 às 09:30 hs do dia 15/09/2017.
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Material para
Instalação de Infraestrutura de Redes e Redes Telefônicas, pelo período
de 12 (doze) meses.
a) Raphael Gheneim Camargo – Secretário Municipal de gestão Estratégica
e Inovação
2) PA nº 27.463/2017. PP 53/2017 às 09:30 hs do dia 19/09/2017. Objeto:
Contratação de Empresa para fornecimento de Materiais para a realização
dos Cursos de Artesanatos, pelo período de 12 (doze) meses.
a) Mara Isaac Pires Franco – Secretária do Desenvolvimento Social
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. Solicitar os editais pelo e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n. 1/17

OBJETO: Prestação de serviço de elaboração de projeto executivo de reforço e recuperação de estrutura
metálica do Edifício do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Câmara dos
Deputados, situado emBrasília –DF.
DATA DAABERTURA: 04/10/2017, às 10h.
EDITAL E INFORMAÇÕES: 14º andar do Edifício Anexo I - fone (61) 3216-4907; bem como no
endereço eletrônico: www.camara.leg.br.

BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO
Presidente da CPL

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE MOGI
DAS CRUZES, convida as empresas interessadas em participar do

Pregão Eletrônico SE nº 002/2017, realizado para a Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços Médicos para Atendimento de Consultas Ambulatoriais
na Especialidade de Cirurgia Vascular. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.


