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LACTICÍNIOS TIROL LTDA - CNPJ: 83.011.247/0001-30 - Convocação 003/2017 - Assembleia Geral Extraordinária - A Administra-
ção da Lacticínios Tirol Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 83.011.247/0001-30 e NIRE
42200097568, em cumprimento ao disposto nas Cláusulas 24ª e 27ª do Contrato Social, vem por meio desta, Convocar Vossa Senhoria a se
fazer presente na Assembleia Geral Extraordinária, conforme local, data, horário e ordem do dia a seguir descritos: Local: Auditório da Matriz.
Localização: Rua Domingos Perondi, 36, centro, Treze Tílias - SC, 89650-000; Data: 22/08/2017; Horário: 08h30min - Recepção e assinatura
da lista de presença dos quotistas; 09h00min - Início dos trabalhos, devendo obrigatoriamente ter a presença de no mínimo dois terços das
quotas do capital social, nos termos da Cláusula 28ª (vigésima oitava) do Contrato Social; Ordem do dia: 1. Alteração de endereço das filiais de
Fazenda Rio Grande / PR e Cascavel / PR; 2. Cessão onerosa de quotas; 3. Demais assuntos de interesse social. Treze Tílias (SC), agosto de
2017. Adalberto Rofner - Diretor Executivo Comercial; Fabio Cesar Dresch - Diretor Administrativo Financeiro

EDITAL
Encontra-se aberto na Diretoria de Ensino Região Centro - Pre-
gão Eletrônico número 008/2017, objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR EM UNIDADES ES-
COLARES DESTA DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO
LOTE 1, 2 E 3 – do tipo menor preço – a realização da sessão
será no dia 28/08/2017 às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br. Processo – 1127/0002/2017 – Oferta de Com-
pra 080261000012017OC00061.

ENERGIA DOS VENTOS V S.A.
CNPJ/MF nº 15.253.861/0001-59

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA CO.EDV.T.002.2017

As empresas que compõem o Complexo Eólico Fortim,
sendo elas: ENERGIA DOS VENTOS V S.A., inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 15.253.861/0001-59, ENERGIA
DOS VENTOS VI S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
15.253.315/0001-18, ENERGIA DOS VENTOS VII
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.253.791/0001-
39, ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 15.253.399/0001-90 e ENERGIA
DOS VENTOS IX S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
15.253.373/0001-41, todas sediadas na Rua Profes-
sor Álvaro Rodrigues, nº 352, 7º andar, Botafogo, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, comunicam que
realizarão sessão pública para recebimento das pro-
postas comerciais e documentos habilitatórios na for-
ma prevista no edital de Concorrência Pública CO.ED-
V.T.002.2017 referente à contratação dos serviços para
liberação fundiária de áreas necessárias à implantação
do acesso externo, rede de média tensão e Sistema de
Transmissão Associado ao Complexo Eólico Fortim,
Município de Fortim/CE. A referida sessão pública
será realizada no dia, horário e local a seguir indica-
dos: Data 14/09/2017, às 10h, no endereço localizado
na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 352, 7º andar,
Botafogo, Rio de Janeiro.
O edital e seus respectivos anexos encontram-se dispo-
níveis no seguinte endereço eletrônico: www.brasilventos.
com.br, menu “Edital”.
Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser
obtidos através do e-mail: edital.fortim@brasilventos.
com.br.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2017.
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE AGUIAR

Diretor Administrativo Financeiro
CLÉCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Técnico Presidente

PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a realizar-se no dia 28 de agosto de 2017, às 15 horas, na sede social da Companhia, situada na Via do Cobre
nº 3.700, Área Industrial Oeste, Dias D’Ávila - BA, CEP 42850-000, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias da ordem do dia:
I. Aprovação da emissão de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias da Companhia, nos termos da Proposta
da Administração divulgada na presente data, e sua distribuição por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação, sob
regime de melhores esforços, nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da
Instrução CVM 476 (“Emissão” e “Oferta Restrita”); II. Autorização para que o Conselho de Administração estabeleça a data de início
e o cronograma da Oferta Restrita, bem como aprove o Instrumento Particular de Escritura da 7ª (sétima) Emissão de Debêntures da
Companhia, Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, sem Garantia Adicional, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação da Paranapanema S.A.; III. Autorização para que a Diretoria Executiva da Companhia pratique todos
os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações
da AGE, objetivando a Emissão e a Oferta Restrita, inclusive para negociar e firmar quaisquer instrumentos, contratos e documentos,
bem como eventuais aditamentos necessários à formalização da Emissão e da Oferta Restrita; e IV. Aprovação e ratificação, para
fins de cumprimento antecipado do disposto no parágrafo dez, artigo 12, do Estatuto Social da Companhia, para que o Conselho de
Administração, após obtidas aprovações antitruste eventualmente necessárias, eleja novo membro do Conselho de Administração
para ocupar a posição atualmente vaga, sem a necessidade de deliberação posterior da assembleia nos termos de referido dispositivo
estatutário, de forma a atender a uma das condições previstas no compromisso de investimento celebrado com a Glencore International
Investments Ltd. para fins do aporte de R$66.000.000,00 na Companhia. Para que sejam admitidos na AGE, os acionistas da
Companhia deverão portar os seguintes documentos: (a) documento de identidade, (b) instrumento de mandato, em caso de acionista
representado por procurador, (c) extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, (d) prova de
poderes de representação, no caso das pessoas jurídicas e fundos de investimento. Os documentos pertinentes às matérias a serem
apreciadas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, no endereço eletrônico da Companhia,
em www.paranapanema.com.br/ri, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em www.cvm.gov.br, e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros, em www.bmfbovespa.com.br. Nesta data, a Companhia disponibilizou aos seus acionistas, nos
mesmos endereços eletrônicos mencionados acima, a Proposta da Administração e Manual para Participação dos Acionistas na
AGE contendo todas as informações e esclarecimentos relativos às matérias aqui referidas, bem como modelo de procuração para
representação na AGE. Santo André, 11 de Agosto de 2017. Luiz Carlos Siqueira Aguiar - Presidente do Conselho de Administração.

ASPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar da CONCORRÊNCIA SE nº 55/2017, realizada para a

Contratação de empresa especializada Sistemas PACS/RIS e Servidor. Os
interessados devem retirar edital no dia 18/08/2017 das 09:00 às 16:00 hs à Av.
Brigadeiro Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

KROTON EDUCACIONAL S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187 - AVISO AOS ACIONIS-
TAS - Comunicamos aos srs. Acionistas que foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Kroton Educacional S.A.
(“Companhia”), realizada em 11 de agosto de 2017 às 7h00, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que
deliberará sobre os resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, a distribuição de dividendos intercalares,
à conta dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2017. O montante a distribuir será de R$ 207.917.761,91
(duzentos e sete milhões, novecentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), sem
incidência de correção monetária e sem retenção do imposto de renda na fonte na forma da legislação aplicável. Os dividendos
serão pagos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, observando-se o valor
de R$0,1277616157 por ação ordinária de emissão da Companhia, já deduzidas deste cálculo as ações que se encontram em
tesouraria, nesta data. O pagamento dos dividendos será efetuado pela Companhia no dia 28 de agosto de 2017, observando-se
a base acionária da Companhia no encerramento do pregão de 17 de agosto de 2017. A partir do pregão de 18 de agosto
de 2017, inclusive, as ações da Companhia negociadas na B3 serão ex-dividendos. Os acionistas que possuem opção de crédito
cadastrada junto ao Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das ações de emissão da Companhia, terão seus
dividendos creditados automaticamente. Os acionistas que não possuem opção de crédito cadastrada junto ao Banco Bradesco
S.A., deverão, a partir da presente data procurar uma agência do Banco Bradesco S.A. para atualização de cadastro e posterior
recebimento dos dividendos. Os acionistas com ações custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
- terão os pagamentos efetuados através de seus respectivos agentes de custódia. Belo Horizonte, 11 de agosto de 2017. Carlos
Alberto Bolina Lazar - Diretor de Relações com Investidores Kroton Educacional S.A.

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
- Hospital Estadual de Diadema, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE-54/2017 para a contratação de empresa

especializada para Locação de Equipamentos Médicos. O Edital estará à disposição
dos interessados somente no dia 25/08/2017 das 9h às 16h, 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.

Convida o público interessado a participar da audiência pública que esta Comissão realizará tendo como objeto os
seguintes projetos:
PL 087/10 - QUITO FORMIGA
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER REDUÇÃO E REMISSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - ISS ÀS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS.
PL 129/14 - ALFREDINHO
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER OBRAS DE MELHORIAS EM ÁREAS PARTICULARES CEDIDAS PARA O USO
COMUM DA POPULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PL 617/15 - ANIBAL DE FREITAS; CALVO; GEORGE HATO; NATALINI; NELO RODOLFO, NETINHO DE PAULA; NOEMI
NONATO; PATRÍCIA BEZERRA; RICARDO NUNES; WADIH MUTRAN
CONCEDE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS A DETERMINADOS SERVIÇOS
PRESTADOS POR ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CASAS DE CULTO, ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, SEM FINS LUCRATIVOS,
COM VISTAS A ANGARIAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES FINS.
PL 246/17 - CELSO JATENE; TONINHO VESPOLI; EDUARDO MATARAZZO SUPLICY; ALFREDINHO; EDUARDO TUMA;
GILBERTO NASCIMENTO; JAIR TATTO; NOEMI NONATO; OTA; PAULO FRANGE; POLICE NETO; REIS; RICARDO
NUNES; RODRIGO GOULART; RUTE COSTA; SENIVAL MOURA; SONINHA; REGINALDO TRÍPOLI; ADILSON AMADEU;
ARSELINO TATTO; ATÍLIO FRANCISCO; CAMILO CRISTÓFARO; GEORGE HATO; RINALDI DIGILIO; RICARDO TEIXEIRA;
ZÉ TURIN; DAVID SOARES; ANDRÉ SANTOS; JULIANA CARDOSO; ALESSANDRO GUEDES; PATRÍCIA BEZERRA
ESTABELECE DIRETRIZES PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE DESESTATIZAÇÃO OU EM QUALQUER HIPÓTESE DE
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA DESTINADA À AMPLIAÇÃO DA INTERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E A
INICIATIVA PRIVADA POR MEIO DE AJUSTES DE QUALQUER NATUREZA.
Data: 16/8/2017
Horário: 10 horas
Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar (Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista)

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

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 2ª (SEGUNDA)
EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam convocados os
titulares das debêntures da 2ª (segunda) emissão privada de debêntures simples, em duas séries,
sendo a primeira com garantia flutuante e a segunda com garantia fidejussória, conjugadas com bônus
de subscrição, daContax Participações S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”,
respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do item 1 e
seguintes da Cláusula VIII do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão Privada
de Debêntures Simples, Em Duas Séries, sendo a Primeira com Garantia Flutuante e a Segunda
com Garantia Fidejussória, Conjugadas com Bônus de Subscrição, da Contax Participações
S.A.”, celebrado em 15 de agosto de 2012, conforme alterado de tempos em tempos (“Escritura”), a
ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de agosto de 2017, às 15h10min, na sede da
Companhia, localizada na Avenida Paulista, 407, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (“AGD”), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a possibilidade de constituição, pela
Companhia e/ou suas subsidiárias, de garantia real fiduciária ou pignoratícia sobre determinados
ativos, direitos ou bens de titularidade da Companhia e/ou suas subsidiárias (“Garantia Real”) em
favor dos Debenturistas no âmbito da Emissão, a qual será compartilhada com os demais credores
financeiros da Companhia e de suas subsidiárias, condicionada, contudo, (i.1) à aprovação, pelos
Debenturistas, da integralidade das matérias constantes da ordem do dia da assembleia geral de
Debenturistas da Emissão convocada para 08 de agosto de 2017, às 15h00min, conforme edital de
convocação e proposta complementar da administração da Companhia anteriormente publicados e
disponíveis no website da Companhia (http://ri.contax.com.br/); e (i.2) à aprovação da constituição
da Garantia Real pelos demais credores financeiros da Companhia, nos mesmos termos e condições
acima descritos, incluindo pelos debenturistas da 1ª (primeira) e 3ª (terceira) emissões de debêntures
da Companhia, em assembleias gerais de debenturistas convocadas para 21 de agosto de 2017, em
conformidade com os respectivos editais de convocação e propostas da administração divulgadas
pela Companhia; (ii) em caso de aprovação da deliberação do item “(i)” acima, a alteração da
remuneração devida à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de
agente fiduciário, representante dos Debenturistas no âmbito da Emissão (“Agente Fiduciário”), nos
termos do item 7 da Cláusula VII da Escritura; e (iii) a autorização para que o Agente Fiduciário, 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 da AGD convocada por meio deste
edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização (a) de aditamento à
Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes das deliberações adotadas
pelos Debenturistas no âmbito da AGD; e (b) do respectivo contrato de garantia. Os demais termos e
condições das matérias descritas acima 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 celeridade ao processo de cadastramento dos
Debenturistas presentes na AGD para fins de deliberação, solicitamos ao Debenturista que desejar
ser representado por procurador que deposite, antecipadamente, 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 Debenturista, quando pessoa jurídica, na sede
da Companhia, conforme indicada acima, aos cuidados de sua Diretoria Jurídica, e, também, na sede
e endereço eletrônico (edital@pentagonotrustee.com.br) do Agente Fiduciário (“Agente Fiduciário”).
São Paulo, 11 de agosto de 2017. Cristiane Barretto Sales - Diretora de Relações com Investidores.

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

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

GRANDES LIVROS NO CINEMA

25 Livros-DVDs

25 Livros-CDs 20 livros

20 livros 28 livros

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 16,90*

Apenas
cada
volume.R$ 19,90*

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

ou acessewww.folha.com.br/colecoes

GRANDES ASTROS DO CINEMA

OMELHOR DE ELIS REGINA

AS GRANDES GUERRAS MUNDIAIS

DESIGN DE INTERIORES

GRANDES NOMES DO PENSAMENTOERRASMUNDIAIS PENSAMENTO

25 Livros-DVDs

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

AVISO DE LICITAÇÃO-ADITAMENTO 1

CP CSS 2.779/17-Prest. Serv. eng. consultiva p/ atendimento das exigências
relacionadas ao licenciamento ambiental de instalação das obras de aproveitamento
das águas da bacia do Rio Itapanhaú para abastecimento RMSP. Edital completo
disponível para “download” a partir de 15/08/17-www.sabesp.com.br/fornecedores-
mediante obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”. www.sabesp.
com.br/fornecedores-e credenciamento (condicionante a participação) no acesso
“cadastre sua empresa”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11)3388-
6724/6812 ou informações: Av. Estado, 561- Unid 1-SP. Problemas c/ site, contatar
fone (11)3388-6984 ou informações: Av. Estado, 561, Unidade 1-SP. Receb. Doc.
Habilitação e Proposta: 29/09/2017, às 09h00,-Sala de Licitações 1-Av. Do Estado,
561, Unidade 1-SP.Todas as empresas que retiraram anteriormente o Edital deverão
fazer download do NOVO Edital.S.P.12/08/17-(TE) A Diretoria.

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 12.149/2017. PP nº 57/2017 às 09:30 hs do dia 25/08/2017.
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços em
realização de Exames Laboratoriais, pelo período de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado na forma da lei.
a) Dr. Magno Sauter – Secretário Municipal da Saúde
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.

Pregão Eletrônico nº 63/2017
Processo nº 29176/17-55

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ
sob n.º 44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob nº 63/2017,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando à contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento
de internet em banda larga para a rede corporativa para o Terminal Pesqueiro Público de Laguna, pelo período de 12 (doze)
meses, tudo em conformidade com o Edital e apensos. A abertura da sessão pública, para a formulação dos lances
está marcada para o dia 30/08/2017, às 15 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir de 15/08/2017, nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Cláudio Jorge da Silva Salgueirosa
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital-SP Edital de citação com prazo de 20 dias, processo
11282581720148260100 O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral. MM. Juíz de Direito da 8ª Vara Cível
do Foro Central/SP, na forma da lei... Faz saber a Luiz de Campos Leite e sua mulher Dalva Penteado
Leite, qualificação ignorada, que Marli Lopes da Mota, portadora do CPF. 913.945838-04. ajuizou Ação de
Adjudicação Compulsória, objetivando a regularização de compra e venda de imóvel (escritura), matrícula
175490, localizado na Rua Francisca Miquelina, nº 177, 3º andar, Edifício União, Bela Vista, São Paulo-SP.
Estando os requeridos em lugar incerto e não sabido, citados ficam para que em 15 dias, a fluir após o prazo
de 20 dias do presente edital. Reitere-se que, não sendo apresentada Contestação ao presente pedido no
prazo de 15 dia, presumir-se ão como verdadeiros os fatos articulados na inicial, será o edital afixado e
publicado na forma da lei.

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING)
ADITAMENTO

A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 02 ao Pregão Pre-
sencial Copel CLG170013/2017; Objeto: Locação de Veículos, com
Quilometragem Livre, sem Combustível e sem Motorista; Data da
Sessão: Alterada para 04/09/2017 às 09h; O referido aditamento
se encontra à disposição dos interessados em www.copel.com
Informações: (41) 3331-2581.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA – HOSPITAL MU-
NICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE, com sede na Rua Saigiro Nakamura, 800, Vila Indus-
trial, São José dos Campos/SP, convida as empresas interessadas em participar da CONCORRÊNCIA

Nº SE-56/2017, objetivando a Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação, integração,
treinamento, suporte e manutenção de software corporativo de gestão tipo ERP (Enterprise Resource Planning)
que integre todas as áreas de gestão assistencial do Hospital. O Edital ficará à disposição dos interessados no
dia 18/08/2017 das 9 às 16 horas, no Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2651 (Gestão de Contratos), Jardim Paulista, São Paulo/SP, Tel.: (11) 3170-6111.

Convida o público interessado a participar das Audiências Públicas que esta Comissão realizará tendo como objeto
expor e debater a seguinte matéria:
• Projeto de Lei nº 300/2017 - Milton Leite
QUE ALTERA OS ARTIGOS 50 E 51 DA LEI Nº 14.933, DE 5 DE JUNHO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (ALTERA O
CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA LEI 14.933/2009 PARA ADOÇÃO DO BIODIESEL NA FROTA DE ÔNIBUS DO SISTEMA
DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO).
Data: 17 de agosto de 2017 - Horário: 17:00 hs
Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar, Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí, nº 100, Bela Vista.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Acervo Folha.
Os últimos95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.
www.folha.com.br/acervo
Desenvolvimento:

CONVITE AOS CLUBES FORMADORES DE ATLETAS
O Comitê Brasileiro de Clubes – CBC vem trabalhando de forma consistente e planejada na formação
e no desenvolvimento de atletas das categorias de base, fomentando os esportes olímpicos e
paralímpicos em clubes formadores de Norte a Sul do País com uma sólida política de formação
executada desde 2014.
Ao longo do Ciclo Olímpico (2017-2020), o CBC realizará em parceria com as Confederações (ENADs)
Campeonatos Brasileiros Interclubes de categorias esportivas abaixo da principal em localidades e
esportes diversos de acordo com o previsto em seu Edital de Chamamento de Projetos no 7.

Esportes previstos nas competições:
Olímpicos: Atletismo/Badminton/Basquete/Esgrima/ Handebol/Hipismo/Judô/Maratona Aquática/
Nado Sincronizado/Natação/Polo Aquático/Remo/Saltos Ornamentais/Tênis/Tênis de Mesa/Vela/
Vôlei/Vôlei de Praia

Paralímpicos: Paratriathlon / Rugby em cadeira de rodas / Tênis de Mesa /
Tênis em cadeira de rodas / Vôlei Sentado
Nosso convite é que seu clube também faça parte dessas competições, com as despesas de
passagens aéreas e hospedagens pagas pelo CBC.

Dúvidas e informações:
Equipe de Projetos
projetos@cbclubes.org.br
(19) 3794-3750
www.cbclubes.org.br


