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O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2019 Economia B11

ΑΜΙΛ ΑΣΣΙΣΤ⊇ΝΧΙΑ Μ⊃DΙΧΑ ΙΝΤΕΡΝΑΧΙΟΝΑΛ Σ.Α.ΑΜΙΛ ΑΣΣΙΣΤ⊇ΝΧΙΑ Μ⊃DΙΧΑ ΙΝΤΕΡΝΑΧΙΟΝΑΛ Σ.Α.ΑΜΙΛ ΑΣΣΙΣΤ⊇ΝΧΙΑ Μ⊃DΙΧΑ ΙΝΤΕΡΝΑΧΙΟΝΑΛ Σ.Α.ΑΜΙΛ ΑΣΣΙΣΤ⊇ΝΧΙΑ Μ⊃DΙΧΑ ΙΝΤΕΡΝΑΧΙΟΝΑΛ Σ.Α.
ΧΝΠϑ ν≡ 29.309.127/0001−79 − ΝΙΡΕ 35.3.00378148ΧΝΠϑ ν≡ 29.309.127/0001−79 − ΝΙΡΕ 35.3.00378148ΧΝΠϑ ν≡ 29.309.127/0001−79 − ΝΙΡΕ 35.3.00378148ΧΝΠϑ ν≡ 29.309.127/0001−79 − ΝΙΡΕ 35.3.00378148

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο 
ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑ

Φιχαm οσ Σενηορεσ Αχιονιστασ δα Αmιλ Ασσιστνχια Μδιχα Ιντερναχιοναλ Σ.Α. (�Χοmπανηια�) Φιχαm οσ Σενηορεσ Αχιονιστασ δα Αmιλ Ασσιστνχια Μδιχα Ιντερναχιοναλ Σ.Α. (�Χοmπανηια�) Φιχαm οσ Σενηορεσ Αχιονιστασ δα Αmιλ Ασσιστνχια Μδιχα Ιντερναχιοναλ Σ.Α. (�Χοmπανηια�) Φιχαm οσ Σενηορεσ Αχιονιστασ δα Αmιλ Ασσιστνχια Μδιχα Ιντερναχιοναλ Σ.Α. (�Χοmπανηια�) 
χονϖιδαδοσ α σε ρευνιρεm εm Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια α σερ ρεαλιζαδα νο δια 11 δε ϕυληο χονϖιδαδοσ α σε ρευνιρεm εm Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια α σερ ρεαλιζαδα νο δια 11 δε ϕυληο χονϖιδαδοσ α σε ρευνιρεm εm Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια α σερ ρεαλιζαδα νο δια 11 δε ϕυληο χονϖιδαδοσ α σε ρευνιρεm εm Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια α σερ ρεαλιζαδα νο δια 11 δε ϕυληο 
δε 2019, ◊σ 10:00 ηορασ να σεδε σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο 8° ανδαρ δα Ρυα Αρθυιτετο Ολαϖο Ρεδιγ δε 2019, ◊σ 10:00 ηορασ να σεδε σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο 8° ανδαρ δα Ρυα Αρθυιτετο Ολαϖο Ρεδιγ δε 2019, ◊σ 10:00 ηορασ να σεδε σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο 8° ανδαρ δα Ρυα Αρθυιτετο Ολαϖο Ρεδιγ δε 2019, ◊σ 10:00 ηορασ να σεδε σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο 8° ανδαρ δα Ρυα Αρθυιτετο Ολαϖο Ρεδιγ 
δε Χαmποσ ν° 105, Τορρε Β, Εmπρεενδιmεντο ΕΖ Τοωερσ, ςιλα Σο Φρανχισχο, ΧΕΠ 04711−904, παρα δε Χαmποσ ν° 105, Τορρε Β, Εmπρεενδιmεντο ΕΖ Τοωερσ, ςιλα Σο Φρανχισχο, ΧΕΠ 04711−904, παρα δε Χαmποσ ν° 105, Τορρε Β, Εmπρεενδιmεντο ΕΖ Τοωερσ, ςιλα Σο Φρανχισχο, ΧΕΠ 04711−904, παρα δε Χαmποσ ν° 105, Τορρε Β, Εmπρεενδιmεντο ΕΖ Τοωερσ, ςιλα Σο Φρανχισχο, ΧΕΠ 04711−904, παρα 
δελιβεραρ σοβρε α σεγυιντε ορδεm δο δια: (ι) Dελιβεραρ σοβρε α αλιεναο δε ιm⌠ϖεισ δα Χοmπανηια, δελιβεραρ σοβρε α σεγυιντε ορδεm δο δια: (ι) Dελιβεραρ σοβρε α αλιεναο δε ιm⌠ϖεισ δα Χοmπανηια, δελιβεραρ σοβρε α σεγυιντε ορδεm δο δια: (ι) Dελιβεραρ σοβρε α αλιεναο δε ιm⌠ϖεισ δα Χοmπανηια, δελιβεραρ σοβρε α σεγυιντε ορδεm δο δια: (ι) Dελιβεραρ σοβρε α αλιεναο δε ιm⌠ϖεισ δα Χοmπανηια, 
νοσ τερmοσ δο αρτιγο 11, ινχισο ξϖιι δο εστατυτο σοχιαλ δα Χοmπανηια. Ινφορmα⌡εσ Γεραισ:  νοσ τερmοσ δο αρτιγο 11, ινχισο ξϖιι δο εστατυτο σοχιαλ δα Χοmπανηια. Ινφορmα⌡εσ Γεραισ:  νοσ τερmοσ δο αρτιγο 11, ινχισο ξϖιι δο εστατυτο σοχιαλ δα Χοmπανηια. Ινφορmα⌡εσ Γεραισ:  νοσ τερmοσ δο αρτιγο 11, ινχισο ξϖιι δο εστατυτο σοχιαλ δα Χοmπανηια. Ινφορmα⌡εσ Γεραισ:  
Οσ αχιονιστασ δεϖερο απρεσενταρ να σεδε δα Χοmπανηια, χοm νο mνιmο 48 (θυαρεντα ε οιτο) Οσ αχιονιστασ δεϖερο απρεσενταρ να σεδε δα Χοmπανηια, χοm νο mνιmο 48 (θυαρεντα ε οιτο) Οσ αχιονιστασ δεϖερο απρεσενταρ να σεδε δα Χοmπανηια, χοm νο mνιmο 48 (θυαρεντα ε οιτο) Οσ αχιονιστασ δεϖερο απρεσενταρ να σεδε δα Χοmπανηια, χοm νο mνιmο 48 (θυαρεντα ε οιτο) 
ηορασ δε αντεχεδνχια, αλm δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ε/ου ατοσ σοχιετ〈ριοσ περτινεντεσ θυε ηορασ δε αντεχεδνχια, αλm δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ε/ου ατοσ σοχιετ〈ριοσ περτινεντεσ θυε ηορασ δε αντεχεδνχια, αλm δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ε/ου ατοσ σοχιετ〈ριοσ περτινεντεσ θυε ηορασ δε αντεχεδνχια, αλm δο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε ε/ου ατοσ σοχιετ〈ριοσ περτινεντεσ θυε 
χοmπροϖεm α ρεπρεσενταο λεγαλ, χονφορmε ο χασο: ο χοmπροϖαντε δε τιτυλαριδαδε δε α⌡εσ δε χοmπροϖεm α ρεπρεσενταο λεγαλ, χονφορmε ο χασο: ο χοmπροϖαντε δε τιτυλαριδαδε δε α⌡εσ δε χοmπροϖεm α ρεπρεσενταο λεγαλ, χονφορmε ο χασο: ο χοmπροϖαντε δε τιτυλαριδαδε δε α⌡εσ δε χοmπροϖεm α ρεπρεσενταο λεγαλ, χονφορmε ο χασο: ο χοmπροϖαντε δε τιτυλαριδαδε δε α⌡εσ δε 
εmισσο δα Χοmπανηια ε ο ινστρυmεντο δε mανδατο χοm ρεχονηεχιmεντο δα …ρmα δο ουτοργαντε.εmισσο δα Χοmπανηια ε ο ινστρυmεντο δε mανδατο χοm ρεχονηεχιmεντο δα …ρmα δο ουτοργαντε.εmισσο δα Χοmπανηια ε ο ινστρυmεντο δε mανδατο χοm ρεχονηεχιmεντο δα …ρmα δο ουτοργαντε.εmισσο δα Χοmπανηια ε ο ινστρυmεντο δε mανδατο χοm ρεχονηεχιmεντο δα …ρmα δο ουτοργαντε.

Σο Παυλο, 25 δε ϕυνηο δε 2019 Σο Παυλο, 25 δε ϕυνηο δε 2019 Σο Παυλο, 25 δε ϕυνηο δε 2019 Σο Παυλο, 25 δε ϕυνηο δε 2019 
Χλαυδιο Λυιζ Λοττενβεργ � ΠρεσιδεντεΧλαυδιο Λυιζ Λοττενβεργ � ΠρεσιδεντεΧλαυδιο Λυιζ Λοττενβεργ � ΠρεσιδεντεΧλαυδιο Λυιζ Λοττενβεργ � Πρεσιδεντε

RETIFICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITALRETIFICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITALRETIFICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITALRETIFICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL
Encontra-se aberto na PENITENCIÁRIA FEMININA “OSCAR GARCIA MACHADO” DE VOTORANTIM, PROCESSO Encontra-se aberto na PENITENCIÁRIA FEMININA “OSCAR GARCIA MACHADO” DE VOTORANTIM, PROCESSO Encontra-se aberto na PENITENCIÁRIA FEMININA “OSCAR GARCIA MACHADO” DE VOTORANTIM, PROCESSO Encontra-se aberto na PENITENCIÁRIA FEMININA “OSCAR GARCIA MACHADO” DE VOTORANTIM, PROCESSO 
N.º PFV103/19 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2019 e OFERTA DE COMPRA 380270000012019OC00113, N.º PFV103/19 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2019 e OFERTA DE COMPRA 380270000012019OC00113, N.º PFV103/19 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2019 e OFERTA DE COMPRA 380270000012019OC00113, N.º PFV103/19 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2019 e OFERTA DE COMPRA 380270000012019OC00113, 
destinado à a prestação de serviços de nutrição e alimentação mediante a operacionalização e desenvolvimento destinado à a prestação de serviços de nutrição e alimentação mediante a operacionalização e desenvolvimento destinado à a prestação de serviços de nutrição e alimentação mediante a operacionalização e desenvolvimento destinado à a prestação de serviços de nutrição e alimentação mediante a operacionalização e desenvolvimento 
de todas as atividades para o fornecimento, o preparo, a distribuição e o transporte das refeições destinadas aos de todas as atividades para o fornecimento, o preparo, a distribuição e o transporte das refeições destinadas aos de todas as atividades para o fornecimento, o preparo, a distribuição e o transporte das refeições destinadas aos de todas as atividades para o fornecimento, o preparo, a distribuição e o transporte das refeições destinadas aos 
presos e funcionários de unidades subordinadas à secretaria da administração penitenciária – participação ampla presos e funcionários de unidades subordinadas à secretaria da administração penitenciária – participação ampla presos e funcionários de unidades subordinadas à secretaria da administração penitenciária – participação ampla presos e funcionários de unidades subordinadas à secretaria da administração penitenciária – participação ampla 
(cogestão), através da BEC, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será no dia 12/07/2019 às 09h00 min. (cogestão), através da BEC, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será no dia 12/07/2019 às 09h00 min. (cogestão), através da BEC, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será no dia 12/07/2019 às 09h00 min. (cogestão), através da BEC, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será no dia 12/07/2019 às 09h00 min. 
Local: na sala da Diretoria I do Núcleo de Finanças e Suprimentos, sito a Rodovia Raimundo Antunes Soares SP Local: na sala da Diretoria I do Núcleo de Finanças e Suprimentos, sito a Rodovia Raimundo Antunes Soares SP Local: na sala da Diretoria I do Núcleo de Finanças e Suprimentos, sito a Rodovia Raimundo Antunes Soares SP Local: na sala da Diretoria I do Núcleo de Finanças e Suprimentos, sito a Rodovia Raimundo Antunes Soares SP 
079,KM 105,5 - Votorantim/SP - CEP: 18115-120 – e-mail:079,KM 105,5 - Votorantim/SP - CEP: 18115-120 – e-mail:079,KM 105,5 - Votorantim/SP - CEP: 18115-120 – e-mail:079,KM 105,5 - Votorantim/SP - CEP: 18115-120 – e-mail:
finanças@pfvotorantim.sap.sp.gov.br As informações estarão disponíveis nos sítio http://www.e-negociospublicos.finanças@pfvotorantim.sap.sp.gov.br As informações estarão disponíveis nos sítio http://www.e-negociospublicos.finanças@pfvotorantim.sap.sp.gov.br As informações estarão disponíveis nos sítio http://www.e-negociospublicos.finanças@pfvotorantim.sap.sp.gov.br As informações estarão disponíveis nos sítio http://www.e-negociospublicos.
com.br ou pelos Tel: (15) 3353-8910, (15) 3353-8915.com.br ou pelos Tel: (15) 3353-8910, (15) 3353-8915.com.br ou pelos Tel: (15) 3353-8910, (15) 3353-8915.com.br ou pelos Tel: (15) 3353-8910, (15) 3353-8915.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/19 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMINIA ARAKI; ENCERRAMENTO: 
Dia 15/07/19 às 08:45 horas; ABERTURA: 09:00 horas do mesmo dia. 
O Edital completo poderá ser solicitado através do e-mail: pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br ou será fornecido em cd/
pendrive, devendo o interessado apresenta-lo para a cópia no depto de compras sito à Rua José Basilio Alvarenga, 90 
– Vila Flora Regina – Arujá, a partir de 28/06/19, das 08:00 às 12:00 das 13:00 às 16:30 horas e também através do site 
oficial do Município www.aruja.sp.gov.br  Informações pelo fone: (11) 4652-7609 – depto de compras
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/19 – AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR TROCADOR DE CALOR, MOTOR E CAPA 
TÉRMICA PARA PISCINA; Disputa: dia 12/07/19 às 09:00 horas.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/19 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
ESTOCÁVEIS (EXCLUSIVA MEP); Disputa: dia 16/07/19 às 09:00 horas.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/19 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INDICADORES QUÍMICOS E 
BIOLÓGICOS; Disputa: dia 17/07/19 às 09:00 horas.
Edital(is) através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br – Acesso indicativo no link “Licitações” e também através do site 
oficial do Município www.aruja.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone (11)4652-7609 Departamento de Compras.

Prefeitura Municipal de Arujá, 26 de Junho de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃO
FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DESTA CAPITAL DE FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DESTA CAPITAL DE FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DESTA CAPITAL DE FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DESTA CAPITAL DE 
SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que a requerimento do credor SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que a requerimento do credor SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que a requerimento do credor SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que a requerimento do credor 
fiduciário ITAÚ UNIBANCO S.A., inscrito no CNPJ(MF) sob n. 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio fiduciário ITAÚ UNIBANCO S.A., inscrito no CNPJ(MF) sob n. 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio fiduciário ITAÚ UNIBANCO S.A., inscrito no CNPJ(MF) sob n. 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio fiduciário ITAÚ UNIBANCO S.A., inscrito no CNPJ(MF) sob n. 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio 
de Souza Aranha n. 100 – Torre Olavo Setúbal, nesta Capital, e na conformidade das atribuições conferidas pelo § 4º de Souza Aranha n. 100 – Torre Olavo Setúbal, nesta Capital, e na conformidade das atribuições conferidas pelo § 4º de Souza Aranha n. 100 – Torre Olavo Setúbal, nesta Capital, e na conformidade das atribuições conferidas pelo § 4º de Souza Aranha n. 100 – Torre Olavo Setúbal, nesta Capital, e na conformidade das atribuições conferidas pelo § 4º 
do art. 26 da Lei n. 9.514, de 20.11.1997, prenotado sob n. 373.697, INTIMA o devedor fiduciante DIEGO RODRIGUES do art. 26 da Lei n. 9.514, de 20.11.1997, prenotado sob n. 373.697, INTIMA o devedor fiduciante DIEGO RODRIGUES do art. 26 da Lei n. 9.514, de 20.11.1997, prenotado sob n. 373.697, INTIMA o devedor fiduciante DIEGO RODRIGUES do art. 26 da Lei n. 9.514, de 20.11.1997, prenotado sob n. 373.697, INTIMA o devedor fiduciante DIEGO RODRIGUES 
DOS SANTOS, RG n. 49.291.250-6-SSP/SP, CPF(MF) n. 425.268.628-84, a comparecer nesta Serventia, situada na Rua DOS SANTOS, RG n. 49.291.250-6-SSP/SP, CPF(MF) n. 425.268.628-84, a comparecer nesta Serventia, situada na Rua DOS SANTOS, RG n. 49.291.250-6-SSP/SP, CPF(MF) n. 425.268.628-84, a comparecer nesta Serventia, situada na Rua DOS SANTOS, RG n. 49.291.250-6-SSP/SP, CPF(MF) n. 425.268.628-84, a comparecer nesta Serventia, situada na Rua 
Tabatinguera n. 140 - Loja 01 – Liberdade – nesta Capital, em qualquer dia útil, de segunda a sexta-feira, no horário das Tabatinguera n. 140 - Loja 01 – Liberdade – nesta Capital, em qualquer dia útil, de segunda a sexta-feira, no horário das Tabatinguera n. 140 - Loja 01 – Liberdade – nesta Capital, em qualquer dia útil, de segunda a sexta-feira, no horário das Tabatinguera n. 140 - Loja 01 – Liberdade – nesta Capital, em qualquer dia útil, de segunda a sexta-feira, no horário das 
9h00 às 16h00, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados da terceira e última publicação deste Edital, purgar a mora, 9h00 às 16h00, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados da terceira e última publicação deste Edital, purgar a mora, 9h00 às 16h00, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados da terceira e última publicação deste Edital, purgar a mora, 9h00 às 16h00, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados da terceira e última publicação deste Edital, purgar a mora, 
efetuando o pagamento das prestações em atraso e demais obrigações contratuais que, conforme demonstrativo da dívida efetuando o pagamento das prestações em atraso e demais obrigações contratuais que, conforme demonstrativo da dívida efetuando o pagamento das prestações em atraso e demais obrigações contratuais que, conforme demonstrativo da dívida efetuando o pagamento das prestações em atraso e demais obrigações contratuais que, conforme demonstrativo da dívida 
emitido pelo credor fiduciário, em 17.6.2019 importa em R$ 41.557,41 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete emitido pelo credor fiduciário, em 17.6.2019 importa em R$ 41.557,41 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete emitido pelo credor fiduciário, em 17.6.2019 importa em R$ 41.557,41 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete emitido pelo credor fiduciário, em 17.6.2019 importa em R$ 41.557,41 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete 
reais e quarenta e um centavos). Mora essa que deverá ser purgada em virtude das obrigações assumidas pelo contrato reais e quarenta e um centavos). Mora essa que deverá ser purgada em virtude das obrigações assumidas pelo contrato reais e quarenta e um centavos). Mora essa que deverá ser purgada em virtude das obrigações assumidas pelo contrato reais e quarenta e um centavos). Mora essa que deverá ser purgada em virtude das obrigações assumidas pelo contrato 
registrado no R.10/M.34.892, em 31 de agosto de 2018, deste Oficial; sendo que o não pagamento importará na rescisão registrado no R.10/M.34.892, em 31 de agosto de 2018, deste Oficial; sendo que o não pagamento importará na rescisão registrado no R.10/M.34.892, em 31 de agosto de 2018, deste Oficial; sendo que o não pagamento importará na rescisão registrado no R.10/M.34.892, em 31 de agosto de 2018, deste Oficial; sendo que o não pagamento importará na rescisão 
contratual e consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 34.892, na pessoa do credor fiduciário. contratual e consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 34.892, na pessoa do credor fiduciário. contratual e consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 34.892, na pessoa do credor fiduciário. contratual e consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula n. 34.892, na pessoa do credor fiduciário. 

São Paulo, 17 de junho de 2019. São Paulo, 17 de junho de 2019. São Paulo, 17 de junho de 2019. São Paulo, 17 de junho de 2019. 
FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS - OFICIALFLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS - OFICIALFLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS - OFICIALFLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS - OFICIAL

Habitasec Securitizadora S.A.
CNPJ nº 09.304.427/0001-58

Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 110ª E 113ª 
Séries da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação - 1ª Chamada

Ficam convocados os senhores Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 110ª e 113ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec 
Securitizadora S.A. (“Titulares dos CRI”, “Emissora” ou “Habitasec”, respectivamente), e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) para se reunirem em Assembleia Geral a ser realizada em 15 de julho de 2019,  
às 11 horas, nas dependências da Habitasec, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 2894, Conjunto 92, CEP 01451-902, em 1ª convocação, para deliberar, examinar e votar a respeito da Ordem do Dia aqui 
estabelecida: (i) A aprovação do cancelamento das alienações fiduciárias de 73 (setenta e três) unidades comerciais em estoque do 
empreendimento One Eleven Home and Work By Helbor descritas no o Anexo II e devidamente constituídas através do Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças (“AF de Imóveis One Eleven”), firmado em 24.05.2018 entre 
Hesa 122 - Investimentos Imobiliários Ltda. e Habitasec, dadas em garantia à Operação para fins de cumprimento das Obrigações 
Garantidas, disposta na cláusula 5.1 do Contrato de Cessão; e ainda o cancelamento da promessa de constituição da Cessão Fiduciária e, 
consequentemente, o direcionamento de 100% (cem por cento) dos direitos creditórios oriundos das referidas 73 (setenta e três) unidades 
locadas em favor da Emissora, para utilização em Evento de Amortização Extraordinária Parcial dos CRI nos termos da cláusula 6.1., (iv) 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 110ª e 113ª Séries da 1ª Emissão da 
Habitasec (“Termo de Securitização”), firmado em 24.05.2018, entre Habitasec e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(“Agente Fiduciário”), diminuindo desta forma o montante da dívida (“Full Cash Sweep”), conforme disposto na Ata da Assembleia Geral de 
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 110ª e 113ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec (“AGT 12.11.2018”), realizada em 
12.11.2018; e a substituição de tais garantias pela inclusão da Fiança Bancária, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), 
emitida por uma instituição financeira de primeira linha; (ii) Alterar o percentual utilizado para amortização extraordinária dos CRI nas 
hipóteses de venda dos imóveis dados em garantia à Operação de 70% (setenta por cento), conforme disposto na cláusula 6.4 do Contrato 
de Cessão, para 76,5% (setenta e seis inteiros e cinco décimos por cento) do Valor de Referência (“Cash Sweep”); Nos termos do artigo 
126 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, os Titulares dos CRI, poderão se fazer representar na Assembleia por 
procuração, emitida através de instrumento público ou particular com firma reconhecida do outorgante, acompanhado de cópia de 
documento de identidade do outorgado e/ou demais documentos societários que comprovem os poderes de representação. 
Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para representação na assembleia a que se refere esse edital de convocação 
da assembleia deverão ser encaminhados, também, por e-mail com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência para o endereço eletrônico: 
juridico@habitasec.com.br e para o Agente Fiduciário: agentefiduciario@vortx.com.br. A Assembleia Geral será instalada em primeira 
convocação, nos termos da cláusula 11.4 do Termo de Securitização, e caso necessário, em segunda convocação, conforme edital que vier 
oportunamente a ser publicado.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Frei Caneca, 1.282 - Consolação - 01307-002 - São Paulo - SP 
Fone: (011) 4349-9900 - http://www.cremesp.org.br

EDITAL - SENTENÇA JUDICIAL - NULIDADE DA PENA DE 
CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, APLICADA AO 

MÉDICO GUERINO BARBALACO NETO - CRM/SP 71.495

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto nº 44.045/58,  
em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos do processo nº  
0006358-77.2009.403.6100, ajuizada pelo Dr. Guerino Barbalaco Neto - CRM/SP  
71.495, acostada aos autos do Processo Ético-Profissional nº 5.023-383/2002, vem 
PUBLICAR parte dispositiva da referida sentença: “(...) Posto isso, com base na 
fundamentação expendida e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente 
o pedido, para declarar a nulidade das decisões proferidas pelos réus, respectivamente, 
no Processo Ético-Profissional CRM nº 5.023-383/02 e no Processo Ético-Profissional 
CFM nº 10480-321/07, que impuseram ao autor a penalidade de “Advertência 
Confidencial em Aviso Reservado”, posteriormente convolada para “Censura Pública 
em Publicação Oficial”, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 269, Inciso I, do 
Código de Processo Civil. Determino, ainda, que os réus retirem do prontuário e da 
carteira profissional do autor a anotação da penalidade que lhe foi aplicada, bem como 
que procedam à publicação em órgão oficial da parte dispositiva desta sentença. Custas 
e honorários advocatícios a serem arcados pelos réus, pro rata, arbitrados estes últimos 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizadamente. Sentença sujeita ao 
duplo grau de jurisdição”.

São Paulo, 27 de junho de 2019
Dr. Mario Jorge Tsuchiya Dr. Rodrigo Costa Aloe

Presidente Conselheiro Corregedor

PREGÃO ELETRÔNICO
JULGAMENTOS DA COMISSÃO

A Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev, leva ao conhecimento dos interessados que após julgamento 
dos documentos de habilitação, documentos técnicos e a proposta comercial a empresa: 

GTI 012/2019
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, referente a contratação de planos ou seguros privados de assistência à saúde para 
prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, clínico, cirúrgico, internação, e ob-
stetrícia, conforme Rol de Procedimentos previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), destinados 
aos empregados, ex-empregados e aposentados da CONTRATANTE, seus dependentes e agregados, tipo menor preço 
global, deliberou pela HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
O inteiro teor dos documentos estará à disposição dos interessados para vistas, mediante agendamento pelo telefone 
0**11 3145-4634/4619.
O prazo para apresentação de recursos administrativos será de 05 (cinco) dias úteis de 27/06 a 04/07/19, das 09h às 
17h, protocolar documento na Alameda Santos, 1827 – 14º andar – São Paulo – SP, com Sr. Daniel.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone.

São Paulo, 27 de junho de 2019.

EDITALEDITALEDITALEDITAL
A EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A., A EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A., A EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A., A EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A., inscrita no CNPJ sob nº 13.615.969/0001-19, com sede na Avenida inscrita no CNPJ sob nº 13.615.969/0001-19, com sede na Avenida inscrita no CNPJ sob nº 13.615.969/0001-19, com sede na Avenida inscrita no CNPJ sob nº 13.615.969/0001-19, com sede na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235, São Paulo/SP, doravante denominada EVIDENCE, e na Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235, São Paulo/SP, doravante denominada EVIDENCE, e na Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235, São Paulo/SP, doravante denominada EVIDENCE, e na Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235, São Paulo/SP, doravante denominada EVIDENCE, e na 
qualidade de administradora dos planos de previdência na modalidade FGB (Fundo Gerador de Benefício)  qualidade de administradora dos planos de previdência na modalidade FGB (Fundo Gerador de Benefício)  qualidade de administradora dos planos de previdência na modalidade FGB (Fundo Gerador de Benefício)  qualidade de administradora dos planos de previdência na modalidade FGB (Fundo Gerador de Benefício)  
inscritos sob os processos SUSEP nº 001.000057/95, 001.001789/84, 001.003237/95, 001.004668/96, inscritos sob os processos SUSEP nº 001.000057/95, 001.001789/84, 001.003237/95, 001.004668/96, inscritos sob os processos SUSEP nº 001.000057/95, 001.001789/84, 001.003237/95, 001.004668/96, inscritos sob os processos SUSEP nº 001.000057/95, 001.001789/84, 001.003237/95, 001.004668/96, 
001.005166/92, 001.006000/84, 001.006573/96, 001.006732/96, 010.005723/00-12, 001.005166/92, 001.006000/84, 001.006573/96, 001.006732/96, 010.005723/00-12, 001.005166/92, 001.006000/84, 001.006573/96, 001.006732/96, 010.005723/00-12, 001.005166/92, 001.006000/84, 001.006573/96, 001.006732/96, 010.005723/00-12, 
15414.000544/97-10, 15414.000545/97-82, 15414.002750/97-82 e 15414.003100/97-72 informa por 15414.000544/97-10, 15414.000545/97-82, 15414.002750/97-82 e 15414.003100/97-72 informa por 15414.000544/97-10, 15414.000545/97-82, 15414.002750/97-82 e 15414.003100/97-72 informa por 15414.000544/97-10, 15414.000545/97-82, 15414.002750/97-82 e 15414.003100/97-72 informa por 
meio deste edital a todos os participantes, beneficiários e familiares de portadores dos referidos planos meio deste edital a todos os participantes, beneficiários e familiares de portadores dos referidos planos meio deste edital a todos os participantes, beneficiários e familiares de portadores dos referidos planos meio deste edital a todos os participantes, beneficiários e familiares de portadores dos referidos planos 
que, em caso de óbito do titular, o saldo da reserva matemática de benefícios a conceder ficará à que, em caso de óbito do titular, o saldo da reserva matemática de benefícios a conceder ficará à que, em caso de óbito do titular, o saldo da reserva matemática de benefícios a conceder ficará à que, em caso de óbito do titular, o saldo da reserva matemática de benefícios a conceder ficará à 
disposição para resgate por meio de processo de sinistro aberto pelo site do Banco Santander  disposição para resgate por meio de processo de sinistro aberto pelo site do Banco Santander  disposição para resgate por meio de processo de sinistro aberto pelo site do Banco Santander  disposição para resgate por meio de processo de sinistro aberto pelo site do Banco Santander  
(www.santander.com.br) , realizando uma busca por “COMO AVISAR SINISTRO” e clicando no resultado (www.santander.com.br) , realizando uma busca por “COMO AVISAR SINISTRO” e clicando no resultado (www.santander.com.br) , realizando uma busca por “COMO AVISAR SINISTRO” e clicando no resultado (www.santander.com.br) , realizando uma busca por “COMO AVISAR SINISTRO” e clicando no resultado 
“INVESTIMENTOS INFORMAÇÕES AVISAR SINISTRO”. “INVESTIMENTOS INFORMAÇÕES AVISAR SINISTRO”. “INVESTIMENTOS INFORMAÇÕES AVISAR SINISTRO”. “INVESTIMENTOS INFORMAÇÕES AVISAR SINISTRO”. 
A EVIDENCE também notifica que, de acordo com o artigo 75 da Lei Complementar 109/2.001, o prazo A EVIDENCE também notifica que, de acordo com o artigo 75 da Lei Complementar 109/2.001, o prazo A EVIDENCE também notifica que, de acordo com o artigo 75 da Lei Complementar 109/2.001, o prazo A EVIDENCE também notifica que, de acordo com o artigo 75 da Lei Complementar 109/2.001, o prazo 
prescricional para pleito da referida reserva pelos beneficiários dos planos ou familiares na ausência de prescricional para pleito da referida reserva pelos beneficiários dos planos ou familiares na ausência de prescricional para pleito da referida reserva pelos beneficiários dos planos ou familiares na ausência de prescricional para pleito da referida reserva pelos beneficiários dos planos ou familiares na ausência de 
informações nominais é de 5 (cinco) anos contados a partir da data desta publicação.informações nominais é de 5 (cinco) anos contados a partir da data desta publicação.informações nominais é de 5 (cinco) anos contados a partir da data desta publicação.informações nominais é de 5 (cinco) anos contados a partir da data desta publicação.

ℑγυα, χυιδε βεm δεσσε βεm. Πορθυε χαδα γοτα ϖαλε mυιτο.

AVISOS DE LICITAÇÕESAVISOS DE LICITAÇÕESAVISOS DE LICITAÇÕESAVISOS DE LICITAÇÕES

PG SABESP CSS 01790/19PG SABESP CSS 01790/19PG SABESP CSS 01790/19PG SABESP CSS 01790/19-Prestação de Serviços de Ginástica Laboral e -Prestação de Serviços de Ginástica Laboral e -Prestação de Serviços de Ginástica Laboral e -Prestação de Serviços de Ginástica Laboral e 
Shiatsuterapia para os Colaboradores do Departamento de Controle da Qualidade dos Shiatsuterapia para os Colaboradores do Departamento de Controle da Qualidade dos Shiatsuterapia para os Colaboradores do Departamento de Controle da Qualidade dos Shiatsuterapia para os Colaboradores do Departamento de Controle da Qualidade dos 
Produtos Água e Esgotos - TOQ. Edital disponível para “download” a partir de 27/06/19 Produtos Água e Esgotos - TOQ. Edital disponível para “download” a partir de 27/06/19 Produtos Água e Esgotos - TOQ. Edital disponível para “download” a partir de 27/06/19 Produtos Água e Esgotos - TOQ. Edital disponível para “download” a partir de 27/06/19 
- www.sabesp.com.br/fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento - www.sabesp.com.br/fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento - www.sabesp.com.br/fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento - www.sabesp.com.br/fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento 
(condicionante a participação) no acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas (condicionante a participação) no acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas (condicionante a participação) no acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas (condicionante a participação) no acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas 
c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações na  c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações na  c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações na  c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações na  
Av. Estado, 561 - Ponte Pequena - São Paulo/SP. Envio das Propostas a partir da Av. Estado, 561 - Ponte Pequena - São Paulo/SP. Envio das Propostas a partir da Av. Estado, 561 - Ponte Pequena - São Paulo/SP. Envio das Propostas a partir da Av. Estado, 561 - Ponte Pequena - São Paulo/SP. Envio das Propostas a partir da 
00h00 de 15/07/19 até as 09h00 de 16/07/19 - www.sabesp.com.br/fornecedores.  00h00 de 15/07/19 até as 09h00 de 16/07/19 - www.sabesp.com.br/fornecedores.  00h00 de 15/07/19 até as 09h00 de 16/07/19 - www.sabesp.com.br/fornecedores.  00h00 de 15/07/19 até as 09h00 de 16/07/19 - www.sabesp.com.br/fornecedores.  
Às 09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (TO). À Diretoria.Às 09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (TO). À Diretoria.Às 09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (TO). À Diretoria.Às 09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (TO). À Diretoria.

PG SABESP CSS 00273/19 - SAP 10330441PG SABESP CSS 00273/19 - SAP 10330441PG SABESP CSS 00273/19 - SAP 10330441PG SABESP CSS 00273/19 - SAP 10330441-Prestação de serviços em Gestão -Prestação de serviços em Gestão -Prestação de serviços em Gestão -Prestação de serviços em Gestão 
de Saúde Populacional - GSP para implantar estratégias de diagnóstico e controle de Saúde Populacional - GSP para implantar estratégias de diagnóstico e controle de Saúde Populacional - GSP para implantar estratégias de diagnóstico e controle de Saúde Populacional - GSP para implantar estratégias de diagnóstico e controle 
considerando as melhores práticas de segmento de saúde. Edital disponível para considerando as melhores práticas de segmento de saúde. Edital disponível para considerando as melhores práticas de segmento de saúde. Edital disponível para considerando as melhores práticas de segmento de saúde. Edital disponível para 
“download” a partir de 27/06/19 - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção “download” a partir de 27/06/19 - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção “download” a partir de 27/06/19 - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção “download” a partir de 27/06/19 - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção 
de senha no acesso “cadastre sua empresa”. Problemas c/ site, contatar fone (11) de senha no acesso “cadastre sua empresa”. Problemas c/ site, contatar fone (11) de senha no acesso “cadastre sua empresa”. Problemas c/ site, contatar fone (11) de senha no acesso “cadastre sua empresa”. Problemas c/ site, contatar fone (11) 
3388-6984 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena-SP. Envio das 3388-6984 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena-SP. Envio das 3388-6984 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena-SP. Envio das 3388-6984 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena-SP. Envio das 
Propostas a partir da 00h00 de 11/07/19 até as 09h00 de 12/07/19 - www.sabesp.Propostas a partir da 00h00 de 11/07/19 até as 09h00 de 12/07/19 - www.sabesp.Propostas a partir da 00h00 de 11/07/19 até as 09h00 de 12/07/19 - www.sabesp.Propostas a partir da 00h00 de 11/07/19 até as 09h00 de 12/07/19 - www.sabesp.
com.br/licitacoes. Às 09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (CH). com.br/licitacoes. Às 09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (CH). com.br/licitacoes. Às 09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (CH). com.br/licitacoes. Às 09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (CH). 
À Diretoria.À Diretoria.À Diretoria.À Diretoria.

PRORROGAÇÃO DE DATASPRORROGAÇÃO DE DATASPRORROGAÇÃO DE DATASPRORROGAÇÃO DE DATAS

PG SABESP CSS 00902/19PG SABESP CSS 00902/19PG SABESP CSS 00902/19PG SABESP CSS 00902/19-Prestação de serviços de engenharia especializados na -Prestação de serviços de engenharia especializados na -Prestação de serviços de engenharia especializados na -Prestação de serviços de engenharia especializados na 
execução de inventário físico e laudo de avaliação de bens vinculados aos serviços execução de inventário físico e laudo de avaliação de bens vinculados aos serviços execução de inventário físico e laudo de avaliação de bens vinculados aos serviços execução de inventário físico e laudo de avaliação de bens vinculados aos serviços 
de abastecimentos de água e de esgotamento sanitário no município de Guarulhos. de abastecimentos de água e de esgotamento sanitário no município de Guarulhos. de abastecimentos de água e de esgotamento sanitário no município de Guarulhos. de abastecimentos de água e de esgotamento sanitário no município de Guarulhos. 
Edital/Esclarecimentos 2 disponíveis para “download” - www.sabesp.com.br/licitacoes, Edital/Esclarecimentos 2 disponíveis para “download” - www.sabesp.com.br/licitacoes, Edital/Esclarecimentos 2 disponíveis para “download” - www.sabesp.com.br/licitacoes, Edital/Esclarecimentos 2 disponíveis para “download” - www.sabesp.com.br/licitacoes, 
mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante à participação) no mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante à participação) no mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante à participação) no mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante à participação) no 
acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone acesso “Cadastro de Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone 
(11) 3388-6724/6812 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio (11) 3388-6724/6812 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio (11) 3388-6724/6812 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio (11) 3388-6724/6812 ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio 
das Propostas a partir da 00h00 de 26/06/19 até as 08h00 de 28/06/19 - www.sabesp.das Propostas a partir da 00h00 de 26/06/19 até as 08h00 de 28/06/19 - www.sabesp.das Propostas a partir da 00h00 de 26/06/19 até as 08h00 de 28/06/19 - www.sabesp.das Propostas a partir da 00h00 de 26/06/19 até as 08h00 de 28/06/19 - www.sabesp.
com.br/licitacoes. Às 08h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (CP). com.br/licitacoes. Às 08h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (CP). com.br/licitacoes. Às 08h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (CP). com.br/licitacoes. Às 08h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 27/06/19 - (CP). 
À Diretoria.À Diretoria.À Diretoria.À Diretoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEI

TERMO DE RETIFICAÇÃO 005/2019. I – Fica retificado Planilha Orçamentaria da TP 

04/19. Onde se lê: Abertura, Dia, Hora e Local: 28/06/2019. Leia-se: Abertura, Dia, Hora 

e Local: 12/07/2019. II – O restante permanece na sua integra.  Santópolis do Aguapei 

/SP, 26 de Junho de 2019. HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL.

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ
ΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ 

ΡΓ℘Ο: ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΣΑ∨DΕ
Προχεσσο: 21.016/2019 � Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ΣΜΣ ν° 262/2019 � Σιστεmα δε Ρεγιστρο δε 
Πρεο � ΑΜΠΛΑ DΙΣΠΥΤΑ Ε ΧΟΤΑ ΡΕΣΕΡςΑDΑ ΠΑΡΑ ΜΕ Ε ΕΠΠ � πορ mειο δα ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

� Τιπο Μενορ Πρεο πορ Ιτεm � Οβϕετο: αθυισιο εστιmαδα ανυαλ δε συπλεmεντοσ αλιmενταρεσ. Α 

Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ σερ〈 ατ δια 12/07/2019 ◊σ 8η − Α αβερτυρα δα Σεσσο δαρ−σε−〈 νο δια 

12/07/2019 ◊σ 8η. Ινχιο δα Dισπυτα δε Πρεοσ δια 12/07/2019 ◊σ 14η � Πρεγοειρο: Καmιλα Χονχυρυτο 

Πινηολι. Ο Εδιταλ χοmπλετο ε ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ οβτιδοσ να Dιϖισο δε Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ, 

Ρυα Γρσον Φρανα, 7−49, 1≡ ανδαρ, ΧΕΠ: 17015−200 − Βαυρυ/ΣΠ, φονε (14) 3104−1463/1465, ου πελο 

σιτε ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ � Λιχιτα⌡εσ Σαδε ου ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ, ΙD 772676.

Dιϖισο δε Χοmπρασ, 26/06/2019 − χοmπρασ_σαυδε≅βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ 

Εϖελψν Πραδο Ρινερι − Dιρετορα δα Dιϖισο Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ − Σ.Μ.Σ.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Errata e Republicação 
com Correção.  Devido um mero erro formal na confecção do Extrato de Resumo do 
Resultado da Ata de Julgamento das Propostas Comerciais - Após Avaliação Técnica - 
Processo Licitatório Concorrência Pública Internacional nº 2018.12.17.002 e visando total 
transparência, viemos através desta corrigir o erro do número da Concorrência Pública 
Internacional nº 2018.12.17.002. No que se refere a publicação do dia 11/06/2019. Onde se 
lê: Concorrência Pública Internacional nº 2019.12.17.002, Leia-se: Concorrência Pública 
Internacional nº 2018.12.17.002. Maiores informações no Departamento de Gestão de 
Licitação do Município de Caucaia, endereço Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - 
Caucaia/CE, no horário de expediente ao público de 08:00h às 12:00h ou pelo fone: (85) 
3342.0545. Caucaia/CE, 26 de junho de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PARA COMISSÃO E PROCESSO ELEITORAL

A AASPESP (Associação dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo), CNPJ nº 68.162.650/0001-

77, por seu Presidente, Sr. Cícero Félix de Souza, RG nº 13.039.538-9 SSP/SP, nos termos da legislação vigente, 

convoca a categoria dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo, devidamente filiados à instituição e 

que se encontram em dia com as mensalidades, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 1º/7/2019, 

às 14h (primeira chamada) e às 15h (segunda chamada) com qualquer número dos presentes, na Sede Estadual, sito à 

Rua Antenor Gonçalves, 128, Sala 1 – Fundos – centro, Presidente Prudente/SP, para deliberar a seguinte ordem do dia: 

1) Criar a Comissão Eleitoral, elegendo cinco nomes, dos quais, um será eleito presidente da Comissão, para iniciar o 

processo eleitoral que culminará com a realização das eleições da AASPESP.

Cícero Félix de Souza - Presidente da AASPESP 

EDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃO
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que CLAUDIA MITSIKO GUSHIKEM, RG nº 18.882.703-1-SSP/SP, CPF DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que CLAUDIA MITSIKO GUSHIKEM, RG nº 18.882.703-1-SSP/SP, CPF DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que CLAUDIA MITSIKO GUSHIKEM, RG nº 18.882.703-1-SSP/SP, CPF DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que CLAUDIA MITSIKO GUSHIKEM, RG nº 18.882.703-1-SSP/SP, CPF 
nº 085.576.148-29, CLAUDIO KAORU GUSHIKEM, RG nº 18.626.845-2-SSP/SP e NALVA AKEMI TAKAMORI, RG nº nº 085.576.148-29, CLAUDIO KAORU GUSHIKEM, RG nº 18.626.845-2-SSP/SP e NALVA AKEMI TAKAMORI, RG nº nº 085.576.148-29, CLAUDIO KAORU GUSHIKEM, RG nº 18.626.845-2-SSP/SP e NALVA AKEMI TAKAMORI, RG nº nº 085.576.148-29, CLAUDIO KAORU GUSHIKEM, RG nº 18.626.845-2-SSP/SP e NALVA AKEMI TAKAMORI, RG nº 
16.503.815-9-SSP/SP, CPF nº 258.464.488-60, pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir 16.503.815-9-SSP/SP, CPF nº 258.464.488-60, pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir 16.503.815-9-SSP/SP, CPF nº 258.464.488-60, pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir 16.503.815-9-SSP/SP, CPF nº 258.464.488-60, pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após 3 dias de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº após 3 dias de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº após 3 dias de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº após 3 dias de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 
29, 4º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento, 29, 4º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento, 29, 4º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento, 29, 4º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento, 
firmado com o credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, registrado sob nº 11, na matrícula n° 45.261 deste firmado com o credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, registrado sob nº 11, na matrícula n° 45.261 deste firmado com o credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, registrado sob nº 11, na matrícula n° 45.261 deste firmado com o credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, registrado sob nº 11, na matrícula n° 45.261 deste 
Registro, relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das Registro, relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das Registro, relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das Registro, relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das 
despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor fiduciário, nos termos do artigo 26, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor fiduciário, nos termos do artigo 26, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor fiduciário, nos termos do artigo 26, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor fiduciário, nos termos do artigo 26, 
parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 10 de junho de 2019. O Oficial Substituto.parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 10 de junho de 2019. O Oficial Substituto.parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 10 de junho de 2019. O Oficial Substituto.parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 10 de junho de 2019. O Oficial Substituto.

Γιγλιο Σ.Α. Ινδστρια ε Χοmρχιο − ΧΝΠϑ (ΜΦ) ν≡ 59.105.635./0001−04

Χονϖοχαο δε Αχιονιστασ παρα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια
Σο Χονϖοχαδοσ οσ Σρσ. Αχιονιστασ δα Γιγλιο Σ/Α Ινδστρια ε Χοmρχιο, α σε Ρευνιρεm εm Ασσεmβλια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια νο δια 11/07/2019, χοm 
Πριmειρα Χονϖοχαο ασ 14ησ ε Σεγυνδα ασ 15ησ, εm συα Σεδε σοχιαλ ◊ Ρυα Τιετ Ν≡. 112 εm Σο Βερναρδο δο Χαmπο/ΣΠ, α Φιm δε Dελιβεραρεm Σοβρε 
α Σεγυιντε Ορδεm δο Dια: Reforma do Estatuto Social e Consolidação do Mesmo para, Especi�camente, Incluir no Objeto Social da Companhia as Seguintes 
Atividades Econômicas Σεχυνδ〈ριασ:−4649−4/08 Χοmρχιο Αταχαδιστα δε Προδυτοσ δε Λιmπεζα−4646−0/02 Χοmρχιο Αταχαδιστα δε Προδυτοσ δε Ηιγιενε Πεσσοαλ. 
Σο Βερναρδο δο Χαmπο, 25/06/2019. ΡΟDΡΙΓΟ ΓΙΓΛΙΟ ΣΑΕΣ � Πρεσιδεντε δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο. ΟΤΑςΙΟ ΓΙΓΛΙΟ ϑΥΝΙΟΡ � Dιρετορ−Πρεσιδεντε

Φυνδαο Βυτανταν
ΧΝΠϑ: 61.189.445/0001−56

ΧΟΜΥΝΙΧΑ: Αβερτυρα δε Σελεο δε Φορνεχεδορεσ

Εδιταλ Νρ. 016/2019, Μοδαλιδαδε: Ατο Χονϖοχατ⌠ριο − Πρεσενχιαλ, Τιπο: Μενορ Πρεο. ΟΒϑΕΤΟ DΑ 

ΣΕΛΕ∩℘Ο: Χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα παρα εξεχυο δε ρεφορο εστρυτυραλ δε φυνδαο 

Πρδιο 115. DΑΤΑ: 03/07/2019, ΗΟΡΑ: 10η, ΛΟΧΑΛ: Αϖενιδα δα Υνιϖερσιδαδε ν≡ 210, Χιδαδε 

Υνιϖερσιτ〈ρια, Σο Παυλο−ΣΠ. Ο Εδιταλ εστ〈 δισπονϖελ νο σιτε: ηττπ://ωωω.φυνδαχαοβυτανταν.οργ.βρ.

Φυνδαο Βυτανταν
ΧΝΠϑ: 61.189.445/0001−56

ΧΟΜΥΝΙΧΑ: Ρεαβερτυρα

Προχεσσο ν≡: 001/0708/001.075/2019. Πρεγο Ελετρνιχο ν≡: 118/2019. Οφερτα δε Χοmπρα: 
895000801002019ΟΧ00104. Αχηα−σε αβερτα να Φυνδαο Βυτανταν, α λιχιταο να mοδαλιδαδε 
Πρεγο Ελετρνιχο ν≡. 118/2019, ρεφερεντε αο προχεσσο ν≡ 001/0708/001.075/2019, οβϕετιϖανδο α 
Χοντραταο δο σερϖιο δε ιmπρεσσο χορπορατιϖα, πορ mειο δε ουτσουρχινγ, να mοδαλιδαδε 
δε λοχαο δε εθυιπαmεντοσ (mυλτιφυνχιοναισ παρα ιmπρεσσο χολοριδα, mονοχροm〈τιχα ε 
σχαννερ παρα διγιταλιζαο χολοριδα), σεm ο φορνεχιmεντο δε παπελ, χοm ινσταλαο ε 
δισπονιβιλιζαο δε σοφτωαρε δε γερενχιαmεντο ε βιληεταγεm, ϖισανδο αο αmπλο χοντρολε δο 
παρθυε δε εθυιπαmεντοσ, ασσιm χοmο α ρεαλιζαο δε ινϖεντ〈ριο δοσ εθυιπαmεντοσ 
δισπονιβιλιζαδοσ, χονταβιλιζαο δασ χ⌠πιασ προδυζιδασ, α δεϖιδα mανυτενο ε φορνεχιmεντο 
δε συπριmεντοσ, ινχλυσιϖε γραmποσ, δεστιναδοσ ◊ ιmπρεσσο ε ρεπρογραφια δε δοχυmεντοσ νασ 
δεπενδνχιασ ινδιχαδασ πελα δα Χοντραταντε, ινχλυινδο−σε αινδα ο σιστεmα δε ρετενο, θυε 
τεm πορ οβϕετιϖο ρεχεβερ σολιχιτα⌡εσ δε ιmπρεσσο χοm λιβεραο ατραϖσ δε αγεντεσ δε 
λιβεραο, χοmο λειτορεσ δε χραχη〈. Α ρεαλιζαο δο Πρεγο σερ〈 πορ ιντερmδιο δο Σιστεmα 
Ελετρνιχο δε Χοντρατα⌡εσ δενοmιναδο �Βολσα Ελετρνιχα δε Χοmπρασ δο Γοϖερνο δο Εσταδο δε 
Σο Παυλο�, χυϕα αβερτυρα εστ〈 mαρχαδα παρα ο δια 11/07/2019 ◊σ 09η30mιν. Οσ ιντερεσσαδοσ εm 
παρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερο αχεσσαρ α παρτιρ δε 28/06/2019, νο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, mεδιαντε 
α οβτενο δε σενηα δε αχεσσο αο σιστεmα ε χρεδενχιαmεντο δε σευσ ρεπρεσενταντεσ. Ο Εδιταλ 
ταmβm σε ενχοντρα δισπονϖελ νο σιτε: ηττπ://ωωω.φυνδαχαοβυτανταν.οργ.βρ/εδιταισ/πρεγαο−
ελετρονιχο.

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINAFUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINAFUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINAFUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRAABERTURA DE PROCESSO DE COMPRAABERTURA DE PROCESSO DE COMPRAABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Εντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Ματεριαισ, σιτυαδο ναΕντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Ματεριαισ, σιτυαδο ναΕντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Ματεριαισ, σιτυαδο ναΕντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Ματεριαισ, σιτυαδο να
Αϖενιδα Ρεβουασ ν≡ 381, Σο Παυλο � ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δεΑϖενιδα Ρεβουασ ν≡ 381, Σο Παυλο � ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δεΑϖενιδα Ρεβουασ ν≡ 381, Σο Παυλο � ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δεΑϖενιδα Ρεβουασ ν≡ 381, Σο Παυλο � ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δε ΧΟΜΠΡΑ ΧΟΜΠΡΑ ΧΟΜΠΡΑ ΧΟΜΠΡΑ 
ΠΡΙςΑDΑ,ΠΡΙςΑDΑ,ΠΡΙςΑDΑ,ΠΡΙςΑDΑ, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δα ΦΦΜ (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσ πελο χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δα ΦΦΜ (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσ πελο χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δα ΦΦΜ (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσ πελο χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δα ΦΦΜ (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσ πελο 
σευσευσευσευ Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ:Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ:Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ:Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ:    ΤιποΤιποΤιποΤιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο: ΦΦΜ 294−19−00−ΧΠ  ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο: ΦΦΜ 294−19−00−ΧΠ  ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο: ΦΦΜ 294−19−00−ΧΠ  ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο: ΦΦΜ 294−19−00−ΧΠ � Οβϕετο � �DΙΕΤΑΣ� Οβϕετο � �DΙΕΤΑΣ� Οβϕετο � �DΙΕΤΑΣ� Οβϕετο � �DΙΕΤΑΣ
ΕΝΤΕΡΑΙΣ, ΣΥΠΛΕΜΕΝΤΟΣ Ε ℑΓΥΑ ΠΑΡΑ Ο ΙΡΛΜ�ΕΝΤΕΡΑΙΣ, ΣΥΠΛΕΜΕΝΤΟΣ Ε ℑΓΥΑ ΠΑΡΑ Ο ΙΡΛΜ�ΕΝΤΕΡΑΙΣ, ΣΥΠΛΕΜΕΝΤΟΣ Ε ℑΓΥΑ ΠΑΡΑ Ο ΙΡΛΜ�ΕΝΤΕΡΑΙΣ, ΣΥΠΛΕΜΕΝΤΟΣ Ε ℑΓΥΑ ΠΑΡΑ Ο ΙΡΛΜ� ΦΦΜ 463−19−01−ΧΠΦΦΜ 463−19−01−ΧΠΦΦΜ 463−19−01−ΧΠΦΦΜ 463−19−01−ΧΠ � Οβϕετο � �ΧΟΝΣΕΡΤΟ DΕ� Οβϕετο � �ΧΟΝΣΕΡΤΟ DΕ� Οβϕετο � �ΧΟΝΣΕΡΤΟ DΕ� Οβϕετο � �ΧΟΝΣΕΡΤΟ DΕ
ΦΡΕΕΖΕΡ −80≡Χ ΜΟDΕΛΟ ΡΕςΧΟ, ΧΟΜ ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ DΕ ΠΕ∩ΑΣ�ΦΡΕΕΖΕΡ −80≡Χ ΜΟDΕΛΟ ΡΕςΧΟ, ΧΟΜ ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ DΕ ΠΕ∩ΑΣ�ΦΡΕΕΖΕΡ −80≡Χ ΜΟDΕΛΟ ΡΕςΧΟ, ΧΟΜ ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ DΕ ΠΕ∩ΑΣ�ΦΡΕΕΖΕΡ −80≡Χ ΜΟDΕΛΟ ΡΕςΧΟ, ΧΟΜ ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ DΕ ΠΕ∩ΑΣ� ΦΦΜ 506−19−00−ΧΠΦΦΜ 506−19−00−ΧΠΦΦΜ 506−19−00−ΧΠΦΦΜ 506−19−00−ΧΠ � Οβϕετο �� Οβϕετο �� Οβϕετο �� Οβϕετο �
�ΣΥΠΟΡΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ΕΜ ΣΕΡςΙDΟΡΕΣ, ΣΤΟΡΑΓΕΣ, ΣWΙΤΧΗΕΣ Ε ΒΑΧΚΥΠ ΛΙΒΡΑΡΨ�ΣΥΠΟΡΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ΕΜ ΣΕΡςΙDΟΡΕΣ, ΣΤΟΡΑΓΕΣ, ΣWΙΤΧΗΕΣ Ε ΒΑΧΚΥΠ ΛΙΒΡΑΡΨ�ΣΥΠΟΡΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ΕΜ ΣΕΡςΙDΟΡΕΣ, ΣΤΟΡΑΓΕΣ, ΣWΙΤΧΗΕΣ Ε ΒΑΧΚΥΠ ΛΙΒΡΑΡΨ�ΣΥΠΟΡΤΕ Τ⊃ΧΝΙΧΟ Ε ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο ΕΜ ΣΕΡςΙDΟΡΕΣ, ΣΤΟΡΑΓΕΣ, ΣWΙΤΧΗΕΣ Ε ΒΑΧΚΥΠ ΛΙΒΡΑΡΨ
DΑ ΜΑΡΧΑ �ΗΠΕ� Ε ΣΟΦΤWΑΡΕΣ ΑΣΣΟΧΙΑDΟΣ�DΑ ΜΑΡΧΑ �ΗΠΕ� Ε ΣΟΦΤWΑΡΕΣ ΑΣΣΟΧΙΑDΟΣ�DΑ ΜΑΡΧΑ �ΗΠΕ� Ε ΣΟΦΤWΑΡΕΣ ΑΣΣΟΧΙΑDΟΣ�DΑ ΜΑΡΧΑ �ΗΠΕ� Ε ΣΟΦΤWΑΡΕΣ ΑΣΣΟΧΙΑDΟΣ� ΦΦΜ 540−19−00−ΧΠΦΦΜ 540−19−00−ΧΠΦΦΜ 540−19−00−ΧΠΦΦΜ 540−19−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΛΟΧΑ∩℘Ο DΕ ςΕ⊆ΧΥΛΟ� Οβϕετο � �ΛΟΧΑ∩℘Ο DΕ ςΕ⊆ΧΥΛΟ� Οβϕετο � �ΛΟΧΑ∩℘Ο DΕ ςΕ⊆ΧΥΛΟ� Οβϕετο � �ΛΟΧΑ∩℘Ο DΕ ςΕ⊆ΧΥΛΟ
ΤΙΠΟ ςΑΝ, ΧΟΜ ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ, ΧΟΝΦΟΡΜΕ DΕΜΑΝDΑ�ΤΙΠΟ ςΑΝ, ΧΟΜ ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ, ΧΟΝΦΟΡΜΕ DΕΜΑΝDΑ�ΤΙΠΟ ςΑΝ, ΧΟΜ ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ, ΧΟΝΦΟΡΜΕ DΕΜΑΝDΑ�ΤΙΠΟ ςΑΝ, ΧΟΜ ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ, ΧΟΝΦΟΡΜΕ DΕΜΑΝDΑ� ΦΦΜ 547−19−00−ΧΠΦΦΜ 547−19−00−ΧΠΦΦΜ 547−19−00−ΧΠΦΦΜ 547−19−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΠΡΟDΥ∩℘Ο Ε� Οβϕετο � �ΠΡΟDΥ∩℘Ο Ε� Οβϕετο � �ΠΡΟDΥ∩℘Ο Ε� Οβϕετο � �ΠΡΟDΥ∩℘Ο Ε
ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΕΣΤΡΥΤΥΡΑ ΕΜ ΦΕΡΡΟ Ε ΧΗΑΠΑ DΕ Α∩Ο, ΙΜΠΡΕΣΣ℘Ο Ε ΦΙΞΑ∩℘Ο DΕ ΛΟΝΑ ΧΟΜΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΕΣΤΡΥΤΥΡΑ ΕΜ ΦΕΡΡΟ Ε ΧΗΑΠΑ DΕ Α∩Ο, ΙΜΠΡΕΣΣ℘Ο Ε ΦΙΞΑ∩℘Ο DΕ ΛΟΝΑ ΧΟΜΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΕΣΤΡΥΤΥΡΑ ΕΜ ΦΕΡΡΟ Ε ΧΗΑΠΑ DΕ Α∩Ο, ΙΜΠΡΕΣΣ℘Ο Ε ΦΙΞΑ∩℘Ο DΕ ΛΟΝΑ ΧΟΜΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΕΣΤΡΥΤΥΡΑ ΕΜ ΦΕΡΡΟ Ε ΧΗΑΠΑ DΕ Α∩Ο, ΙΜΠΡΕΣΣ℘Ο Ε ΦΙΞΑ∩℘Ο DΕ ΛΟΝΑ ΧΟΜ
ΑΡΤΕ DΑ ΦΜΥΣΠ Ε ΑΧΑΒΑΜΕΝΤΟ�ΑΡΤΕ DΑ ΦΜΥΣΠ Ε ΑΧΑΒΑΜΕΝΤΟ�ΑΡΤΕ DΑ ΦΜΥΣΠ Ε ΑΧΑΒΑΜΕΝΤΟ�ΑΡΤΕ DΑ ΦΜΥΣΠ Ε ΑΧΑΒΑΜΕΝΤΟ� ΦΦΜ 553−19−00−ΧΠΦΦΜ 553−19−00−ΧΠΦΦΜ 553−19−00−ΧΠΦΦΜ 553−19−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο − 01 ΧΑΦ⊃ DΑ ΜΑΝΗ℘,� Οβϕετο � �ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο − 01 ΧΑΦ⊃ DΑ ΜΑΝΗ℘,� Οβϕετο � �ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο − 01 ΧΑΦ⊃ DΑ ΜΑΝΗ℘,� Οβϕετο � �ΑΛΙΜΕΝΤΑ∩℘Ο − 01 ΧΑΦ⊃ DΑ ΜΑΝΗ℘,
01 ΑΛΜΟ∩Ο Ε 01 ΧΟΦΦΕΕ ΒΡΕΑΚ Α ΤΑΡDΕ ΠΑΡΑ ΕςΕΝΤΟ ΠΛΑΝΕϑΑΜΕΝΤΟ ΕΣΤΡΑΤ⊃ΓΙΧΟ 2019� 01 ΑΛΜΟ∩Ο Ε 01 ΧΟΦΦΕΕ ΒΡΕΑΚ Α ΤΑΡDΕ ΠΑΡΑ ΕςΕΝΤΟ ΠΛΑΝΕϑΑΜΕΝΤΟ ΕΣΤΡΑΤ⊃ΓΙΧΟ 2019� 01 ΑΛΜΟ∩Ο Ε 01 ΧΟΦΦΕΕ ΒΡΕΑΚ Α ΤΑΡDΕ ΠΑΡΑ ΕςΕΝΤΟ ΠΛΑΝΕϑΑΜΕΝΤΟ ΕΣΤΡΑΤ⊃ΓΙΧΟ 2019� 01 ΑΛΜΟ∩Ο Ε 01 ΧΟΦΦΕΕ ΒΡΕΑΚ Α ΤΑΡDΕ ΠΑΡΑ ΕςΕΝΤΟ ΠΛΑΝΕϑΑΜΕΝΤΟ ΕΣΤΡΑΤ⊃ΓΙΧΟ 2019� 
ΦΦΜ 555−19−00−ΧΠΦΦΜ 555−19−00−ΧΠΦΦΜ 555−19−00−ΧΠΦΦΜ 555−19−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ 12 ΠΟΝΤΟΣ DΕ ΡΕDΕ ΝΑΣ ΕΝΦΕΡΜΑΡΙΑΣ DΟ ΙΟΤ�� Οβϕετο � �ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ 12 ΠΟΝΤΟΣ DΕ ΡΕDΕ ΝΑΣ ΕΝΦΕΡΜΑΡΙΑΣ DΟ ΙΟΤ�� Οβϕετο � �ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ 12 ΠΟΝΤΟΣ DΕ ΡΕDΕ ΝΑΣ ΕΝΦΕΡΜΑΡΙΑΣ DΟ ΙΟΤ�� Οβϕετο � �ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ 12 ΠΟΝΤΟΣ DΕ ΡΕDΕ ΝΑΣ ΕΝΦΕΡΜΑΡΙΑΣ DΟ ΙΟΤ�

ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 675−18−00−ΧΠΦΦΜ 675−18−00−ΧΠΦΦΜ 675−18−00−ΧΠΦΦΜ 675−18−00−ΧΠ (ΡΧ 28.407)(ΡΧ 28.407)(ΡΧ 28.407)(ΡΧ 28.407)

Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΠΡΟΜΕΦΑΡΜΑ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑ∩∏ΕΣ ΧΟΜΕΡΧΙΑΙΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 81.706.251/0001−98Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΠΡΟΜΕΦΑΡΜΑ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑ∩∏ΕΣ ΧΟΜΕΡΧΙΑΙΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 81.706.251/0001−98Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΠΡΟΜΕΦΑΡΜΑ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑ∩∏ΕΣ ΧΟΜΕΡΧΙΑΙΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 81.706.251/0001−98Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΠΡΟΜΕΦΑΡΜΑ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑ∩∏ΕΣ ΧΟΜΕΡΧΙΑΙΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 81.706.251/0001−98
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 245−19−00−ΧΠΦΦΜ 245−19−00−ΧΠΦΦΜ 245−19−00−ΧΠΦΦΜ 245−19−00−ΧΠ (ΡΧ 29.215)(ΡΧ 29.215)(ΡΧ 29.215)(ΡΧ 29.215)

Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΚΟΛΠΛΑΣΤΙΧ Χ Ι Σ.Α, ΧΝΠϑ 59.231.530/0001−93Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΚΟΛΠΛΑΣΤΙΧ Χ Ι Σ.Α, ΧΝΠϑ 59.231.530/0001−93Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΚΟΛΠΛΑΣΤΙΧ Χ Ι Σ.Α, ΧΝΠϑ 59.231.530/0001−93Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΚΟΛΠΛΑΣΤΙΧ Χ Ι Σ.Α, ΧΝΠϑ 59.231.530/0001−93
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 374−19−00−ΧΠΦΦΜ 374−19−00−ΧΠΦΦΜ 374−19−00−ΧΠΦΦΜ 374−19−00−ΧΠ (ΡΧ 767)(ΡΧ 767)(ΡΧ 767)(ΡΧ 767)

Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΛΑΝΧΟ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 00.595.037/0001−00Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΛΑΝΧΟ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 00.595.037/0001−00Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΛΑΝΧΟ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 00.595.037/0001−00Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΛΑΝΧΟ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 00.595.037/0001−00
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 430−19−00−ΧΠΦΦΜ 430−19−00−ΧΠΦΦΜ 430−19−00−ΧΠΦΦΜ 430−19−00−ΧΠ (ΡΧ 29.507)(ΡΧ 29.507)(ΡΧ 29.507)(ΡΧ 29.507)

Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΧΜ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡ Σ.Α, ΧΝΠϑ 12.420.164/0001−57Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΧΜ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡ Σ.Α, ΧΝΠϑ 12.420.164/0001−57Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΧΜ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡ Σ.Α, ΧΝΠϑ 12.420.164/0001−57Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΧΜ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡ Σ.Α, ΧΝΠϑ 12.420.164/0001−57
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 448−19−00−ΧΠΦΦΜ 448−19−00−ΧΠΦΦΜ 448−19−00−ΧΠΦΦΜ 448−19−00−ΧΠ (ΡΧ 29.521)(ΡΧ 29.521)(ΡΧ 29.521)(ΡΧ 29.521)

Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΕΞΠΡΕΣΣΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙDΟΡΑ DΕ ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 06.234.797/0001−78Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΕΞΠΡΕΣΣΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙDΟΡΑ DΕ ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 06.234.797/0001−78Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΕΞΠΡΕΣΣΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙDΟΡΑ DΕ ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 06.234.797/0001−78Φοι ϖενχεδορα α εmπρεσα ΕΞΠΡΕΣΣΑ DΙΣΤΡΙΒΥΙDΟΡΑ DΕ ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ 06.234.797/0001−78
ΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ

Α ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ, χοmυνιχα οΑ ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ, χοmυνιχα οΑ ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ, χοmυνιχα οΑ ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ, χοmυνιχα ο ΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟΧΑΝΧΕΛΑΜΕΝΤΟ δο ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑ:δο ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑ:δο ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑ:δο ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑ:
ΦΦΜ 332−19−00−ΧΠΦΦΜ 332−19−00−ΧΠΦΦΜ 332−19−00−ΧΠΦΦΜ 332−19−00−ΧΠ � Φορνεχιmεντο δε �ΓΡΕΛΗΑΣ ΕΜ ΑΛΥΜ⊆ΝΙΟ�, υmα ϖεζ θυε α αθυισιο σερ〈 ρεαλιζαδα� Φορνεχιmεντο δε �ΓΡΕΛΗΑΣ ΕΜ ΑΛΥΜ⊆ΝΙΟ�, υmα ϖεζ θυε α αθυισιο σερ〈 ρεαλιζαδα� Φορνεχιmεντο δε �ΓΡΕΛΗΑΣ ΕΜ ΑΛΥΜ⊆ΝΙΟ�, υmα ϖεζ θυε α αθυισιο σερ〈 ρεαλιζαδα� Φορνεχιmεντο δε �ΓΡΕΛΗΑΣ ΕΜ ΑΛΥΜ⊆ΝΙΟ�, υmα ϖεζ θυε α αθυισιο σερ〈 ρεαλιζαδα
ϖια οραmεντο ΗΧΦΜΥΣΠϖια οραmεντο ΗΧΦΜΥΣΠϖια οραmεντο ΗΧΦΜΥΣΠϖια οραmεντο ΗΧΦΜΥΣΠ

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
CΝΠϑ. 56.577.059/0006−06

ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο 
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 807/19 − ΡΣ 5342/19

O Diretor Γeral da Φundação Φaculdade de Medicina, ΑDϑΥDΙΧΑ ◊ empresa OΛIςERΤEC EΘΥIΠAMEΝΤOS ΗOSΠIΤAΛARES ΛΤDA, 
CΝΠϑ n≡ 07.295.277/0001−38, o fornecimento de �ΣΕΝΣΟΡ DΕ ΟΞΙΜΕΤΡΙΑ ΤΙΠΟ ΣΟΦΤ ΠΑΡΑ ΜΟΝΙΤΟΡ DΙΞΤΑΛ Ε ΣΕΝΣΟΡ DΕ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΑ 
ΕΣΟΦΑΓΙΑ/ΡΕΤΑΛ ΑDΥΛΤΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΙΤΟΡ DΙΞΤΑΛ�, com base no Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

Habitasec Securitizadora S.A.
CNPJ nº 09.304.427/0001-58

Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 96ª Série  
da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.- Edital de Convocação - 1ª Chamada

Nos termos da Cláusula 12.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 96ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 
Habitasec Securitizadora S.A. (“CRI” e “Habitasec”, respectivamente), ficam convocados, por solicitação da Habitasec Securitizadora S/A. 
(“Emissora”), os titulares do CRI e o Agente Fiduciário, para se reunirem em Assembleia Geral, a ser realizada no dia 15 de julho de 2019, às 14:00 
horas, nas dependências da Emissora, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894, Conjunto 
92, Jardim paulistano, CEP 01451-902, em 1ª convocação, para deliberar, examinar, e votar a respeito da ordem do dia aqui estabelecida: (i) o 
encerramento da conta vinculada, de titularidade da Devedora de nº 13063287, na agência 2271 do Banco Santander (Brasil) S.A., constituída 
para que fossem depositados os direitos creditórios das unidades vendidas do Empreendimento Alvo, tendo em vista o direcionamento, pela 
Securitizadora, do depósito dos direitos creditórios das unidades vendidas do Empreendimento Alvo diretamente à Conta do Patrimônio 
Separado qual seja, conta corrente nº 13690-8, agência 7307, do Banco Itaú Unibanco S.A. de titularidade da Habitasec Securitizadora S/A 
(“Emissora”); (ii) alterar a Cláusula VI - Vencimento Antecipado do Instrumento Particular de Escritura da 11ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série única, para Colocação Privada, da Gafisa S/A (“Debêntures”) e a Cláusula 
Sexta - Eventos de Vencimento Antecipado do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo de Securitização”), para excluir e 
adequar certos itens de ambas as cláusulas citadas, que contemplam eventos de vencimento antecipado relacionados à conta vinculada 
mencionada na alínea “i”, acima; (iii) autorizar a exclusão do mecanismo de apuração do Índice de Cobertura em razão da adoção da 
metodologia de amortização acelerada (cash sweep) à Operação, conforme deliberação anterior dos titulares dos CRI, assim como retificar o 
cronograma de pagamento das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, para que este reflita o quanto deliberado anteriormente pelos 
titulares dos CRI; (iv) autorizar as partes a fazerem todos os Aditamentos necessários a refletir o que for deliberado deste Edital de Convocação 
e aprovar as versões de assinatura de tais Aditamentos, que poderão contemplar outros ajustes decorrentes das deliberações ora mencionadas; 
(v) autorizar o pagamento, pela Securitizadora, da importância correspondente a 50% (cinquenta por cento) das despesas incorridas com a 
atual gerenciadora das obras do Empreendimento, MVA Construções e Participações Eireli, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua das Fiandeiras, nº 306, 9º andar, salas 93 e 94, CEP 04545-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.139.270/0001-39, no 
importe total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) mensais, contratada nos termos da 14ª Emissão de Debêntures Simples da Gafisa S.A. e 
cujos serviços igualmente aproveitarão aos titulares dos CRI. Nos termos do artigo 126 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada, os titulares dos CRI, poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular com 
firma reconhecida do outorgante, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado e/ou demais documentos societários 
que comprovem os poderes de representação. Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para representação na assembleia 
a que se refere esse edital de convocação da assembleia deverão ser encaminhados, também, por e-mail com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência para o endereço eletrônico: juridico@habitasec.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br..

HESA 122 - Investimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 13.199.418/0001-11 - NIRE nº 35.300.536.592

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Maio de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2019, às 13h00 (treze horas), na sede social da HESA 122 - Investimentos Imobiliários S.A. 
(“Companhia”), situada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes, nº 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, 
CEP 08780-500. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, além dos administradores da Companhia. 3. Convocação: 
Dispensada, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).  
4. Composição da Mesa: Presidente: Henrique Borenstein; Secretário: Carlos Eduardo Toledo Ferraz. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 1ª emissão de 
debêntures da Companhia, com a emissão privada de 39.425 (trinta e nove mil e quatrocentas e vinte e cinco) debêntures da primeira série que serão vinculadas 
à emissão dos CRI da 33ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora (“Debêntures da Primeira Série”) e 12.366 (doze mil e trezentas sessenta e seis) debêntures da 
segunda série que serão vinculadas à emissão dos CRI da 34ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora (“Debêntures da Segunda Série”), totalizando 51.791 
(cinquenta e uma mil e setecentas e noventa e uma) debêntures, no valor total de R$ 51.791.159,92 (cinquenta e um milhões, setecentos e noventa e um mil, 
cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), e em valor unitário de R$ 1.000,00427659 (mil reais e quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e 
cinquenta e nove centésimos de milionésimos de centavos) para a Primeira Série e de R$ 999,99929787 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
milhões, novecentos e vinte e nove mil e setecentos e oitenta e sete centésimos de milionésimos de centavos) para a Segunda Série, não conversíveis em ações, 
sem direito a voto, com garantia (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente); (ii) aprovação da constituição da garantia de alienação fiduciária de imóveis, bem 
como cessão fiduciária de direitos creditórios titulados pela Companhia, a serem constituídas pela Companhia para garantir o pagamento das Debêntures 
(“Garantias Reais”); (iii) autorização para que a administração da Companhia realize os atos que se fizerem necessários para realizar a emissão das Debêntures, 
incluindo a celebração dos documentos que formalizarão a constituição das Garantias Reais; (iv) autorização para que a administração da Companhia realize 
aditamentos ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real, em Série Única,  
para Colocação Privada, da HESA 122 - Investimentos Imobiliários S.A.” (“Escritura de Emissão”) e aos instrumentos de constituição das Garantias Reais sem a 
necessidade de nova aprovação prévia dos acionistas; (v) autorização para que, com a subscrição das Debêntures, a Isec Securitizadora S.A., vincule os créditos 
imobiliários oriundos da Escritura de Debêntures na 33ª e 34ª série da sua 4ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); (vi) autorização para 
concessão de garantia fidejussória, na forma de fiança pela Companhia, em favor da HESA 37 - Investimentos Imobiliários S.A., da HESA 67 - Investimentos 
Imobiliários S.A., da HESA 112 - Investimentos Imobiliários S.A., da HESA 123 - Investimentos Imobiliários S.A., da HESA 196 - Investimentos Imobiliários S.A., em 
garantia de todas as Obrigações Garantidas, conforme definidas na Escritura de Emissão; (vii) a alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a constar a 
Alienação Fiduciária de Ações (“Instrumento de Alteração do Estatuto da Companhia”), com a inclusão do parágrafo terceiro da Cláusula 5ª do Estatuto Social, no 
qual deverá constar o seguinte texto: “Nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de 
Alienação Fiduciária de Ações”), celebrado, nesta data, e arquivado na sede da Companhia, a totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, 
bem como todos os bens, direitos, rendimentos e valores a serem pagos aos acionistas, foram alienados fiduciariamente em favor da ISEC Securitizadora S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Securitizadora”), sendo certo que a oneração ou qualquer forma de transferência/alienação dos ativos da 
Companhia ou contração de qualquer modalidade de dívida, empréstimo ou financiamento pela Companhia, dependerão de prévia e expressa anuência da 
Securitizadora, sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações.”; e (viii) a ratificação de todos os atos 
praticados com relação às deliberações acima. 6. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Estatuto Social da Companhia, o seguinte: Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, os acionistas 
deliberaram pela aprovação da emissão das Debêntures, conforme as caraterísticas abaixo: 6.1. A Emissão das Debêntures, que contém as seguintes 
características: (i) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas (i) 39.425 (trinta e nove mil e quatrocentas e vinte e cinco) debêntures da primeira série que serão 
vinculadas à emissão dos CRI da 33ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora (“Primeira Série”) e (ii) 12.366 (doze mil e trezentas sessenta e seis) debêntures da 
segunda série que serão vinculadas à emissão dos CRI da 34ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora (“Segunda Série”), totalizando 51.791 (cinquenta e uma mil e 
setecentas e noventa e uma) Debêntures; (ii) Número da Emissão: 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Companhia; (iii) Número de Séries: A Emissão será em 
2 (duas) séries (“Séries”); (iv) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 51.791.159,92 (cinquenta e um milhões, setecentos e noventa e um mil, 
cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Total da Emissão”); (v) Valor Nominal Unitário:  
O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$ 1.000,00427659 (mil reais e quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove 
centésimos de milionésimos de centavos) para a Primeira Série e de R$ 999,99929787 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove milhões, novecentos 
e vinte e nove mil e setecentos e oitenta e sete centésimos de milionésimos de centavos) para a Segunda Série (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Forma:  
As Debêntures serão da forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautela ou de certificados, não conversível em ações de emissão da Companhia; (vii) Data 
de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 31 de maio de 2019 (“Data de Emissão”); (viii) Espécie: As Debêntures serão 
da espécie com garantia real, por conta da formalização da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, contando, também com garantia fidejussória outorgada pela 
Helbor Empreendimentos S.A., pela HESA 67 - Investimentos Imobiliários S.A., pela HESA 112 - Investimentos Imobiliários S.A., pela HESA 37 - Investimentos 
Imobiliários S.A., pela HESA 123 - Investimentos Imobiliários S.A., pela HESA 196 - Investimentos Imobiliários S.A.; (ix) Prazo de Vencimento: As Debêntures terão 
prazo de vencimento de 5.838 (cinco mil oitocentos e trinta e oito) dias corridos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvada a possibilidade 
de vencimento antecipado ou Resgate Antecipado Facultativo, Amortização Antecipada Facultativa Resgate Antecipado Compulsório e Amortização 
Extraordinária Compulsória das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, cujo inteiro teor da minuta, que reflete a versão final a ser 
formalizada, foi apresentado aos acionistas e encontra-se arquivado na sede da Companhia; (x) Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão 
subscritas e integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário, sem qualquer atualização na primeira integralização. Caso venham a ser integralizadas em mais de 
uma data, a partir da 2ª (segunda) integralização, serão integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, contada desde a primeira Data 
de Integralização (inclusive) até cada Data de Integralização (exclusive), conforme procedimento previsto na Escritura de Emissão; Caso não haja a integralização 
da totalidade das Debêntures e/ou dos CRI, as Debêntures não integralizadas deverão ser canceladas, observada subscrição e integralização mínima dos CRI no 
montante suficiente para constituição do Fundo de Reserva, do Fundo Complemento de Aluguel, do Fundo de Despesas e das despesas iniciais, conforme 
definidos na Escritura; (xi) Permissão de Ágio e Deságio: Será admitido ágio ou deságio no momento de subscrição de cada uma das Debêntures. (xii) Registro 
para Distribuição, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: As Debêntures serão objeto de colocação privada e, portanto, não serão registradas para 
distribuição e/ou negociação em mercado organizado; (xiii) Remuneração das Debêntures: As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros 
remuneratórios, a contar da Data da Primeira Integralização dos CRI, correspondentes à taxa de 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, 
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis para a Primeira Série (“Remuneração Primeira Série”); e (ii) taxa de 7,50% (sete inteiros e 
cinquenta centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, para a Segunda Série (“Remuneração Segunda 
Série” e, quando em conjunto com a Remuneração Primeira Série, simplesmente (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis, por dias decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário atualizado não amortizado das Debêntures desde a Data da Primeira 
Integralização dos CRI, ou da Data de Vencimento imediatamente anterior, até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com a fórmula definida na Escritura; 
(xiv) Vencimento Antecipado: As Debêntures estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado, descritas na Cláusula VI da Escritura de Emissão; 
(xv) Destinação dos Recursos: Os recursos serão destinados pela Companhia para a realização de investimentos ou despesas com a construção, expansão, 
manutenção, reforma dos empreendimentos, podendo ainda, ser utilizado para a aquisição, direta ou indireta, dos empreendimentos imobiliários, o que inclui 
os custos de aquisição, tais como emolumentos e tributos, conforme descrito no item 3.5. da Escritura de Emissão de Debênture. (xvi) Amortização Antecipada 
Facultativa: Nas datas de amortização programada, conforme cronograma estabelecidas no Anexo I da Escritura de Emissão, obriga-se, a Emissora, a pagar à 
Debenturista a totalidade dos valores devidos, incluindo principal, Remuneração e demais encargos, conforme o caso (“Pagamento Mensal Programado”). 
Adicionalmente, a Emissora poderá optar por amortizar extraordinária e mensalmente a Debênture no valor, nas mesmas datas das amortizações programadas. 
6.2. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, autorizam a constituição das Garantias Reais, consubstanciadas em alienação fiduciária de imóveis, de ações e cessão 
fiduciária de direitos creditórios titulados pela Companhia, conforme abaixo descritas: (i) “Alienação Fiduciária de Imóvel”: “Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária em Garantia e Outras Avenças”, por meio do qual a Companhia alienará fiduciariamente o imóvel objeto da matrícula devidamente identificadas no 
Anexo I do respectivo instrumento (“Imóvel Companhia” e “Contratos de Alienação Fiduciária”), em garantia em favor da ISEC Securitizadora S.A. (“Isec”); 
(ii) “Alienação Fiduciária de Ações”: “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, firmado entre os acionistas da 
Companhia e a Isec, na qualidade de fiduciária, por meio do qual a propriedade das ações que os acionistas possuem foi alienada fiduciariamente em garantia 
em favor da Isec. (iii) “Cessão Fiduciária Locação”: “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, formalizado 
entre a Companhia, na qualidade de fiduciante, e a ISEC Securitizadora S.A., na qualidade de fiduciária, por meio do qual cederá fiduciariamente à fiduciária os 
direitos creditórios decorrentes dos contratos de locação comercial formalizados pela Companhia, na qualidade de locadora, com a seguinte empresa, na 
qualidade de locatária Wework Serviços de Escritório Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.301.943/0001-50, na qualidade de locatária (“Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios”, “Direitos Creditórios Locação” e “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”). 6.3. Autorizaram os Diretores da Companhia a:  
(i) praticar todos os demais atos e celebrar todos os documentos necessários à efetivação da emissão das Debêntures e dos CRI, incluindo, mas não se limitando 
à contratação de terceiros como assessores legais; e (ii) praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente ata nos órgãos e livros 
próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável, inclusive à constituição das Garantias Reais. 6.4. Autorizam os Diretores da Companhia a, quando for o 
caso, aditar e retificar a Escritura de Emissão e os instrumentos de constituição das Garantias Reais, independentemente de aprovação prévia dos acionistas.  
6.5. Autorizam os Diretores da Companhia, com a subscrição das Debêntures, que a Isec Securitizadora S.A, vincule os créditos imobiliários oriundos da Escritura 
de Debenture na 33ª e 34ª séries da sua 4ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). 6.6. Autorizam os Diretores da Companhia a prestarem 
garantia fidejussória em favor (i) da HESA 67 - Investimentos Imobiliários S.A., (ii) da HESA 112 - Investimentos Imobiliários S.A., (iii) da HESA 122 - Investimentos 
Imobiliários S.A., (iv) da HESA 123 - Investimentos Imobiliários S.A. (v) da HESA 196 - Investimentos Imobiliários S.A., em suas respectivas escrituras de emissão de 
debêntures, se obrigando solidariamente, em caráter irrevogável e irretratável, perante os debenturistas, como fiadora e co-devedora, pelo pagamento de todas 
as obrigações garantidas, observado o disposto nas escrituras de emissão de debêntures. 6.7. Alteram o Estatuto Social da Companhia, de modo a constar a 
Alienação Fiduciária de Ações (“Instrumento de Alteração do Estatuto da Companhia”), com a inclusão do parágrafo terceiro da cláusula 5ª do Estatuto Social, o 
qual passará a viger com o seguinte texto: “Nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de 
Alienação Fiduciária de Ações”), celebrado, nesta data, e arquivado na sede da Companhia, a totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, 
bem como todos os bens, direitos, rendimentos e valores a serem pagos aos acionistas, foram alienados fiduciariamente em favor da ISEC Securitizadora S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Securitizadora”), sendo certo que a oneração ou qualquer forma de transferência/alienação dos ativos da 
Companhia ou contração de qualquer modalidade de dívida, empréstimo ou financiamento pela Companhia, dependerão de prévia e expressa anuência da 
Securitizadora, sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações.”. 6.8. Ratificam todos os atos praticados 
pela administração da Companhia com relação às deliberações acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a Assembleia da qual se 
lavrou a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Presidente: Henrique Borenstein; Secretário: Carlos Eduardo Toledo 
Ferraz. Acionistas: Helbor Empreendimentos S.A. e Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda., por seus diretores, Srs. Henrique Borenstein e Carlos Eduardo 
Toledo Ferraz e José Eduardo Toledo Ferraz. Esta ata é cópia fiel da que se encontra lavrada em livro próprio. Henrique Borenstein - Presidente da Mesa.  
Carlos Eduardo Toledo Ferraz - Secretário da Mesa. JUCESP nº 322.314/19-7 em 25/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HabitaSec Securitizadora S.A.
CNPJ nº 09.304.427/0001-58

Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 96ª Série
da 1ª Emissão da HabitaSec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação - 1ª Chamada - ERRATA

A Habitasec Securitizadora S.A. torna público a RETIFICAÇÃO do Edital de Convocação publicado nos dias 25 e 26 de Junho de 2019 
no Jornal O Estado de São Paulo para que, onde está o endereço de correio eletrônico fiduciario@simplificpavarini.com.br  
leia-se agentefiduciario@vortx.com.br. O Edital de Convocação RETIFICADO encontra-se à disposição dos interessados através do site  
www.habitasec.com.br/controle-de-emissoes/. São Paulo, 26/06/2019.
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ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ
ΑςΙΣΟ DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ

ΡΓ℘Ο: ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ − ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΣΑ∨DΕ

Προχεσσο: 63.794/2012 � Εδιταλ ν° 281/2019 − Μοδαλιδαδε: Τοmαδα δε Πρεο ν.≡ ΣΜΣ 02/2019 

� Ρεγιmε δε Εmπρειταδα Πορ Πρεο Γλοβαλ − Τιπο Μενορ Πρεο Γλοβαλ − Οβϕετο: χοντραταο 

δε εmπρεσα δε ενγενηαρια παρα χονστρυο δε Υνιδαδε Β〈σιχα δε Σαδε Νοϖα Εσπερανα παρα 

ρεαλιζαο δα οβρα σιτο ◊ Ρυα Βενεδιτο δε Αβρευ, σ/ν°, θτ° 03, λαδο mπαρ, εσθυινα χοm α Ρυα Σαργεντο 

ϑοσ Μενδεσ Λεαλ, θτ° 4, νο Σετορ 4 � Θυαδρα 3.428 � ϑαρδιm Νοϖα Εσπερανα ΙΙ � ΧΕΠ 17.065−230 − 

Βαυρυ/ΣΠ. Παρα σερ αδmιτιδα α πρεσεντε τοmαδα δε πρεοσ, δεϖερ〈 ο ιντερεσσαδο εντρεγαρ να Σεχρεταρια 

δε Σαδε, σιτο να Ρυα Γερσον Φρανα, ν° 7−49 − Χεντρο, 1≡ ανδαρ, να χιδαδε δε Βαυρυ/ΣΠ − ΧΕΠ. 

17.015−200, ατ ο ηορ〈ριο δα σεσσο, θυε σερ〈 ◊σ 10ησ δο δια 18/07/2019, οσ ενϖελοπεσ α θυε σε ρεφερε 

ο Εδιταλ. Ο Εδιταλ χοmπλετο ε ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ οβτιδοσ να Dιϖισο δε Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ, 

Ρυα Γρσον Φρανα ν.≡ 7−49, φονε (14) 3104−1463, ου πελο σιτε ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ.

Dιϖισο δε Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ, 26/06/2019 − χοmπρασ_σαυδε≅βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ

Εϖελψν Πραδο Ρινερι − Dιρετορα δα Dιϖισο Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ − Σ.Μ.Σ.

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ
ΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

Εδιταλ Εδιταλ Εδιταλ Εδιταλ ν≡ 274/19 � Προχεσσο ν≡ 53.582/19 � Μοδαλιδαδε: ν≡ 274/19 � Προχεσσο ν≡ 53.582/19 � Μοδαλιδαδε: ν≡ 274/19 � Προχεσσο ν≡ 53.582/19 � Μοδαλιδαδε: ν≡ 274/19 � Προχεσσο ν≡ 53.582/19 � Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο Πρεγο Ελετρνιχο Πρεγο Ελετρνιχο Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 254/2019 � Dο ν≡ 254/2019 � Dο ν≡ 254/2019 � Dο ν≡ 254/2019 � Dο 
Τιπο Μενορ Πρεο πορ Λοτε � ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο � Οβϕετο: ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο DΕ Τιπο Μενορ Πρεο πορ Λοτε � ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο � Οβϕετο: ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο DΕ Τιπο Μενορ Πρεο πορ Λοτε � ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο � Οβϕετο: ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο DΕ Τιπο Μενορ Πρεο πορ Λοτε � ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο � Οβϕετο: ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο DΕ 
ΕΜΠΡΕΣΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΑ ςΙΣΑΝDΟ Ο ΠΡΟDΥ∩℘Ο, ΧΡΙΑ∩℘Ο Ε DΕΣΙΓΝ DΕ ΕΜΠΡΕΣΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΑ ςΙΣΑΝDΟ Ο ΠΡΟDΥ∩℘Ο, ΧΡΙΑ∩℘Ο Ε DΕΣΙΓΝ DΕ ΕΜΠΡΕΣΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΑ ςΙΣΑΝDΟ Ο ΠΡΟDΥ∩℘Ο, ΧΡΙΑ∩℘Ο Ε DΕΣΙΓΝ DΕ ΕΜΠΡΕΣΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΑ ςΙΣΑΝDΟ Ο ΠΡΟDΥ∩℘Ο, ΧΡΙΑ∩℘Ο Ε DΕΣΙΓΝ DΕ 
ϑΟΓΟ ΙΝΤΕΡΑΤΙςΟ DΕ ΧΕΡΧΑ DΕ 4 ΜΙΝΥΤΟΣ DΕ DΥΡΑ∩℘Ο, ΧΟΜ ΤΕΜℑΤΙΧΑ ϑΟΓΟ ΙΝΤΕΡΑΤΙςΟ DΕ ΧΕΡΧΑ DΕ 4 ΜΙΝΥΤΟΣ DΕ DΥΡΑ∩℘Ο, ΧΟΜ ΤΕΜℑΤΙΧΑ ϑΟΓΟ ΙΝΤΕΡΑΤΙςΟ DΕ ΧΕΡΧΑ DΕ 4 ΜΙΝΥΤΟΣ DΕ DΥΡΑ∩℘Ο, ΧΟΜ ΤΕΜℑΤΙΧΑ ϑΟΓΟ ΙΝΤΕΡΑΤΙςΟ DΕ ΧΕΡΧΑ DΕ 4 ΜΙΝΥΤΟΣ DΕ DΥΡΑ∩℘Ο, ΧΟΜ ΤΕΜℑΤΙΧΑ 
ΦΕΡΡΟςΙℑΡΙΑ ΠΑΡΑ 1 ΠΛΑΨΕΡ ΠΟΡ ΡΟDΑDΑ ΑΤΡΑς⊃Σ DΕ ΦΕΡΡΑΜΕΝΤΑΣ ΧΟΜΟ, ΦΕΡΡΟςΙℑΡΙΑ ΠΑΡΑ 1 ΠΛΑΨΕΡ ΠΟΡ ΡΟDΑDΑ ΑΤΡΑς⊃Σ DΕ ΦΕΡΡΑΜΕΝΤΑΣ ΧΟΜΟ, ΦΕΡΡΟςΙℑΡΙΑ ΠΑΡΑ 1 ΠΛΑΨΕΡ ΠΟΡ ΡΟDΑDΑ ΑΤΡΑς⊃Σ DΕ ΦΕΡΡΑΜΕΝΤΑΣ ΧΟΜΟ, ΦΕΡΡΟςΙℑΡΙΑ ΠΑΡΑ 1 ΠΛΑΨΕΡ ΠΟΡ ΡΟDΑDΑ ΑΤΡΑς⊃Σ DΕ ΦΕΡΡΑΜΕΝΤΑΣ ΧΟΜΟ, 
ΙΝΚΣΧΑΠΕ Ε ΓΙΜΠ ΠΑΡΑ ΧΡΙΑ∩℘Ο DΑΣ ΙΜΑΓΕΝΣ 2D. ΕΛΑΒΟΡΑ∩℘Ο Ε ΧΡΙΑ∩℘Ο ΙΝΚΣΧΑΠΕ Ε ΓΙΜΠ ΠΑΡΑ ΧΡΙΑ∩℘Ο DΑΣ ΙΜΑΓΕΝΣ 2D. ΕΛΑΒΟΡΑ∩℘Ο Ε ΧΡΙΑ∩℘Ο ΙΝΚΣΧΑΠΕ Ε ΓΙΜΠ ΠΑΡΑ ΧΡΙΑ∩℘Ο DΑΣ ΙΜΑΓΕΝΣ 2D. ΕΛΑΒΟΡΑ∩℘Ο Ε ΧΡΙΑ∩℘Ο ΙΝΚΣΧΑΠΕ Ε ΓΙΜΠ ΠΑΡΑ ΧΡΙΑ∩℘Ο DΑΣ ΙΜΑΓΕΝΣ 2D. ΕΛΑΒΟΡΑ∩℘Ο Ε ΧΡΙΑ∩℘Ο 
DΑ ΤΕΛΑ ΙΝΙΧΙΑΛ, DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΒΟΤ∏ΕΣ, ΤΕΛΑΣ DΕ ΓΑΜΕ ΟςΕΡ Ε DΑ ΤΕΛΑ ΙΝΙΧΙΑΛ, DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΒΟΤ∏ΕΣ, ΤΕΛΑΣ DΕ ΓΑΜΕ ΟςΕΡ Ε DΑ ΤΕΛΑ ΙΝΙΧΙΑΛ, DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΒΟΤ∏ΕΣ, ΤΕΛΑΣ DΕ ΓΑΜΕ ΟςΕΡ Ε DΑ ΤΕΛΑ ΙΝΙΧΙΑΛ, DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΒΟΤ∏ΕΣ, ΤΕΛΑΣ DΕ ΓΑΜΕ ΟςΕΡ Ε 
ΤΕΛΑ DΕ ΦΙΝΑΛΙΖΑ∩℘Ο ΧΟΜ ςΙΤΡΙΑ (ΣΕΡςΙΧΟ ΕΜ ΠΡΟDΥΧΑΟ ΑΥDΙΟ−ςΙΣΥΑΛ ΤΕΛΑ DΕ ΦΙΝΑΛΙΖΑ∩℘Ο ΧΟΜ ςΙΤΡΙΑ (ΣΕΡςΙΧΟ ΕΜ ΠΡΟDΥΧΑΟ ΑΥDΙΟ−ςΙΣΥΑΛ ΤΕΛΑ DΕ ΦΙΝΑΛΙΖΑ∩℘Ο ΧΟΜ ςΙΤΡΙΑ (ΣΕΡςΙΧΟ ΕΜ ΠΡΟDΥΧΑΟ ΑΥDΙΟ−ςΙΣΥΑΛ ΤΕΛΑ DΕ ΦΙΝΑΛΙΖΑ∩℘Ο ΧΟΜ ςΙΤΡΙΑ (ΣΕΡςΙΧΟ ΕΜ ΠΡΟDΥΧΑΟ ΑΥDΙΟ−ςΙΣΥΑΛ 
− ΑΓΡΥΠΑΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΕΧΟΣ ΥΝΙΤΑΡΙΟΣ). Ιντερεσσαδο: − ΑΓΡΥΠΑΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΕΧΟΣ ΥΝΙΤΑΡΙΟΣ). Ιντερεσσαδο: − ΑΓΡΥΠΑΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΕΧΟΣ ΥΝΙΤΑΡΙΟΣ). Ιντερεσσαδο: − ΑΓΡΥΠΑΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΕΧΟΣ ΥΝΙΤΑΡΙΟΣ). Ιντερεσσαδο: Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Χυλτυρα. Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Χυλτυρα. Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Χυλτυρα. Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Χυλτυρα. 

Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ προποστασ:Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ προποστασ:Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ προποστασ:Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ προποστασ: ατ ◊σ 9η30mιν δο δια 12/07/19.  ατ ◊σ 9η30mιν δο δια 12/07/19.  ατ ◊σ 9η30mιν δο δια 12/07/19.  ατ ◊σ 9η30mιν δο δια 12/07/19. Αβερτυρα δα Σεσσο:Αβερτυρα δα Σεσσο:Αβερτυρα δα Σεσσο:Αβερτυρα δα Σεσσο:    
9η30mιν δο δια 12/07/19. Ινφορmα⌡εσ ε εδιταλ να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ, 9η30mιν δο δια 12/07/19. Ινφορmα⌡εσ ε εδιταλ να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ, 9η30mιν δο δια 12/07/19. Ινφορmα⌡εσ ε εδιταλ να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ, 9η30mιν δο δια 12/07/19. Ινφορmα⌡εσ ε εδιταλ να Σεχρεταρια δα Αδmινιστραο/Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ, 

σιτο να Πραα δασ Χερεϕειρασ, 1−59, ςιλα Νοεmψ � 2≡ ανδαρ, σαλα 10 − ΧΕΠ. 17.014−500 � Βαυρυ/ΣΠ, σιτο να Πραα δασ Χερεϕειρασ, 1−59, ςιλα Νοεmψ � 2≡ ανδαρ, σαλα 10 − ΧΕΠ. 17.014−500 � Βαυρυ/ΣΠ, σιτο να Πραα δασ Χερεϕειρασ, 1−59, ςιλα Νοεmψ � 2≡ ανδαρ, σαλα 10 − ΧΕΠ. 17.014−500 � Βαυρυ/ΣΠ, σιτο να Πραα δασ Χερεϕειρασ, 1−59, ςιλα Νοεmψ � 2≡ ανδαρ, σαλα 10 − ΧΕΠ. 17.014−500 � Βαυρυ/ΣΠ, 

νο ηορ〈ριο δασ 08η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η ε φονεσ (14) 3235−1113 ου (14) 3235−1337 ου ατραϖσ νο ηορ〈ριο δασ 08η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η ε φονεσ (14) 3235−1113 ου (14) 3235−1337 ου ατραϖσ νο ηορ〈ριο δασ 08η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η ε φονεσ (14) 3235−1113 ου (14) 3235−1337 ου ατραϖσ νο ηορ〈ριο δασ 08η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η ε φονεσ (14) 3235−1113 ου (14) 3235−1337 ου ατραϖσ 

δε δοωνλοαδ γρατυιτο νο σιτε δε δοωνλοαδ γρατυιτο νο σιτε δε δοωνλοαδ γρατυιτο νο σιτε δε δοωνλοαδ γρατυιτο νο σιτε ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ, ου ατραϖσ δο σιτε , ου ατραϖσ δο σιτε , ου ατραϖσ δο σιτε , ου ατραϖσ δο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, Οφερτα , Οφερτα , Οφερτα , Οφερτα 

δε Χοmπραδε Χοmπραδε Χοmπραδε Χοmπρα 820900801002019ΟΧ00224  820900801002019ΟΧ00224  820900801002019ΟΧ00224  820900801002019ΟΧ00224 ονδε σε ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ ονδε σε ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ ονδε σε ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ ονδε σε ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ 

λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ. λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ. λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ. λιχιταντεσ δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ. 

Βαυρυ, 26/06/2019 − Ταλιτα Χριστινα Περειρα ςιχεντε � Dιρετορα δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.Βαυρυ, 26/06/2019 − Ταλιτα Χριστινα Περειρα ςιχεντε � Dιρετορα δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.Βαυρυ, 26/06/2019 − Ταλιτα Χριστινα Περειρα ςιχεντε � Dιρετορα δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.Βαυρυ, 26/06/2019 − Ταλιτα Χριστινα Περειρα ςιχεντε � Dιρετορα δα Dιϖισο δε Λιχιτα⌡εσ.

ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να 〈ρεα δε Ενγενηαρια ε Μανυτενο παρα 
πρεσταο δε σερϖιοσ δε mανυτενο πρεϖεντιϖα ε χορρετιϖα δοσ σιστεmασ ε δασ ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ, 
χοm φορνεχιmεντο δε mο δε οβρα, φερραmεντασ, εθυιπαmεντοσ, mατεριαισ δε χονσυmο ε mατεριαισ δε 
ρεποσιο ιmεδιατα νεχεσσ〈ριοσ παρα α εξεχυο δε σερϖιοσ χοντνυοσ, εϖεντυαισ, εmεργενχιαισ ε 
πορ δεmανδα εm Εσταβελεχιmεντοσ Ασσιστενχιαισ εm Σαδε (ΕΑΣ) γερενχιαδοσ πελα Εmπρεσα 
Μαρανηενσε δε Σερϖιοσ Ηοσπιταλαρεσ λοχαλιζαδοσ εm Σο Λυσ ε Ρεγι⌡εσ.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: Μαιορ Περχεντυαλ δε Dεσχοντο νο Λοτε.
DΑΤΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ: 22/07/2019 ◊σ 09η, ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ.
ΛΟΧΑΛ DΕ ΡΕΑΛΙΖΑ∩℘Ο: Σιστεmα Λιχιτα⌡εσ−ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
Εδιταλ ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ δισπονϖεισ εm ωωω.εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ λοχαλιζαδα να Αϖ. Βορβορεmα, Θδ−16, ν° 
25, βαιρρο δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ, νο ηορ〈ριο δε 08η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η δε σεγυνδα α 
σεξτα−φειρα, πελοσ ε−mαιλσ χσλ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε/ου ραυλιφραν.εmσερη≅γmαιλ.χοm ου πελο τελεφονε 
(98) 3235−7333.

Σο Λυσ (ΜΑ), 24 δε ϕυνηο δε 2019.
Ραυλιφραν δα Σιλϖα Χοστα

Αγεντε δε Λιχιταο δα ΕΜΣΕΡΗ

ΕΣΤΑDΟ DΟ ΜΑΡΑΝΗ℘Ο
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