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Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO 

 

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art. 23, II, a do 
Estatuto da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO, convocamos para 
realização de Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2020, 
com início às 9.00 horas, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos aptos a 
votar e às 10.00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de votantes, 
nos termos do art. 28 da regra estatutária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada 
na sede da CBTARCO, contudo, tendo em vista as severas restrições de convivência 
social imposta pela Pandemia do COVID-19, a participação dos candidatos e eleitores 
será realizada exclusivamente de forma eletrônica, através do aplicativo ZOOM, cujos 
convites serão individualmente enviados por email, e obedecerá à seguinte Ordem do 
dia: I. Eleição do Conselho de Administração; II. Eleição do Conselho Fiscal; III. Eleição de 
Presidente e Vice-presidente da CBTARCO. Atendidos os requisitos estatutários terão 
direito a voto: (I) Federação Paulista de Arco de Flecha; (II) Federação Mineira de Arco 
de Flecha; (III) Federação Gaúcha de Arco e Flecha; (IV) Federação de Tiro com Arco do 
Distrito Federal; (V) Federação Capixaba de Tiro com Arco; (VI) Federação Amazonense 
de Tiro com Arco; (VII) Federação Pernambucana de Tiro com Arco; (VIII) Federação de 
Tiro com Arco do Estado do Rio de Janeiro; (IX) Federação Catarinense de Tiro com 
Arco; (X) Federação Paranaense de Arco e Flecha; (XI) Federação Goiana de Tiro com 
Arco; (XII) Federação Piauiense de Tiro com Arco; (XIII) Federação Cearense de Tiro com 
Arco; (XIV) Federação de Tiro com Arco do Mato Grosso do Sul; (XV) Associação 
Alagoana de Tiro com Arco; (XVI) Federação Maranhense de Arco e Flechas; (XVII) 
Federação Paraibana de Tiro com Arco; (XVIII) Associação Sergipana de Tiro com Arco; 
(XIX) Federação Amapaense de Arco e Flecha; (XX) Os 14 Atletas que integram o Comitê 
dos Atletas, nos termos do art. 43, parágrafo 1º do Estatuto da CBTARCO; (XXI) 
Presidente do Comitê de Árbitros; (XXII) Presidente do Comitê Técnico; (XXIII) Os 
seguintes Clubes (entidades de prática): PIC/MG, ARTH/RS, ARQUERIA IMPERIAL/MA, 
GOIÁS/GO, FAZ/AM, CT MARICÁ/ÍRIS e ESPERIA/SP.  

 

Maricá, 23 de outubro de 2020. 

 

 
Vicente Fernando Blumenschein 

Presidente 
 

mailto:ctmarica@gmail.com
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QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2020 A21

1ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE IDETHILDES ANANIAS RAMOS,
REQUERIDO POR ADILSON PEREIRA RAMOS - PROCESSO Nº1090375-
94.2018.8.26.0100.O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite
Ferreira, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/03/2020 foi decretada
a INTERDIÇÃO de IDETHILDES ANANIAS RAMOS, CPF 045.347.748-85,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Adilson
Pereira Ramos. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 17 de julho de 2020.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55
Cotação - Processo IPT RC 44.466/20 - DL00637.20

Objeto: 10 Kg de Pó de Alumínio para Impressão 3D Scallmalloy
Data Final para Entrega das Propostas: 03/11/2020 até as 17:00 h.
Contato: teresafm@ipt.br

Cotação - Processo IPT Nº DL00644.2020 - RC42204.2020
Objeto: Atualização das licenças acadêmicas do Software Matlab.
Data Final para Apresentação de Proposta: 03/11/2020 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefone/e-mail:
(11) 99901 - 2875 - edurocha@ipt.br - Departamento de Compras.

ABIMDE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANÇA
Av. Paulista, 575 – 12º andar – Conj. 1211 – CEP: 01311-911 – Bela Vista – São Paulo/SP - Fone/Fax: (11) 3170-1860
Consultamos as possíveis empresas nacionais fabricantes dos produtos ou similares: 1. PSI PRÓ (JATO DIRECIO-
NADO / NÉVOA) Patente BR: PI 1103018-6 / Patente WIPO: WO2019136541 Spray realmente não letal à base de
óleos essenciais de menta tri-retificada, cânfora, lemongrass e gengibre; para segurança e defesa; dispersão em jato
líquido direcionado para emprego multiambiente ou em névoa com formato de cone para controle de distúrbios;
não tóxico, não inflamável, biodegradável, com vida útil de 5 anos. Embalagens com: PSI PRÓ EM JATO DIRECIONA-
DO: 50g, 60g, 70g, 85g, 100g, 125g, 200g e 350g; 70g, 350g e 640g com marcador na cor verde. PSI PRO EM NÉ-
VOA: 50g, 60g, 70g, 85g, 100g, 200g, 300g, 450g, 880g e 930g; 2. SPRAH Patente BR: PI 0802079-5 Spray Repe-
lente para Animais Hostis, à base de Piperina, com vida útil de 5 anos. Embalagens com: 40g, 70g, 110g, 200g e
450g; e 3. BLACK-BELT ACDC Patente BR: PI 1103252-9 / Patente WIPO: WO2013003918 Sprays colantes nas co-
res preto, azul, vermelho, verde, amarelo e fotoluminescente. Embalagens com: 200g e 450g; a se manifestarem com
a devida comprovação e em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação deste informe, nos termos de nossa Norma
de Emissão de Declaração de Exclusividade. Caso não haja qualquer manifestação em contrário até o fim deste pra-
zo, será expedida a Declaração de Exclusividade. São Paulo, 29 de Outubro de 2020.

ABIMDE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANÇA
Av. Paulista, 575 – 12º andar – Conj. 1211 – CEP: 01311-911 – Bela Vista – São Paulo/SP - Fone/Fax: (11) 3170-1860
Consultamos as possíveis empresas nacionais fornecedoras dos serviços: 1. Serviços de Implantação dos
produtos VIGIA e VIGIA ELITE: conjunto de ações e serviços realizados no ambiente de produção e ou no
ambiente de desenvolvimento necessários para implantação e início de produção dos produtos; 2. Treinamento
dos produtos VIGIA e VIGIA ELITE: preparação teórica e prática do operador visando o uso eficiente e seguro
do Sistema, através de treinamento e /ou consultoria com base em princípios técnicos e operacionais consagrados;
3. Operação assistida dos produtos VIGIA e VIGIA ELITE: conjunto de atividades que permitem o
treinamento e capacitação da equipe do cliente responsável pelas atividades de operação, transferindo todo
o conhecimento e experiência necessária para a operação dos produtos; 4. Suporte e Manutenção dos
produtos VIGIA e VIGIA ELITE: conjunto de ações preventivas e corretivas visando garantir a operacionalidade,
segurança, disponibilidade e vida útil; e 5. Expansões e Atualizações dos produtos VIGIA e VIGIA ELITE:
conjunto de ações, visando garantir a operacionalidade e disponibilidade da solução diante de alterações ou
modificações no ambiente em que a solução esteja inserida. Descrição dos produtos: VIGIA é uma solução
que gerencia todo o processo de interceptação legal, localização e retenção de dados para todos os serviços e
subsistemas de comunicação dentro das operadoras de telecomunicação. Apresenta uma estrutura modular. Os
módulos são agrupados segundo seus objetivos: interceptação, quebra de sigilo, gestão de ofícios e localização.
A solução em conformidade com normas e legislações mundiais, como ETSI e CALEA (EUA). O VIGIA ELITE
suporta dados interceptados de múltiplas redes e tecnologias como 2G, 3G, 4G, 5G, TDM, IMS, entre outras; a
se manifestarem com a devida comprovação e em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação deste informe, nos
termos de nossa Norma de Emissão de Declaração de Exclusividade. Caso não haja qualquer manifestação em
contrário até o fim deste prazo, será expedida a Declaração de Exclusividade. São Paulo, 29 de Outubro de 2020.PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A Prefeitura de Guarulhos,através do Depto de Licitações e
Contratos,torna público o seguinte ato: Licitação agendada:

PE341/20 PA6365/20 menor preço global do lote, com reserva para ME,
EPP e MEI, visando o registro de preços para o fornecimento de livros
para o Programa Minha Sala de Leitura. Abertura: 17/11/20 8:30. Disputa:
17/11/20 9:30h. O edital poderá ser obtido no site www.guarulhos.sp.gov.br
no link:Licitações Agendadas.

Brazil Realty - Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários
CNPJ Nº 07.119.838/0001-48 - NIRE 35.300.318.323
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, hora, local: 30.04.2020, 14hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 12º andar, parte, São Paulo/SP.
Convocação: Edital de Convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São Pau-
lo, ambos nos dias 31.03.2020 e 1º e 02.04.2020. Ainda, foram também divulgados ao mercado, eletronicamente,
os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: Elie
Horn, Secretário: George Zausner. Deliberações aprovadas: (i) As demonstrações financeiras, relativas ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2019, publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São
Paulo, ambos no dia 20.03.2020; e (ii) considerando que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encer-
rado em 31.12.2019, não haverá distribuição de dividendos, sendo que o prejuízo apurado no exercício, no montan-
te de R$ 306.354,03, será destinado para a conta de prejuízos acumulados. Encerramento: Nada mais, lavrou-se
a ata. São Paulo, 30.04.2020. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de In-
vestimento Imobiliário Ltda. ambos por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum. JUCESP nº
436.980/20-4 em 19.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DIRETORIA DE ENGENHARIA
Comunicado

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER,
torna público que está SUSPENSO o certame referente ao Edital da Con-
corrência Internacional nº 077/2020 - Objeto: Execução de Obras e Servi-
ços de Engenharia para retomada das obras de Implantação do Rodoanel
Mário Covas - Trecho Norte, conforme as especificações técnicas constantes
do Anexo I do Edital, sendo divididos em 06 (seis) lotes - por força do voto
do Conselheiro Dimas Ramalho do Egrégio Tribunal e Contas do Estado de
São Paulo, processos nº TC-023760.989.20-2,TC-023927.989.20-3 e TC
024054.989.20-7.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

JUSTIÇA FEDERAL NO CEARÁ
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

Comunicamos a suspensão (sine die) da sessão pública da licitação supracitada. Objeto: Serviços de
Vigilância Armada para a Justiça Federal do Ceará na cidade de Fortaleza/CE. Informações: (85)
3521-2625 ou pregoeiro@jfce.jus.br

CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO -TIPO MENOR PREÇO
EDITAL Nº 02/2020 DA PUBLICAÇÃO

Objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais Esportivos para compor o parque Esportivo do Clube de Campo
de Piracicaba conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos
O Edital completo pode ser obtido nos endereços eletrônicos, Inseri o Link de acesso ao edital na página de
internet do clube e www.bbmnet.com.br.
Recebimento das propostas: a partir das 09:00 horas do dia 30 de outubro de 2020. Encerramento do
recebimento das propostas: às 10:00 horas do dia 11 de novembro de 2019. Abertura das propostas: às 10:01
horas do dia 11 de novembro de 2020.
Início da sessão de disputa de preços: às 11:00 horas do dia 11 de novembro de 2020.

LOCAL: www.bbmnet.com.br
Piracicaba, 29 de outubro de 2019

Pregoeiro - Joel de Abreu

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/20 - Processo Nº 7717/2020

Objeto: implantação de registro de preços para aquisição de MEDICAMENTOS, em atendimento a Secretaria
da Saúde. A Prefeitura do Município de Jandira torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, por intermédio da “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema
BEC/SP” no sítio www.bec.sp.gov.br, estando a abertura da sessão agendada para o dia 16/11/2020 às 10h00.
O Edital e seus anexos estão disponíveis em www.bec.sp.gov.br e www.jandira.sp.gov.br. Informações poderão ser
obtidas pelo site da BEC, pelo e-mail licitacoes@jandira.sp.gov.br - aba transparência ou telefone (11) 4619-8250.

Hamilton Cesar dePaula Roza - Pregoeiro

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55

Cotação - Processo IPT Nº D00639.2020 - RC43703.2020
Objeto: Prestação de Serviços de Empresa Especializada de Limpeza e Desinfecção,
interna de dutos do sistema de ar condicionado instalado no IPT.

Cotação - Processo IPT Nº DL00640.2020 - RC44406.2020
Objeto: Renovação do Alvará de Licença da SSP “Alvará para Produtos Químicos
Controlados” IPT/São Paulo.

Cotação - Processo IPT Nº D00641.2020 - RC44407.2020
Objeto: Renovação do Alvará de Licença da SSP “Alvará para Produtos Químicos
Controlados - Importação e Exportação” IPT/São Paulo.

Cotação - Processo IPT Nº D00642.2020 - RC44408.2020
Objeto: Renovação do Alvará de Licença da SSP “Alvará para Produtos Químicos
Controlados” IPT/São José.

Cotação - Processo IPT Nº D00643.2020 - RC44409.2020
Objeto: Renovação do Alvará de Licença da SSP “Alvará para Produtos Químicos
Controlados” IPT/Franca.

Cotação - Processo IPT Nº D00648.2020 - RC44426.2020
Objeto: Aquisição de Cartucho de Adsorção para remoção de CO2 do Ar Aspirado
pelo MCS e Filtros de reposição da marca Metrohm.
Publicação para o dia: 29/10/2020.
Data Final para apresentação de proposta: 03.11.2020 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones/e-mail:
(11) 3767-4039/4035 - sonia@ipt.br - Departamento de Compras.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente da
Cooperativa Pró-Moradia dos Jornalistas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 39 do Estatuto Social, convoca os cooperados em
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizarem presencialmente
à Rua Teodoro Sampaio, número 512, Pinheiros, na cidade de São Paulo, e virtualmente pelo Zoom, no link https://us02web.zoom.us/j/8
8373405518?pwd=RFQvSnhIenh0dHVZbDcraHRGakdQQT09, ID da reunião 883 7340 5518, com senha a ser enviada a todos os
interessados no próprio dia das assembleias, que ocorrerão em 28 de novembro de 2020, às 13h, em primeira chamada com a presença
de 2/3 dos cooperados ou às 13h30, em segunda chamada, com a presença de no mínimo 50% mais um dos cooperados; ou em terceira
e última chamada às 14h, com a presença mínima de associados conforme o disposto na alteração do quórum mínimo aprovada na
assembleia realizada em 06 de outubro de 2001, de 10 cooperados. Em razão da pandemia, algumas medidas serão adotadas para a
segurança de todos. A Assembleia será presencial e virtual, ou seja, aqueles que puderem comparecer no local deverão utilizar máscaras
e manter distância dos demais. Aqueles que não puderem comparecer no local poderão participar da assembleia, porém de forma virtual,
eis que será contratada empresa que irá viabilizar a assembleia também de forma virtual, a qual irá tratar de assuntos na seguinte ordem
do dia: Para a assembleia geral ordinária é a seguinte ordem do dia: 1 - Eleição da Mesa; 2 - Deliberação sobre as contas de 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020, compreendendo apresentação e deliberação sobre a documentação contábil da Cooperativa, balanço Geral/
Inventario/Ativos e Passivos e Relatório de Contas finais e parecer do Conselho Fiscal. Para a assembleia geral extraordinária é a
seguinte ordem do dia: 1- Eleição da Mesa; 2 - Referendo de decisão da Diretoria de realizar uma última distribuição de R$ 480 mil
(já em curso); 3 - Discussão e deliberação sobre o encerramento e extinção da Cooperativa (artigo 65, letra “c” do Estatuto Social e
nomeação de um Liquidante, pessoa responsável para representar a Cooperativa nos atos finais para a sua extinção jurídica perante os
órgãos públicos e fixação de verba para tais despesas e remuneração; 4 - Eleição de um conselho fiscal para acompanhar o período de
liquidação, conforme art. 66 do estatuto social; 5 - Discussão e nomeação de uma pessoa responsável pela custódia da documentação
contábil, trabalhista e previdenciária da Cooperativa pelo período de quinze (15) anos e sua remuneração; 6 - Deliberação sobre o destino
a ser dado para o eventual saldo positivo nas contas da Cooperativa decorrentes, entre outras razões, daqueles ex-associados que,
apesar de intimados por vários meios, não compareceram para receber suas cotas-partes (ver item número 9 desta ordem do dia);
7- Discussão sobre os processos judiciais decorrentes do Nativo Clube ainda em curso e distribuídos até 07/02/2020 e votação de uma
verba a ser devidamente acordada com os advogados da Cooperativa Pró-Moradia dos Jornalistas, para estes permanecerem
acompanhando os referidos processos e liquidá-los em caso de inadimplência da Tecmac/Novolar, até o limite acordado entre as partes
e apresentado como proposta a esta Assembleia;8 - Deliberação sobre o prazo de 60 (sessenta) dias para os procedimentos administrativos
e contábeis finais para a extinção jurídica da Cooperativa e para os associados e ex-associados retirarem os seus créditos restantes junto
à Multi-Ativa; 9 - Uma vez feitos todos os pagamentos necessários, tendo passados os 60 dias e havendo sobra de caixa na Cooperativa
Pró-Moradia dos Jornalistas, o valor será doado ao Fundo Brasil de Direitos Humanos (https://www.fundobrasil.org.br/), dando-se por
encerrada definitivamente a Cooperativa Pró-Moradia dos Jornalistas e todos os seus haveres e deveres. 10 - Assuntos Gerais.
Os associados poderão se fazer representar nos termos do artigo 31º do Estatuto Social. São Paulo, 28 de outubro de 2020. A Diretoria.

ATENÇÃO
Agências de publicidade e anunciantes.

Devido ao feriado de 02 de Novembro (Dia de Finados),
os fechamentos publicitários

serão antecipados nas seguintes edições:

Terça 03/11

Folha de S. Paulo Entrega de Ap Material
Poder/Mundo/Mercado/ 19h00 6ªF 19h00 6ªF
Cotidiano/Esporte/Classificados/

Agora-SP Entrega de Ap Material
1º Caderno/Vencer/Classificados 19h00 6ªF 19h00 6ªF

Quarta 04/11

Folha de S. Paulo Entrega de Ap Material
Ilustrada 19h00 6ªF 19h00 6ªF

Agora-SP Entrega de Ap Material
Agora Show 19h00 6ªF 19h00 6ªF

NOVA ENERGY I FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ nº 11.472.922/0001-18

FATO RELEVANTE
Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 578, de 30 de agosto de 2016, vimos pela
presente, na qualidade de administrador fiduciário da Nova Energy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
inscrito no CNPJ sob o nº 11.472.922/0001-18 (“Fundo”), comunicar que, nesta data, foi publicado no website da B3 - Brasil
Bolsa Balcão (“B3”) Edital para Leilão Especial de Venda da totalidade das ações ordinárias de emissão da Brazil Energy S.A.
(“Companhia Investida”) de propriedade do Fundo (“Edital” e “Leilão Especial de Venda”). O Leilão Especial de Venda será
realizado de acordo com as regras estabelecidas pelo Regulamento de Negociação da B3, do Manual de Procedimentos
Operacionais de Negociação da B3, bem como de acordo com as demais condições previstas no Edital. Serão objeto do Leilão
58.412 (cinquenta e oito mil, quatrocentas e doze) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal da Brazil Energy S.A.,
todas de titularidade do Fundo, de modo que os eventuais investidores interessados na aquisição das ações leiloadas somente
poderão apresentar ordens de aquisição em quantidade correspondente à sua totalidade, não sendo permitida a apresentação
de ordens de aquisição parciais ou fracionárias. O Edital e orientações para obtenção dos demais documentos referentes ao
Leilão Especial de Venda encontram-se disponíveis no website da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/
negociacao/leiloes/bolsa-de-valores/), observado que o Fundo, sua intermediadora, a gestora e o administrador do Fundo não
se responsabilizarão por quaisquer informações ou documentos obtidos ou conhecidos de forma e/ou em local diverso do
disposto no Edital. Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020. Atenciosamente, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.- na qualidade de administrador fiduciário.

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art. 23, II, a do Estatuto
da Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, convocamos para realização de
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2020, com início às
9.00 horas, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos aptos a votar e às 10.00
horas, em segunda convocação, com qualquer número de votantes, nos termos do art. 28
da regra estatutária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada na sede da CBTARCO,
contudo, tendo em vista as severas restrições de convivência social imposta pela Pandemia
do COVID-19, a participação dos candidatos e eleitores será realizada exclusivamente de
forma eletrônica, através do aplicativo ZOOM, cujos convites serão individualmente enviados
por email, e obedecerá à seguinte Ordem do dia: I. Eleição do Conselho de Administração;
II. Eleição do Conselho Fiscal; III. Eleição de Presidente e Vice-presidente da CBTARCO.
Atendidos os requisitos estatutários terão direito a voto: (I) Federação Paulista de Arco de
Flecha; (II) Federação Mineira de Arco de Flecha; (III) Federação Gaúcha de Arco e Flecha;
(IV) Federação de Tiro com Arco do Distrito Federal; (V) Federação Capixaba de Tiro com
Arco; (VI) Federação Amazonense de Tiro comArco; (VII) Federação Pernambucana de Tiro
com Arco; (VIII) Federação de Tiro com Arco do Estado do Rio de Janeiro; (IX) Federação
Catarinense de Tiro com Arco; (X) Federação Paranaense de Arco e Flecha; (XI) Federação
Goiana de Tiro com Arco; (XII) Federação Piauiense de Tiro com Arco; (XIII) Federação
Cearense de Tiro com Arco; (XIV) Federação de Tiro com Arco do Mato Grosso do Sul; (XV)
Associação Alagoana de Tiro com Arco; (XVI) Federação Maranhense de Arco e Flechas;
(XVII) Federação Paraibana de Tiro comArco; (XVIII) Associação Sergipana de Tiro comArco;
(XIX) Federação Amapaense de Arco e Flecha; (XX) Os 14 Atletas que integram o Comitê
dos Atletas, nos termos do art. 43, parágrafo 1º do Estatuto da CBTARCO; (XXI) Presidente
do Comitê de Árbitros; (XXII) Presidente do Comitê Técnico; (XXIII) Os seguintes Clubes
(entidades de prática): PIC/MG, ARTH/RS, ARQUERIA IMPERIAL/MA, GOIÁS/GO, FAZ/AM,
CT MARICÁ/ÍRIS e ESPERIA/SP.

Maricá, 23 de outubro de 2020.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados
que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020, TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de MATERIAL
HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com especificações constantes no Anexo
I - Termo de Referência do edital, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.
fazenda.sp.gov.br. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete
e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 10 horas às 17 horas e no site
www.piquete.sp.gov.br/transparencia/licitacoes. Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 13/11/2020.
HORÁRIO: 09:30 horas. OC: 853300801002020OC00020 (Cota Reservada); OC: 853300801002020OC00021 (Ampla
Concorrência). LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D.
Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura.
Piquete, 28 de outubro de 2020. ALESSANDRA GONÇALVES FERREIRA DE ALMEIDA-PREGOEIRA

PREDILECTRA ENERGIA SPE LTDA
CNPJ 23.183.869/0001-14

Reunião de Sócios Quotistas – Edital de Convocação. Ficam os sócios convocados a se reunirem em
reunião de sócios quotistas, a realizar-se, em primeira convocação, no dia 09 de novembro de 2020, às
11h00min, em sua sede social, à Via Predilecta, nº 50, sala 01, São Lourenço do Turvo, CEP 15999-800,
Matão, São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) deliberar sobre a proposta de
aumento do capital social, de R$ 60.000,00 para R$ 72.000,00, mediante a emissão de novas quotas,
nos termos da Cláusula 3 do Instrumento Particular de Sócios na Base Societária da Empresa Predilectra
Energia SPE Ltda. e respectivos aditamentos; 2) deliberar sobre a proposta de alteração do caput da
Cláusula 5ª do Contrato Social. Matão/SP, 22 de outubro de 2020. José Reynaldo Trevizaneli - Diretor
Financeiro e Claudio Fabiano Alves - Diretor Administrativo.

FolhaParticipaçõesS.A.-CNPJ/MEnº05.395.894/0001-80-NIRE35.300.190.394.Edi-
tal deConvocaçãodeAssembleiaGeral Extraordinária:FicamosacionistasdaFolhaPar-
ticipações S.A. (�Companhia�) convocados para se reunir de forma exclusivamente di-
gital em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, através de sistema de video-
conferência, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020,
conforme alterada, com início às 11:00 do dia 04 de novembro de 2020 para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: �(i) instalação e funcionamento do Conselho Fiscal da
Companhia (artigo 161, §2º, Lei Federal nº 6.404/1976); e (ii) eleição dos membros ti-
tulares e suplentes do referido Conselho Fiscal (artigo 161, §4º, Lei Federal
nº 6.404/1976)�. Os acionistas devem contatar a Companhia previamente através do
e-mail denise.rego@grupofolha.com.brpara teracessoaosistemadigital de reunião re-
mota e para enviar os documentos de representação necessários para participação na
referida assembleia. São Paulo, 23 de outubro de 2020. Maria Judith de Brito - Diretora

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Sociedade de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 - NIRE: 35.300.004.345

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A de acordo com o
constante no: Processo Administrativo nº 272/2020, torna público que fará realizar o Pregão
Eletrônico nº 81/2020 - Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção e
Combate a Incêndio. Envio das Propostas até as 09h00 no dia 16/11/2020 - Disputa às 10h00. Site:
http://www.licitacoes-e.com.br. Guarulhos, 29 de outubro de 2020.

Juliana Coelho Saraiva - Presidente da Comissão de Licitações

Folha Participações S.A. - CNPJ/ME nº 05.395.894/0001-80 - NIRE
35.300.190.394 - Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária -
Ficam os acionistas da Folha Participações S.A. (�Companhia�) convoca-
dos para se reunir de forma exclusivamente digital em Assembleia Geral
Ordinária da Companhia, através de sistema de videoconferência, nos ter-
mos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, confor-
me alterada, com início às 10:00 do dia 04 de novembro de 2020 para de-
liberar sobre a seguinte Ordem do Dia: �(i) a aprovação das demonstrações
financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018; e (ii) a aprovação da
destinação de resultados da Companhia nos termos de propostas da admi-
nistração contidas nas demonstrações financeiras da Companhia referen-
tes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de
dezembro de 2018�. Os acionistas devem contatar a Companhia previa-
mente através do e-mail denise.rego@grupofolha.com.br para ter acesso
ao sistema digital de reunião remota e para enviar os documentos de re-
presentação necessários para participação na referida assembleia. São
Paulo, 27 de outubro de 2020. Maria Judith de Brito - Diretora Presidente

COMUNICADO
VIAVAREJOS/A. InscritanoCNPJnº33.041.260/1070-40e IE.nº145.614.560.117
no end. Av. Leão Machado, 100 Lj. Luc P-19 - Bairro Pq. Continental – São Paulo
– SP. Relata o extravio do ECF Marca EPSON Modelo TM-T81 FBIII com o n°.
EP081110000000022362 com os n° atrib. Cx. 03 conforme ocorrência Registrada
na Delegacia Eletrônica com n° 1615846/2020 emitido em 27/10/2020.

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A.,
torna público que realizará Consulta Pública buscando identificar possíveis
alternativas para Contratação de Solução de Information Technology Service
Management - ITSM.
A documentação completa encontra-se à disposição dos interessados na página
da empresa no endereço www.dataprev.gov.br.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2020
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto

Presidente

CONSULTA PÚBLICA

EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA -
DATAPREV

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

-JulioWiziack
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PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55
Cotação - Processo IPT Nº DL00657.2020 - RC44269.2020

Objeto: Fornecimento de Normas Técnicas Nacionais e Internacionais pela ABNT ao
IPT, por período de 12 meses.

Cotação - Processo IPT Nº DL00662.2020 - RC44303.2020
Objeto: Análises em cromatógrafo de amostras (três) de gás para determinação da
concentração de benzeno, tolueno, xileno, c2h2, c2h6 e c2h4 em amostras contidas
em cilindros e ou bags amostradores, mesmo que esses constituintes estejam
presentes em baixa concentração, inferior a 0,1 %.

Cotação - Processo IPT Nº DL00667.2020 - RC44490.2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada
com fornecimento de material para manutenção nos geradores instalados nos prédios
39 - 45 - 48 - 59 anexo incluindo troca de óleo, filtros, aditivo de arrefecimento, limpeza
e testes com equipamento.

Cotação - Processo IPT Nº DL00670.2020 - RC44404.2020
Objeto: Conserto de cabine de segurança biológica da marca Trox, modelo TLF-CL- II
B2, com exaustão, nº de série 200603.
Data Final para apresentação de proposta: 04/11/2020 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefone/e-mail:
(11) 3767-4035 - damiao@ipt.br - Departamento de Compras.

AVISO DE COTAÇÃO
R42246.20 - Fornecimento de cartucho/pote Elga.
R44424.20 - Fornecimento de cartucho de extração koehler.
R44440.20 - Fornecimento de frascos para coleta de combustíveis.
R44474.20 - Fornecimento de sensores pt 100 - ref. ISL.
Recebimento das propostas até 04.11.2020 - 17h, através do e-mail fabianac@ipt.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones: (11) 3767-4321
- Departamento de Preços e Avaliação de Mercado.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55
Cotação - Processo IPT Nº DL006652020 - RC44436.2020

Objeto: Controlador de Processos USB com Entrada Universal.
Cotação - Processo IPT Nº DL006692020 - RC44443.2020

Objeto: Filtro Cartucho SPE Strata-X 1G/12ML GIGA
Cotação - Processo IPT Nº DL006772020 - RC44486.2020

Objeto: Com-Aid para Líquidos.
Cotação - Processo IPT Nº DL006792020 - RC44423.2020

Objeto: Produtos Químicos Lichrosolv®.
Data Final para apresentação de proposta: 04.11.2020 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones/e-mail:
(11) 3767-4487 - msumi@ipt.br - Departamento de Compras.

COPALLIANCE – COOPERATIVA DE CONSUMO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ n° 10.664.726/0001-82 - NIRE nº 3540010692-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COPALLIANCE – Cooperativa de Consumo de Produtos Agropecuários Importação, Exportação e Comércio Ltda., com sede na ci-
dade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Taunay, nº 420, sala 53, Edifício Guanabara Office Center, Vila Itapura,
CEP 13023-200, de acordo com os artigos 15º, 16º e §2° do artigo 21 do seu Estatuto Social, convoca os Cooperados em condições
de votar, para sua Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 10 de novembro de 2020, às 8:00 horas, em primeira con-
vocação com 2/3 dos cooperados; em segunda convocação às 9:00 horas com metade mais um dos cooperados; ou em tercei-
ra convocação às 10:00 horas com o quórum mínimo de 10 cooperados, no Ed. Setin Midtown Office, Rua José Paulino, nº 235,
sala 209, Campinas/SP, CEP 13013-000. O motivo da realização da assembléia fora da sede social situada na cidade de Campinas/
SP é para viabilizar a presença de todos e facilitar os traslados dos cooperados, bem como acomodá-los em condições adequadas
para o evento, onde estarão em pauta os seguintes assuntos:ORDEM DO DIA: 1 - AGO: a) Deliberação sobre a prestação de con-
tas, balanço patrimonial, demonstração do resultado, relatório do conselho administrativo e parecer do conselho fiscal do exercício
de 2019; b) Deliberação sobre destinação das sobras ou perdas apuradas no exercício 2019; c) Eleição dos membros do conselho fis-
cal; d) Deliberação para aumento do capital social; e) Deliberação sobre as metas para 2020; f) Outros assuntos de interesse geral
da cooperativa. VINICIUS ATTUX - Cons. Administrativo, EVERALDO APARECIDO MEN - Cons. Financeiro.

NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL – NGPD
AVISO DE COLETA DE PREÇOS Nº09/2020

Objeto: Contratação de empresa para elaborar Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, que promovam
arranjos para a produção de Habitação de Interesse Social e Habitação de Mercado Popular na cidade do Recife,
compreendendo uma série de levantamentos técnicos e de dados e o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas,
estudos e modelagens, incluindo projeto arquitetônico, a ser ofertadas à estrutura de planejamento urbano do Recife,
como parte das entregas do projeto CITinova.
Retirada do Termo de Referência e envio das propostas será através do e-mail: aquisicoes@portodigital.org
Cais do Apolo, 222, 16º andar, Bairro do Recife. Recife.
Telefone: (81)3419-8014
Entrega de propostas (via e-mail) até às 18:00 do dia 27/11/2020

Recife, 30 de outubro de 2020
Marcos Baptista

Superintendente da ARIES / NGPD

ELEKTROREDES S.A.

CNPJ N° 02.328.280/0001-97
NIRE N° 35.300.153.570

COMPANHIAABERTARG. CVM 17485
RUAARYANTENORDE SOUZA, 321, JD. NOVAAMÉRICA, CAMPINAS-SP

AVISO DE CHAMADAPÚBLICADE PROJETOS - REE 001/2020

A Elektro Redes S.A., empresa concessionária de serviço público de distribuição de
energia elétrica em 223 municípios do Estado de São Paulo e 05 no estado de Mato
Grosso do Sul, em observância às normas veiculadas em seu Contrato de Concessão de
Distribuição n° 187/98, e na Resolução Normativa n° 830/2018 ANEEL, de 23/10/2018,
comunica que se encontram na sua home page (www.elektro.com.br) os arquivos alusivos
ao edital da Chamada Pública REE 001/2020, para seleção de projetos de eficiência
energética. O envio das propostas será realizado pelo Portal da Chamada Pública de
Projetos, com abertura no dia 30/10/2020 e encerramento no dia 13/01/2021, conforme
cronograma proposto no Edital. O principal objetivo dessa Chamada Pública é tornar o
processo decisório de escolha dos projetos e consumidores beneficiados pelo Programa
de Eficiência Energética - PEE mais transparente e democrático, promovendo maior
participação da sociedade. Por meio desse instrumento, todos os interessados poderão
apresentar propostas de projetos voltadas a incentivar o desenvolvimento de medidas
que promovam a eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica.
Dúvidas ou questionamentos podem ser encaminhados pelo portal da Chamada Pública
de Projetos, disponível no endereço www.elektro.com.br.

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art. 23, II, a do Estatuto
da Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, convocamos para realização de
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2020, com início às
9.00 horas, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos aptos a votar e às 10.00
horas, em segunda convocação, com qualquer número de votantes, nos termos do art. 28
da regra estatutária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada na sede da CBTARCO,
contudo, tendo em vista as severas restrições de convivência social imposta pela Pandemia
do COVID-19, a participação dos candidatos e eleitores será realizada exclusivamente de
forma eletrônica, através do aplicativo ZOOM, cujos convites serão individualmente enviados
por email, e obedecerá à seguinte Ordem do dia: I. Eleição do Conselho de Administração;
II. Eleição do Conselho Fiscal; III. Eleição de Presidente e Vice-presidente da CBTARCO.
Atendidos os requisitos estatutários terão direito a voto: (I) Federação Paulista de Arco de
Flecha; (II) Federação Mineira de Arco de Flecha; (III) Federação Gaúcha de Arco e Flecha;
(IV) Federação de Tiro com Arco do Distrito Federal; (V) Federação Capixaba de Tiro com
Arco; (VI) Federação Amazonense de Tiro comArco; (VII) Federação Pernambucana de Tiro
com Arco; (VIII) Federação de Tiro com Arco do Estado do Rio de Janeiro; (IX) Federação
Catarinense de Tiro com Arco; (X) Federação Paranaense de Arco e Flecha; (XI) Federação
Goiana de Tiro com Arco; (XII) Federação Piauiense de Tiro com Arco; (XIII) Federação
Cearense de Tiro com Arco; (XIV) Federação de Tiro com Arco do Mato Grosso do Sul; (XV)
Associação Alagoana de Tiro com Arco; (XVI) Federação Maranhense de Arco e Flechas;
(XVII) Federação Paraibana de Tiro comArco; (XVIII) Associação Sergipana de Tiro comArco;
(XIX) Federação Amapaense de Arco e Flecha; (XX) Os 14 Atletas que integram o Comitê
dos Atletas, nos termos do art. 43, parágrafo 1º do Estatuto da CBTARCO; (XXI) Presidente
do Comitê de Árbitros; (XXII) Presidente do Comitê Técnico; (XXIII) Os seguintes Clubes
(entidades de prática): PIC/MG, ARTH/RS, ARQUERIA IMPERIAL/MA, GOIÁS/GO, FAZ/AM,
CT MARICÁ/ÍRIS e ESPERIA/SP.

Maricá, 23 de outubro de 2020.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

DIRETORIA DE ENGENHARIA
Aviso de Licitação (ADL)

País: Brasil
Projeto: Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo

Projeto Nº: BR-L1401
Empréstimo Nº: 3276/OC - BR

ADL Nº 265/2020 – LPI
Contratação de Obras de recuperação da pista e acostamento e complementa-
ção de duplicação em trechos da rodovia SP-056 – Alberto Hinoto, entre o km
30,70 e o km 40,10, totalizando 9,40 quilômetros de extensão, divididos em 02
lotes a saber:
Lote 01 – do Km 30,70 ao Km 34,74; valor orçado: R$ 128.474.311,37
Lote 02 – do Km 34,74 ao Km 40,10; valor orçado: R$ 120.160.471,80
1. O presente Aviso de Licitação dá sequência ao Aviso Geral de Aquisições
para esse projeto publicado no U.N. Development Business, N0 IDB1643-11
/13SPA de 08 de novembro de 2013, e colocado no site do UNDB em 08 de
novembro de 2013.
2. O Estado de São Paulo (doravante denominado “Mutuário”) recebeu finan-
ciamento (doravante denominado “Recursos”) do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (doravante denominado “Banco”), para o custeio do Programa de
Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo. O Mutuário pretende aplicar
uma parcela dos Recursos para pagamentos elegíveis no âmbito dos Contratos
para a aquisição de Obras de recuperação da pista e acostamento e comple-
mentação de duplicação em trechos da rodovia SP-056 –Alberto Hinoto, entre o
km 30,70 e o km 40,10, totalizando 9,40 quilômetros de extensão, no município
de São Paulo, objeto da Licitação Pública Internacional – LPI N0 265/2020.
3. Pelo presente, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - DER/SP, por seu Superintendente, convida Licitantes elegíveis e qualifi-
cados a apresentar Propostas lacradas para a execução de Obras.
4. A Licitação será realizada mediante os procedimentos de Licitação Pública
Internacional (LPI) especificados nas Políticas para Aquisição de Bens e Obras
Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e está aberta
a Licitantes dos países elegíveis, conforme definido nos Documentos de Licita-
ção.
5. Licitantes elegíveis interessados podem obter mais informações no DER/SP,
na Equipe de Licitações e Contratos - ECO, telefones: (55-11) 3311-1579 ou
(55-11) 3311-1580, e-mail: ecolicitacoes@der.sp.gov.br e consultar os Docu-
mentos de Licitação no endereço (¹) abaixo das 09h00min. às 12h00min. e das
14h00min. às 17h00min. nos dias úteis.
6. Os requisitos de qualificação incluem: comprovação de faturamento anual
com obras civis, de experiência em construção, declaração de disponibilidade
de equipamentos, indicação de pessoal técnico qualificado para as obras, com-
provação de possuir capital de giro líquido, de solidez de situação financeira, e
de não incorrência em descumprimento de contratos. Não se aplicará margem
de preferência a Empreiteiros ou a parcerias, consórcios ou associações (PCA)
nacionais.
7. Um conjunto completo dos Documentos de Licitação em português esta-
rá à disposição dos interessados no endereço(¹) abaixo, nos dias úteis das
09h00min as 12h00min. e das 14h00min. as17h00min, mediante entrega no
ato de um CD-R novo para aquisição da versão em mídia eletrônica, ou no sítio
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP
através do endereço eletrônico www.der.sp.gov.br, mediante cadastro prévio,
a partir do dia 03/11/2020.
8. As Propostas devem ser acompanhadas de uma “Garantia de Manutenção
da Proposta” referente ao lote de interesse da Licitante, no valor constante dos
Documentos de Licitação. A Licitação eletrônica não será permitida. Serão rejei-
tadas as Propostas atrasadas. As Propostas serão abertas fisicamente na pre-
sença dos representantes das Licitantes que decidirem assistir pessoalmente
no endereço abaixo (²) às 10h00min. do dia 17/12/2020.
9. Os endereços acima mencionados são:
(¹) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/
SP.
Endereço: Avenida do Estado, nº 777 – Ala B - 2º andar - sala 2012
Bairro: Ponte Pequena
Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
País: Brasil
CEP: 01107-000
(²) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/
SP.
Att.: Comissão Julgadora de Licitações (CJL)
Endereço: Avenida do Estado, nº 777 – Ala B – 5º andar - Auditório
Bairro: Ponte Pequena
Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
País: Brasil
CEP: 01107-000

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COGNA EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187
EDITAL DE OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO PARCIAL DAS DEBÊNTURES
DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS

EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL
FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM

ESFORÇOS RESTRITOS, DA COGNA EDUCAÇÃO S.A. (ATUAL EMISSORA POR
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA PELA SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.)

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (atual Emissora por cessão e transferência pela Saber Serviços Educacionais
S.A. (“Saber”)) (“Emissora”), comunica aos titulares (“Debenturistas”) das debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única
(“Debêntures”), da 4ª (Quarta) emissão da Emissora (“Emissão”), que, nos termos da Cláusula 6.20 do
“Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única para Distribuição
Pública com Esforços Restritos, da Cogna Educação S.A.” celebrado, em 14 de março de 2018, entre a
Saber, a Emissora e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente
Fiduciário”) conforme aditada, em 30 de novembro de 2018 e 17 de dezembro de 2019 (“Escritura de
Emissão”), em atendimento ao disposto no item (c), subitem 3, das Condições de Eficácia estabelecidas
na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 19 de novembro de 2019 (“AGD”) e conforme disposto
na Cláusula 6.20 da Escritura de Emissão , exercerá a sua opção de realizar oferta de resgate antecipado
parcial das Debêntures em Circulação em série única (“SEDU12”), com o consequente cancelamento
de tais Debêntures em Circulação resgatadas (“Oferta de Resgate Antecipado”), observados os
seguintes termos e condições: (i) a Oferta de Resgate Antecipado , conforme prevista na Escritura de
Emissão e na AGD, será parcial para das Debêntures em Circulação da SEDU12, sendo assegurada a
igualdade de condições a todos os Debenturistas da SEDU12 que aderirem a Oferta de Resgate
Antecipado, sem distinção, sendo que caso a quantidade de Debêntures da SEDU12 que tenham sido
indicadas em adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja maior do que a quantidade indicada no item
(ii) abaixo, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário.
Os Debenturistas da SEDU12 sorteados serão informados, por escrito, com, no mínimo, 3 (três) Dias
Úteis de antecedência sobre o resultado do sorteio, sendo que todas as etapas desse processo, tais
como habilitação dos Debenturistas da SEDU12, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da
quantidade de Debêntures da SEDU12 a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do
âmbito da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM (“B3”), nos termos da Cláusula 6.20.1,
item (v) da Escritura de Emissão; (ii) a Oferta de Resgate Antecipado será na quantidade de Debêntures
equivalente ao montante total de até R$ 106.586.016,00 (cento e seis milhões, quinhentos e oitenta e
seis mil e dezesseis reais), para fins de resgate parcial das Debêntures em Circulação da SEDU12; (iii) a
Oferta de Resgate Antecipado não está condicionada à aceitação por quantidade mínima de Debêntures;
(iv) os Debenturistas da SEDU12 que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado deverão se
manifestar no prazo de 10 (dez) Dias Úteis a contar da presente data, ou seja, até 16 de novembro de
2020, através de e-mail para a Emissora (diogo.f.martins@kroton.com.br/stella.goncalves@kroton.com.br/
dri@kroton.com.br), com cópia para o Agente Fiduciário (fiduciario@planner.com.br); (v) A quantidade
de Debêntures da SEDU12, que tenha sido indicada em adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja
maior do que a quantidade de à qual a Oferta de Resgate Antecipado foi originalmente direcionada
conforme item (ii) supra mencionado, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio, coordenado
pelo Agente Fiduciário sendo resultado divulgado nos termos da cláusula 6.20.1, item (v), da Escritura
de Emissão; (vi) o efetivo resgate das Debêntures e liquidação da Oferta de Resgate Antecipado ocorrerão
em uma única data para todas as Debêntures da SEDU12 indicadas por seus respectivos titulares em
adesão à Oferta de Resgate Antecipado, no dia 30 de novembro de 2020 (“Data de Resgate”), observado
que a Emissora somente poderá resgatar a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por
seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado; (vii) o valor a ser pago pela
Emissora aos Debenturistas da SEDU12, na Data de Resgate, em relação a cada uma das Debêntures
indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis,
desde a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a Data de Resgate, não sendo devido qualquer prêmio pela Emissora aos
Debenturistas, em decorrência da Oferta de Resgate Antecipado; (viii) o pagamento das Debêntures
resgatadas antecipadamente, na Data de Resgate, por meio da Oferta de Resgate Antecipado será
realizado por meio da B3, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3
ou por meio do Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das Debêntures, com relação
às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; e (ix) As Debêntures que forem
resgatadas serão canceladas pela Emissora. Os termos com iniciais maiúsculas empregados e que não
estejam de outra forma definidos neste edital são aqui utilizados com os significados correspondentes a
eles atribuídos na Escritura de Emissão. Belo Horizonte, 30 de outubro de 2020. Bruno Giardino - Diretor
de Relações com Investidores.

Autopista Régis Bittencourt S.A.
CNPJ/ME nº 09.336.431/0001-06 – NIRE 35.300.352.335 – Companhia Aberta

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de julho de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de julho de 2020, às 15:00 horas, na sede social
da Autopista Régis Bittencourt S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Registro, Estado de
São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convoca-
ção, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em
vista a presença do acionista representante da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3.
Publicação: Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o caput do artigo 133 da Lei nº
6.404/76, tendo em vista a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras
da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2019 (acompanhadas das respectivas
Notas Explicativas), do parecer dos auditores independentes e dos demais documentos pertinentes
às matérias constantes da Ordem do Dia, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Folha
de São Paulo na edição do dia 21/02/2020, em conformidade com o disposto no artigo 133, § 4º, da
Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária: Sra. Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega. 5. Ordem do Dia: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1. Exame, discussão e
aprovação do relatório de Administração, das contas da Diretoria, bem como das demonstrações finan-
ceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, as quais se encontram
acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e 5.1.2.Deliberar sobre a destinação do lucro
líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019. 5.2. Em Assembleia
Geral Extraordinária: 5.2.1. Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores da
Companhia; 5.2.2. Aprovar e ratificar a celebração da apólice nº 16.75.0002567.12,e do endosso nº
16.75.0002567.21.5158 de garantia judicial para o processo nº 0015580-31.2016.4.01.3400, emitida
pela ACE Seguradora S.A., em 29/03/2016, tendo como segurada a Agência Nacional de Transportes
Terrestres, no valor total de R$ 5.070.455,68; e 5.2.3. Aprovar a celebração da Apólice Seguro Garantia
nº 046692020100107750013112, em 10/02/2020, com a Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., no
valor de R$ 194.551.781,05, em favor da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, tendo
como objeto garantir a execução, até o valor fixado na apólice, dos serviços de exploração por Con-
cessão de Serviço Público Precedida da Execução de Obra Pública, da infraestrutura e da prestação
de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção,
monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração, conforme apresentado
no Programa de Exploração da Rodovia – PER, do Lote Rodoviário 06, BR-116/SP/PR, trecho São
Paulo – Curitiba, referente ao Edital de Concessão nº 001/2007. 6. Deliberações: Por unanimidade,
o acionista delibera o que segue: 6.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1. Aprovar, sem reservas, o
Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas
Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do Parecer dos
auditores independentes emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; 6.1.2.Tendo
em vista a não apuração de resultado positivo no exercício social encerrado em 31/12/2019, conforme
consta das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas anteriormente aprovadas, a
Companhia não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e tampouco
distribuirá dividendos aos seus acionistas; 6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1. Aprovar
a remuneração global anual dos administradores da Companhia, em até R$600.000,00 (seiscentos
mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários; 6.2.2. Aprovar as matérias constante
dos itens 5.2.2 e 5.2.3 da Ordem do Dia, ratificando as contratações ali descritas; e 6.2.3. Aprovar a
lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei
6404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por:
Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista:
Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Registro, 17/07/2020.
“Confere com a original lavrada em livro próprio”. Juan Gabriel Lopez Moreno – Presidente; Flá-
via Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 437.153/20-4 em
20/10/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Pregão Eletrônico nº 689/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para
prestação de serviços, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, de manutenção
integrada da infraestrutura física (facilities) do Data Center São Paulo (DCSP),
garantindo a renovação das certificações da norma ABNT NBR 15247 e
do padrão Tier Certification of Operational Sustainability (TCOS), conforme
condições constantes do Edital e seus anexos.
O Pregoeiro e sua equipe de apoio tornam público a reabertura da licitação em
epígrafe, suspensa no DOU no dia 21/09/2020 às fls. 42, para o dia 13/11/2020
às 10:00 horas no site www.gov.br/compras.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020
Flávio Uchoa Cavalcanti de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA -
DATAPREV
FILIALRIODE JANEIRO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

COGNA EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187
EDITAL DE OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO PARCIAL DAS DEBÊNTURES
DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS

EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL
FIDEJUSSÓRIA, EM 02 (DUAS) SÉRIES PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM

ESFORÇOS RESTRITOS, DA COGNA EDUCAÇÃO S.A. (ATUAL EMISSORA POR
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA PELA SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.)

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (atual Emissora por cessão e transferência pela Saber Serviços Educacionais
S.A. (“Saber”) (“Emissora”), comunica aos titulares (“Debenturistas”) das debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 02 (duas) séries
(“Debêntures”), da 3ª (terceira) emissão da Emissora (“Emissão”), que, nos termos da Cláusula 6.22 do
“Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em 02 (duas) Séries para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Cogna Educação S.A.” celebrada em 02 de agosto de
2017, entre a Saber, a Emissora e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Agente Fiduciário”), conforme aditada, em 30 de agosto de 2017; 30 de novembro de 2018 e 17 de
dezembro de 2019 (“Escritura de Emissão”), em atendimento ao disposto no item (c), subitem 3, das
condições de eficácia estabelecidas na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 19 de novembro
de 2019 (“AGD”) e conforme disposto na Cláusula 6.22 da Escritura de Emissão, exercerá a sua opção
de realizar oferta de resgate antecipado parcial das Debêntures em Circulação da segunda série
(“SEDU21”), com o consequente cancelamento de tais Debêntures em Circulação resgatadas (“Oferta
de Resgate Antecipado”), observados os seguintes termos e condições: (i) a Oferta de Resgate
Antecipado, conforme prevista na Escritura de Emissão e na AGD, será parcial para das Debêntures em
Circulação da SEDU21, sendo assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas da SEDU21
que aderirem a Oferta de Resgate Antecipado, sem distinção, sendo que caso a quantidade de Debêntures
da SEDU21 que tenham sido indicadas em adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja maior do que a
quantidade indicada no item (ii) abaixo, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio, coordenado
pelo Agente Fiduciário. Os Debenturistas da SEDU21 sorteados serão informados, por escrito, com, no
mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência sobre o resultado do sorteio, sendo que todas as etapas desse
processo, tais como habilitação dos Debenturistas SEDU21, qualificação, sorteio, apuração, rateio e
validação da quantidade de Debêntures da SEDU21 a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas
fora do âmbito da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM (“B3”), nos termos da Cláusula
6.22.5 da Escritura de Emissão; (ii) a Oferta de Resgate Antecipado será na quantidade de Debêntures
equivalente ao montante total de até R$ 26.769.671,60 (vinte e seis milhões setecentos e sessenta e nove
mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos), para fins de resgate parcial das Debêntures
em Circulação da SEDU21; (iii) a Oferta de Resgate Antecipado não está condicionada à aceitação por
quantidade mínima de Debêntures da SEDU21; (iv) os Debenturistas da SEDU21 que optarem pela adesão
à Oferta de Resgate Antecipado deverão se manifestar no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis a contar da
presente data, ou seja, até 16 de novembro de 2020, através de e-mail para a Emissora (diogo.f.martins@
kroton.com.br/stella.goncalves@kroton.com.br/dri@kroton.com.br), com cópia para o Agente Fiduciário
(fiduciario@planner.com.br); (v) A quantidade de Debêntures da SEDU21, que tenham sido indicadas em
adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja maior do que a quantidade de à qual a Oferta de Resgate
Antecipado foi originalmente direcionada conforme item (ii) supramencionado, então o resgate antecipado
será feito mediante sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário, sendo resultado divulgado nos termos da
cláusula 6.22.5 da Escritura de Emissão; (vi) o efetivo resgate das Debêntures e liquidação da Oferta de
Resgate Antecipado ocorrerão em uma única data para todas as Debêntures da SEDU21 indicadas por
seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado, no dia 30 de novembro de 2020
(“Data de Resgate”), observado que a Emissora somente poderá resgatar a quantidade de Debêntures
que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado;
(vii) o valor a ser pago pela Emissora aos Debenturistas da SEDU21, na Data de Resgate, em relação a
cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate
Antecipado será equivalente ao saldo doValor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data de Resgate, não sendo devido qualquer
prêmio pela Emissora aos Debenturistas, em decorrência da Oferta de Resgate Antecipado; (viii) o
pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente, na Data de Resgate, por meio da Oferta de
Resgate Antecipado será realizado por meio da B3, com relação às Debêntures que estejam custodiadas
eletronicamente na B3 ou por meio do Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das
Debêntures, com relação às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; e (ix) As
Debêntures da SEDU21 que forem resgatadas serão canceladas pela Emissora. Os termos com iniciais
maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste edital são aqui utilizados com
os significados correspondentes a eles atribuídos na Escritura de Emissão. Belo Horizonte, 30 de outubro
de 2020. Bruno Giardino - Diretor de Relações com Investidores.

DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica
AVISO

O Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, por intermédio do Senhor Francisco Eduardo
Loducca, comunica que o prazo de chamamento para apresentação de Manifestação de Interesse
Público, feito pelo DAEE com vistas à “Elaboração de Estudos Técnicos, Econômico-Financeiros
e Jurídicos para Reparação e Recuperação de Todos os Danos Ambientais Decorrentes da
Eliminação de Contaminantes nas Águas Subterrâneas e Solos da Rua Cápua, Utinga, Município de
Santo André, Estado de São Paulo”, Processo DAEE/1835471/2020, em trâmite na Autarquia, cujo
aviso foi publicado no dia 8 de outubro de 2020 no Diário Oficial do Estado e no jornal Folha de São
Paulo, originalmente fixado em 15 dias úteis, fica dilatado em mais 10 (dez) dias úteis, passando a 25
(vinte e cinco) dias uteis, devendo vencer no dia 17 de novembro de 2020, mantendo-se as demais
condições inalteradas.

VILA PIAUÍ 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 30.311.116/0001-02 - NIRE 35.300.515.781 - Ata da Assem-
bleia Geral Ordinária em 29/07/2020 - 1. Data, Hora e Local: Aos 29/07/2020, às 11h20, na sede social da Companhia, em São Paulo/
SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da
Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 1. Mesa: Presidente:
Claudio de Araújo Ferreira. Secretário: Mario Harry Lavoura. 2. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao
exercício social findo em 31/12/2019, devidamente publicadas nas edições de 25/07/2020 do DOESP e do Jornal Folha de São Paulo;
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2019; (iii) Deliberar sobre a proposta de
remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020; (iv) Reeleger o Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva,
para o cargo de Diretor de Controladoria da Companhia; (v) Reeleger o Sr. Edgard Corrochano, para o cargo de Diretor Presidente
(“CEO”) da Companhia; (vi) Reeleger o Sr. Liu Gonçalves de Aquino, para o cargo de Diretor de Operações (“COO”) da Companhia;
(vii) Reeleger o Sr. Claudio de Araujo Ferreira, para o cargo de Diretor de Novos Negócios da Companhia; e (viii) Reeleger a Sra.
Lara Monteiro da Silva, para o cargo de Diretora de Finanças (“CFO”) da Companhia. 3. Deliberações: Dando início aos trabalhos,
o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição
das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Echoenergia Participações S.A., única
acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da
seguinte forma: (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consignada
nas Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/2019, devidamente publicadas em seu formato
reduzido, cuja autorização é ratificada neste ato pelos acionistas, nas edições de 25/07/2020 do DOESP, à página 41 e do Jornal Folha
de São Paulo à página A17 e, após apresentados à Assembleia Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia; (ii) Tendo em
vista que a Companhia não apresentou resultado no exercício de 2019, não houve deliberação sobre a destinação de recursos; e (iii) Foi
aprovada a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício de 2020, destinando-se, para tanto,
verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria. (iv) A reeleição do Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva,
brasileiro, casado, administrador, RG 17.974.200-0 (SSP/SP) e CPF 185.042.108-04, com endereço comercial em São Paulo/SP, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de Diretor de Controladoria da Companhia, com prazo
de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo
permitida sua reeleição; (v) A reeleição do Sr. Edgard Corrochano, brasileiro, casado, engenheiro, RG 32.133.381-0 (SSP/SP) e CPF
754.736.071-87, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para
o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da Companhia, com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas
do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; (vi) A reeleição do Sr. Liu Gonçalves de
Aquino, brasileiro, casado, engenheiro, RG 3962507-9 SSP/SC e CPF 224.116.968-41, com endereço comercial em São Paulo/SP, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de Diretor de Operações (“COO”) da Companhia, com
prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data,
sendo permitida sua reeleição; (vii) A reeleição do Sr. Claudio de Araujo Ferreira, brasileiro, casado, advogado, RG 28.038.454-3 SSP/
SP e CPF 226.049.778-00, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, CEP: 01452-
001, para o cargo de Diretor de Novos Negócios da Companhia, com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação
de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; e (viii) A reeleição da Sra. Lara
Monteiro da Silva, brasileira, divorciada, economista, RG 25.981.962-1 SSP/SP e CPF 223.932.068-09, com endereço comercial em
São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de Diretora de Finanças (“CFO”) da
Companhia, com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar
da presente data, sendo permitida sua reeleição. 4. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a presente AGO da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os
presentes. Mesa: Claudio de Araújo Ferreira (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). Acionista: Echoenergia
Participações S.A., neste ato representada por Claudio de Araújo Ferreira e Lara Monteiro da Silva. São Paulo, 29/07/2020. Mesa: Clau-
dio de Araújo Ferreira - Presidente; Mario Harry Lavoura - Secretário. JUCESP 436.897/20-9 em 19/10/2020.

COGNA EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187
EDITAL DE OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO PARCIAL DAS DEBÊNTURES
DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS

EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL
FIDEJUSSÓRIA, EM 03 (TRÊS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM

ESFORÇOS RESTRITOS, DA COGNA EDUCAÇÃO S.A. (ATUAL EMISSORA POR
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA PELA SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.)

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (atual Emissora por cessão e transferência pela Saber Serviços Educacionais
S.A. (“Saber”) (“Emissora”), comunica aos titulares (“Debenturistas”) das debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, 03 (três) séries
(“Debêntures”), da 2ª (Segunda) emissão da Emissora (“Emissão”), sob os códigos SSED11, SSED21
e SSED31, que, em atendimento ao disposto no item (c), subitem 3, das condições de eficácia
estabelecidas na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 19 de novembro de 2019 (“AGD”),
exercerá a sua opção de realizar oferta de resgate antecipado parcial das Debêntures em Circulação
das respectivas séries, com o consequente cancelamento de tais Debêntures em Circulação resgatadas
(“Oferta de Resgate Antecipado”), observados os seguintes termos e condições: (i) a Oferta de Resgate
Antecipado, conforme prevista na AGD, será parcial para as Debêntures em Circulação das respectivas
séries, sendo assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas da respectiva série que
aderirem a Oferta de Resgate Antecipado, sem distinção, sendo que caso a quantidade de Debêntures
respectiva série que tenham sido indicadas em adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja maior do
que a quantidade indicada no item (ii) abaixo, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio,
coordenado pelo Agente Fiduciário. Os Debenturistas da respectiva série sorteados serão informados,
por escrito, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência sobre o resultado do sorteio, sendo que
todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas da respectiva série, qualificação,
sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures da respectiva série a serem resgatadas
antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip
UTVM (“B3”); (ii) a Oferta de Resgate Antecipado será na quantidade de Debêntures equivalente ao
montante total de até R$ 734.304.581,33 (setecentos e trinta e quatro milhões trezentos e quatro mil,
quinhentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), para fins de resgate parcial das Debêntures em
Circulação das respectivas séries, sendo a quantidade de Debêntures equivalente ao montante de até
(a) R$ 150.750.512,64 (cento e cinquenta milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos e doze reais
e sessenta e quatro centavos) para Debêntures da primeira série; (b) R$ 569.338.474,46 (quinhentos e
sessenta e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta
e seis centavos) para Debêntures da segunda série; e (c) R$ 14.215.594,23 (quatorze milhões, duzentos
e quinze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) para Debêntures da terceira
série, sendo que, caso não tenha adesão por Debenturistas da respectiva série na respectiva quantidade
estabelecida acima, a Emissora poderá utilizar os recursos remanescentes para resgatar,
proporcionalmente, as Debêntures das demais séries; (iii) a Oferta de Resgate Antecipado não está
condicionada à aceitação por quantidade mínima de Debêntures da respectiva série; (iv) os Debenturistas
da respectiva série que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado deverão se manifestar no
prazo de até 10 (dez) Dias Úteis a contar da presente data, ou seja, até 16 de novembro de 2020, através
de e-mail para a Emissora (diogo.f.martins@kroton.com.br/stella.goncalves@kroton.com.br/dri@kroton.
com.br), com cópia para o Agente Fiduciário (ger2.agente@oliveiratrust.com.br); (v) o efetivo resgate
das Debêntures e liquidação da Oferta de Resgate Antecipado ocorrerão em uma única data para todas
as Debêntures das respectivas séries indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de
Resgate Antecipado, no dia 30 de novembro de 2020 (“Data de Resgate”), observado que a Emissora
somente poderá resgatar a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por seus respectivos
titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado; (vi) o valor a ser pago pela Emissora aos
Debenturistas da respectiva série, na Data de Resgate, em relação a cada uma das Debêntures indicadas
por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde
a primeira Data de Resgate ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme
o caso, até a Data de Resgate, não sendo devido qualquer prêmio pela Emissora aos Debenturistas, em
decorrência da Oferta de Resgate Antecipado; (vii) o pagamento das Debêntures resgatadas
antecipadamente, na Data de Liquidação, por meio da Oferta de Resgate Antecipado será realizado por
meio da B3, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3 ou por meio
da Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das Debêntures, com relação às
Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; e (viii) As Debêntures da respectiva
série que forem resgatadas serão canceladas pela Emissora. Os termos com iniciais maiúsculas
empregados e que não estejam de outra forma definidos neste edital são aqui utilizados com os
significados correspondentes a eles atribuídos na Escritura de Emissão. Belo Horizonte, 30 de outubro
de 2020. Bruno Giardino - Diretor de Relações com Investidores.
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Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art. 23, II, a do Estatuto
da Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, convocamos para realização de
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2020, com início às
9.00 horas, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos aptos a votar e às 10.00
horas, em segunda convocação, com qualquer número de votantes, nos termos do art. 28
da regra estatutária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada na sede da CBTARCO,
contudo, tendo em vista as severas restrições de convivência social imposta pela Pandemia
do COVID-19, a participação dos candidatos e eleitores será realizada exclusivamente de
forma eletrônica, através do aplicativo ZOOM, cujos convites serão individualmente enviados
por email, e obedecerá à seguinte Ordem do dia: I. Eleição do Conselho de Administração;
II. Eleição do Conselho Fiscal; III. Eleição de Presidente e Vice-presidente da CBTARCO.
Atendidos os requisitos estatutários terão direito a voto: (I) Federação Paulista de Arco de
Flecha; (II) Federação Mineira de Arco de Flecha; (III) Federação Gaúcha de Arco e Flecha;
(IV) Federação de Tiro com Arco do Distrito Federal; (V) Federação Capixaba de Tiro com
Arco; (VI) Federação Amazonense de Tiro comArco; (VII) Federação Pernambucana de Tiro
com Arco; (VIII) Federação de Tiro com Arco do Estado do Rio de Janeiro; (IX) Federação
Catarinense de Tiro com Arco; (X) Federação Paranaense de Arco e Flecha; (XI) Federação
Goiana de Tiro com Arco; (XII) Federação Piauiense de Tiro com Arco; (XIII) Federação
Cearense de Tiro com Arco; (XIV) Federação de Tiro com Arco do Mato Grosso do Sul; (XV)
Associação Alagoana de Tiro com Arco; (XVI) Federação Maranhense de Arco e Flechas;
(XVII) Federação Paraibana de Tiro comArco; (XVIII) Associação Sergipana de Tiro comArco;
(XIX) Federação Amapaense de Arco e Flecha; (XX) Os 14 Atletas que integram o Comitê
dos Atletas, nos termos do art. 43, parágrafo 1º do Estatuto da CBTARCO; (XXI) Presidente
do Comitê de Árbitros; (XXII) Presidente do Comitê Técnico; (XXIII) Os seguintes Clubes
(entidades de prática): PIC/MG, ARTH/RS, ARQUERIA IMPERIAL/MA, GOIÁS/GO, FAZ/AM,
CT MARICÁ/ÍRIS e ESPERIA/SP.

Maricá, 23 de outubro de 2020.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA
CNPJ nº 61.902.862/0001-02
CONCESSÃO DO QUIOSQUE

O Clube Atlético Ypiranga informa que está selecionando interessados na concessão do Quiosque, situado
nas dependências do clube, na Rua do Manifesto, 475 - Ipiranga. As propostas devem ser entregues em
envelopes lacrados, até o dia 12/11/2020, na portaria do clube. Em caso de dúvidas ou para ter acesso a
mais informações, favor entrar em contato com o setor administrativo do clube pelos telefones (11) 3386-3385 /
3386-3389 (Ana, Cris e Elis) ou pelo email diretoria@cay.com.br.

A TELEFÔNICA BRASIL S.A., denominada Vivo, comunica aos seus clientes residenciais e aos usuários em geral, os valores da Oferta Conjunta denominada “OFERTA ESPECIAL VIVO INTERNET + Oferta Controle” na tecnologia FTTC, composta pela Promoção Vivo Fixo Ilimitado Brasil dos
Planos Alternativos de Serviços - PA nº 137 e 138, para chamadas locais e de longa distância nacional de terminais fixos pós-pagos e destinados a terminais fixos e móveis em sua área de autorização, Região I, II e setor 33 da Região III, a partir do dia 01/11/2020.

PLANO ALTERNATIVO 137+138 - PROMOÇÃO VIVO FIXO ILIMITADO BRASIL
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TARIFAS EVENTUAIS PLANO ALTERNATIVO 137 VALORES HOMOLOGADOS VALORES PROMOCIONAIS (12 meses) VALORES PROMOCIONAIS (após 12 meses)
Habilitação 278,58 278,58 278,58 278,58 278,58 278,58 Gratuito Gratuito
Mudança de Endereço 122,27 122,27 122,27 122,27 122,27 122,27 Gratuito Gratuito

TARIFAS MENSAIS VALORES HOMOLOGADOS VALORES PROMOCIONAIS VALORES PROMOCIONAIS
PA 137 - Mensalidade - Franquia ilimitada para chamadas locais fixo-fixo com qualquer operadora 510,21 524,19 531,47 538,95 546,65 562,73

49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99
PA 137 - Mensalidade - Franquia ilimitada para chamadas locais fixo-móvel On-Net destino Vivo - 1P 145,76 149,75 151,83 153,97 156,17 160,76
PA 138 - 1.000 Minutos de Franquia Longa Distância Nacional Fixo-Fixo - 1P 437,31 449,29 455,53 461,95 468,54 482,32
PA 138 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Fixo-Móvel destino Vivo On Net - 1P 145,76 149,75 151,83 153,97 156,17 160,76
PA 138 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Fixo-Móvel destino Demais Operadoras Off Net - 1P 145,76 149,75 151,83 153,97 156,17 160,76

PA137 - Mensalidade - Franquia ilimitada para chamadas locais fixo-fixo dentro e fora da rede Telefônica - 2P (voz+banda
larga 15, 25Mbps ou 50mbps) 510,21 524,19 531,47 538,95 546,65 562,73

44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99

PA137 - Mensalidade - Franquia ilimitada para chamadas locais fixo-móvel On-Net destino Vivo - 2P (voz+banda larga 15,
25Mbps ou 50mbps) 145,76 149,75 151,83 153,97 156,17 160,76

PA138 - 1.000 Minutos de Franquia Longa Distância Nacional Fixo-Fixo - 2P (voz+banda larga 15, 25Mbps ou 50mbps) 437,31 449,29 455,53 461,95 468,54 482,32
PA138 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Fixo-Móvel destino Vivo On Net - 2P (voz+banda larga 15, 25Mbps ou 50mbps) 145,76 149,75 151,83 153,97 156,17 160,76
PA138 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Fixo-Móvel destino Demais Operadoras Off Net - 2P (voz+banda larga 15,
25Mbps ou 50mbps) 145,76 149,75 151,83 153,97 156,17 160,76

PA137 - Mensalidade - Franquia ilimitada para chamadas locais fixo-fixo dentro e fora da rede Telefônica - 2P (voz+banda
larga 15, 25Mbps ou 50mbps + Serviço Home Assist + Vivo Assistência Casa) 510,21 524,19 531,47 538,95 546,65 562,73

29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99

PA137 - Mensalidade - Franquia ilimitada para chamadas locais fixo-móvel On-Net destino Vivo - 2P (voz+banda larga 15,
25Mbps ou 50mbps + Serviço Home Assist + Vivo Assistencia Casa) 145,76 149,75 151,83 153,97 156,17 160,76

PA138 - 1.000 Minutos de Franquia Longa Distância Nacional Fixo-Fixo - 2P (voz+banda larga 15, 25Mbps ou 50mbps +
Serviço Home Assist + Vivo Assistencia Casa) 437,31 449,29 455,53 461,95 468,54 482,32

PA138 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Fixo-Móvel destino Vivo On Net - 2P (voz+banda larga 15, 25Mbps ou
50mbps s + Serviço Home Assist + Vivo Assistencia Casa) 145,76 149,75 151,83 153,97 156,17 160,76

PA138 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Fixo-Móvel destino Demais Operadoras Off Net - 2P (voz+banda larga 15,
25Mbps ou 50 Mbps + Serviço Home Assist + Vivo Assistencia Casa) 145,76 149,75 151,83 153,97 156,17 160,76

OBSERVAÇÕES GERAIS
Os valores promocionais são válidos para novas adesões a partir de 01/11/2020 até 16/11/2020 e seus benefícios terão vigência por 36 meses após a contratação. Após o período de vigência os valores promocionais retornarão para as condições previstas no respectivo Plano Alternativo
ou serão devidamente comunicados se praticados novos valores promocionais. Os valores dos minutos excedentes fixo-fixo e fixo-movel se mantem os mesmos publicados no Jornal Folha de São Paulo, do dia 06/09/2020 no Caderno Mercado na página 6.

Os valores acima são expressos em reais e incluem impostos, conforme a legislação aplicável e têm como data base para futuros reajustes do máximo homologado ocorrerão em prazo não inferior a 12 (doze) meses, tornando-se como referência o IST de julho de 2018 para base cálculos
futuros.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no site www.vivo.com.br ou no nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15, que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja VIVO mais perto de você acesse www.vivo.com.br.

Comunicado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

Pelo presente edital, ficam convocados os professores empregados em
instituições de Ensino Superior da rede privada de ensino, sindicalizados ou não,
no município de São Paulo, na base territorial do Sindicato dos Professores de São
Paulo, CNPJ 50.270.172/0001-53, com sede à Rua Borges Lagoa 208, Vila
Clementino, município de São Paulo – Capital, CEP: 04038-000 observando a
declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19) pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, assim como o
Decreto Legislativo nº 6, de 2020, o Decreto nº 65.237, de 09 de outubro de 2020 e
o artigo 5º da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 c/c o artigo 7º da Lei 14.030, de
28 de julho de 2020 para participarem de assembleia geral virtual, a ser realizada
no dia 04 de novembro de 2020, às 16 h, em primeira convocação com o quórum
estatutário de presentes, ou às 17 h, em segunda convocação, com qualquer nú-
mero de professores presentes, por meio de plataforma remota, cujo link será
encaminhado aos professores que o solicitarem, mediante cadastro comprobatório
de sua condição de professor em instituições de Ensino Superior da rede privada
de ensino, na base territorial do Sindicato, no seguinte endereço eletrônico:
www.sinprosp.org.br/assembleia/superior impreterivelmente até o horário definido
para a primeira convocação, acima referido. A assembleia convocada nos termos e
condições estabelecidas no presente edital tem a finalidade de discutir e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
A. Análise de eventual contraproposta patronal;
B. Continuidade da campanha salarial: mobilização e formas de luta;
C. Deliberação para autorizar eventual instauração de Dissídio Coletivo;
D. Autorização em favor do Sindicato para utilização de dados com

finalidade especificamente sindical, em observância a Lei 13.709, de 14 de
agosto de 2018.

São Paulo, 31 de outubro de 2020.
Prof. Luiz Antonio Barbagli

Presidente

A TELEFÔNICA BRASIL S.A., denominada Vivo, comunica aos seus clientes residenciais e aos usuários em geral, os valores da Oferta Conjunta denominada “OFERTA ESPECIAL VIVO
INTERNET + Oferta Controle” na tecnologia FTTC, composta pela Promoção Vivo Fixo Ilimitado Brasil dos Planos Alternativos de Serviços - PA nº 283 e 284, para chamadas locais e de
longa distância nacional de terminais fixos pós-pagos e destinados a terminais fixos e móveis em sua área de concessão, setor 31 da Região III do PGO a partir do dia 01/11/2020.

PA 283 + 284 - PROMOÇÃO VIVO FIXO ILIMITADO BRASIL

PLANO ALTERNATIVO 283

TARIFAS EVENTUAIS Homologado R$ Promocional R$

Habilitação R$182,66 Gratuito

Mudança de Endereço R$113,75 Gratuito

PROMOÇÃO VIVO FIXO ILIMITADO LOCAL - PAS 283

Promocional R$

Franquia de Minutos Homologado
R$

Promocional
R$ Até 12 meses Após 12 meses

PA283 - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo R$83,91

R$ 49,99
no 1P

R$ 44,99 no 2P (voz + Banda
Larga 15Mpbs, 25Mbps ou

50Mbps)

R$ 49,99 no 2P (voz + Banda
Larga 15Mpbs, 25Mbps ou

50Mbps)
PA283 - Franquia Local Ilimitada Fixo-Móvel On Net destino Vivo (*) R$41,51

PA284 - 1.000 Minutos de Franquia Longa Distância Nacional Fixo-Fixo R$246,85

PA284 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Fixo-Móvel destino Vivo On Net R$41,51 R$ 29,99 no 2P (voz + Banda
Larga 15Mpbs, 25Mbps ou
50Mbps + Home Assist +

Assistencia Casa)

R$ 49,99 no 2P (voz + Banda
Larga 15Mpbs, 25Mbps ou
50Mbps + Home Assist +

Asssistencia Casa)
PA284 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Nacional Fixo-Fixo R$41,51

OBSERVAÇÕES GERAIS
(*) Esta Promoção não contempla a contratação de pacote para chamadas locais fixo-móvel para outras operadoras. Os valores promocionais são válidos para novas adesões a partir de
01/11/2020 até 16/11/2020 e seus benefícios terão vigência por 36 meses após a contratação. Após este período de vigência os valores promocioanis retornarão para as condições
previstas nos respectivos Plano Alternativo ou serão devidamente comunicados se praticados novos valores promocionais. Os valores dos minutos excedentes fixo-fixo e fixo-movel local
e LDN se mantem os mesmos publicados no jornal Folha de São Paulo no dia 06/09/2020 no Caderno Mercado na página 5.

Os valores acima são expressos em reais e incluem impostos, conforme a legislação aplicável e têm como data base para futuros reajustes do máximo homologado ocorrerão em prazo não
inferior a 12 (doze) meses, tornando-se como referência o IST de março de 2019 para base cálculos futuros.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no site www.vivo.com.br ou no nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15, que funciona
24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO mais perto de você acesse www.vivo.com.br.

Comunicado

COMUNICADO
VIAVAREJOS/A. InscritanoCNPJnº33.041.260/1070-40e IE.nº145.614.560.117
no end. Av. Leão Machado, 100 Lj. Luc P-19 - Bairro Pq. Continental – São Paulo
– SP. Relata o extravio do ECF Marca EPSON Modelo TM-T81 FBIII com o n°.
EP081110000000022362 com os n° atrib. Cx. 03 conforme ocorrência Registrada
na Delegacia Eletrônica com n° 1615846/2020 emitido em 27/10/2020.

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM NEW VILLE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores associados da Associação dos Proprietários em New Ville a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que será realizada no dia 24/11/2020, às 18h45, nas dependências do CLUBE DO NEW VILLE, localizado
no empreendimento à Rua Sabiá, 769, em Santana de Parnaíba – SP, tendo como objeto a Ordem do Dia a seguir transcrita.
A Assembleia s erá instalada com presença de pelo menos 50% dos associados em primeira convocação, e quinze
minutos depois, em segunda convocação, com qualquer número de associados.

ORDEM DO DIA
A. Apresentação e Deliberação da Prestação de Contas do Período de Outubro/2019 a Setembro/2020 e de seus

respectivos Balancetes.
B. Apresentação e deliberação do Plano Orçamentário para o próximo exercício, com a definição da Taxa Associativa

mensal que fará frente às Despesas Ordinárias (Manutenção), de Melhoramentos e de Investimentos da
Associação.

C. Apresentação do Levantamento sobre calçadas do Residencial e Deliberação de uma proposta para sua
padronização e do custo estimado para a sua implantação.

D. Apresentação e Deliberação de proposta de alteração ao Artigo 95 do Regulamento Interno Social e de Obras.
E. Outros assuntos de Interesse Associativo.

Por motivos de riscos à saúde em virtude da pandemia (COVID 19), e em cumprimento as determinações legais e as
recomendações dos órgãos competentes (OMS, Ministério da Saúde, Secretaria do Estado da Saúde e Secretaria Municipal
da Saúde), informamos que a ocupação das dependências do Clube Social para a realização desta Assembleia Geral estará
sujeita aos critérios e as fases impostas pelo Plano SP e pela municipalidade.
No momento da convocação, a cidade encontra-se na Fase Verde, ou seja, deve ser respeitada a ocupação máxima limitada
a 60% da capacidade do local, as quais contarão com distanciamento social, álcool gel, sendo obrigatório o uso de
máscaras pelos presentes.

INFORMAÇÕES AOS ASSOCIADOS:
1 - Por ser indispensável sua presença, solicitamos aos que não puderem comparecer, o envio de representante munido de
respectiva procuração com firma reconhecida em cartório podendo representar no máximo (03) três mandantes, conforme
determina o Estatuto Social em seu Artigo 46 Parágrafo Único.
2 - Conforme rege nosso Estatuto Social, os associados que não estiverem em dia com suas obrigações perante essa
Associação, não poderão participar e votar (Artigo 47).
Quaisquer acertos ou esclarecimentos acerca de débitos de obrigações associativas deverão ocorrer até o dia
18/11/2020, e não serão aceitos pagamentos no dia da Assembleia.
Para consultas sobre taxas associativas em aberto, entre no Portal da Lello, o qual poderá ser feito pelo
www.lellocondominios.com.br; cadastre-se visando ter acesso a essa informação.
Em caso de dúvidas ou da impossibilidade de acesso ao portal, favor contatar a Administradora Lello, de Segunda à Sexta-feira,
no horário das 08h30 às 18h00, através do telefone (11) 4583 8118, ou pelo e-mail:
aline.costa@lello.com.br.
3 – As Prestações de Contas mensais, objeto do Item A da Ordem do Dia, encontram-se à disposição para consulta
dos associados interessados no site da Associação: www.associacaonewville.com.br.
Caso o associado tenha dificuldades de acesso ao site e queira obter as prestações de contas mensais em sua forma
impressa, solicitamos a gentileza de enviar uma solicitação por escrito ao escritório administrativo da Associação ou um e-mail
à administração local , para que sejam providenciadas cópias para o seu devido encaminhamento ao associado interessado.
Visando melhor atendê-los, solicitamos aos associados com questionamentos sobre as citadas prestações de
contas ou que queiram fazer considerações relativas as ações ou decisões da Diretoria, que os enviem formalmente
à administração local ou pelo e-mail administracao@associacaonewville.com.br,
impreterivelmente até o dia 14/11/2020, para que em caso de necessidade, seja agendada previamente uma reunião para
as devidas informações e esclarecimentos, em resposta às dúvidas apresentadas. Nessa Assembleia será apresentado um
resumo anual da Prestação de Contas do citado período.
4- A proposta de alteração ao Artigo 95 do Regulamento Interno Social e de Obras, objeto do Item D da Ordem do
Dia, estará à disposição para conhecimento prévio dos associados no site da Associação:
www.associacaonewville.com.br.
Havendo sugestões de alteração ao texto proposto , favor enviá-la formalmente à administração local ou pelo e-mail
administracao@associacaonewville.com.br, impreterivelmente até o dia 14/11/2020, para que possamos levar para
deliberação da Assembleia Geral, apenas os textos que forem apresentados até a data mencionada.

Será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto para identificação dos associados e de seus
representantes legais.

Santana do Parnaíba, 30 de Outubro de 2020.
MAURO HAYASHI DIRETOR PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM NEW VILLE

CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE RESIDENCIAL PALMARES - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA – EM AMBIENTE VIRTUAL.

Após a análise e considerando a extensão do isolamento social determinado pelo Governo do Estado de São Paulo e Município
de São Paulo, prorrogado por mais de uma vez e a prorrogação do mandato do Síndico, Conselheiros Consultivos,
Conselheiros Fiscais e Suplentes, por quinze dias, após o dia 30.10.2020, quando encerra o prazo de prorrogação
da Lei 14.010, de 10.06.2020, bem como a necessidade de realizar-se assembleia para prestação de contas relativas ao
ano de 2019 e apreciação e votação do orçamento para o ano de 2020, ficam os senhores condôminos e moradores do
Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares, inscrito no CNPJ 57.353.419/0001-44, com sede à Rua Giuseppe Tartini,
15, Jardim Icaraí, Santo Amaro, São Paulo, Capital, convocados para à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14 de
novembro de 2.020, em ambiente virtual/por meio eletrônico, conforme disposto no Artigo 12 da Lei 14.010 de 10/06/2020,
prorrogado por decisão judicial nos autos sob nº 1054339-85.2020.8.26.0002, da 7ª Vara Cível do Foro Regional II –
Santo Amaro e Ibirapuera, às 09:00 horas em primeira chamada e 09:30 horas em segunda chamada, obedecendo-se o
disposto no artigo 1.350, do Código Civil combinado com artigo 11º e incisos, do capítulo IV, da convenção condominial, para
conhecerem, discutirem e deliberarem virtualmente sobre os seguintes temas:
1- Deliberação sobre a prestação de contas relativa ao exercício anterior (2.019), nos termos do artigo 11, alínea “d”, da
Convenção Interna; 2- Apreciação e votação do orçamento para o exercício seguinte (2020), elaborado pela administração do
condomínio, nos termos do artigo 11, alínea “a”, da Convenção Interna: contendo os seguintes itens: a) Apreciação e votação
do orçamento do ano seguinte (2.020); b) Apreciação e deliberação sobre os contratos vigentes, pendentes de aprovação
por assembleia, nos termos do artigo 14º, § 1º da Convenção Condominial; c) o valor da taxa ordinária de condomínio; d) das
obras realizadas e a serem realizadas, nos termos do artigo 1.341, inciso II e § 2o, do Código Civil; e) sobre os honorários da
administração.
Para participar e deliberar na assembleia, será necessário estar quite com sua obrigação com o condomínio, ou seja, aqueles
que possuem acordos em andamento, nos termos do Código Civil, não poderão votar e nem participar da assembleia.
Nos termos do artigo 11, § 7o, da Convenção Condominial, combinado com o Código Civil Brasileiro, cada unidade
exclusiva possui direito somente a 01(um) voto, de modo que poderá participar da assembleia apenas um dos
proprietários da unidade.
Para participar e deliberar, através de procuração, somente serão aceitas procurações com poderes específicos para esta
assembleia e com firma reconhecida do outorgante, estando este quite com sua obrigação condominial, entregando-se a
procuração na Administração do Condomínio para inclusão no sistema até às 17h00 o dia 13 de novembro de 2020.
A eleição para Presidente da Mesa e Secretário, terá a duração de 10 (dez) minutos.
No dia da assembleia o Condômino acessará o link a ser divulgado através de comunicado individual a cada unidade. Dentro do
Link haverá, além do link de votação, a apresentação da prestação de contas e a previsão orçamentária.
O sistema/aplicativo permite a realização da assembleia virtual com absoluta segurança, transparência e controle, de acordo
com a Lei 14.010 de 2.020, supervisionado pela empresa VINICIUS MIOTTO MENEZES SISTEMAS ME (Speedvote), com
sede RUA RAGUNA CABRAL, 186 VILA MOMNUMENTO - SÃO PAULO, inscrita no CNPJ sob o nº 21.947.147.0001/63.

São Paulo, 30 de outubro de 2.020.
Edson da Costa Dantas – Síndico e Administrador.

A TELEFÔNICA BRASIL S.A., denominada Vivo, comunica aos seus clientes residenciais e aos usuários em geral, os valores da Oferta Conjunta denominada “OFERTA VIVO INTERNET -
ADSL - SP” na tecnologia ADSL, composta pelas Promoções Vivo Fixo Ilimitado Local - PA 283 e Vivo Fixo Ilimitado Brasil - PA nº 283 e 284, para chamadas locais e de longa distância
nacional de terminais fixos pós-pagos e destinados a terminais fixos e móveis em sua área de concessão, setor 31 da Região III do PGO a partir do dia 01/11/2020.

PA 283 + 284 - PROMOÇÃO VIVO FIXO ILIMITADO BRASIL
PLANO ALTERNATIVO 283

TARIFAS EVENTUAIS Homologado R$ Promocional R$
Habilitação R$182,66 Gratuito
Mudança de Endereço R$113,75 Gratuito

PROMOÇÃO VIVO FIXO ILIMITADO LOCAL - PAS 283
Promocional R$

Franquia de Minutos Homologado R$ Promocional R$ Até 12 meses Após 12 meses
PA283 - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo R$83,91

R$ 49,99 no 1P
R$ 44,99 no 2P (voz + Banda

Larga 15Mpbs, 25Mbps ou
50Mbps)

R$ 49,99 no 2P (voz +
Banda Larga 15Mpbs,
25Mbps ou 50Mbps)PA283 - Franquia Local Ilimitada Fixo-Móvel On Net destino Vivo (*) R$41,51

PROMOÇÃO VIVO FIXO ILIMITADO BRASIL - PAS 283 e 284
PA283 - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo R$83,91

R$ 49,99 no 1P
R$ 44,99 no 2P (voz + Banda

Larga 15Mpbs, 25Mbps ou
50Mbps)

R$ 49,99 no 2P (voz +
Banda Larga 15Mpbs,
25Mbps ou 50Mbps)

PA283 - Franquia Local Ilimitada Fixo-Móvel On Net destino Vivo (*) R$41,51
PA284 - 1.000 Minutos de Franquia Longa Distância Nacional Fixo-Fixo R$246,85
PA284 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Fixo-Móvel destino Vivo On Net R$41,51
PA284 - 35 Minutos de Franquia Longa Distância Nacional Fixo-Fixo R$41,51

OBSERVAÇÕES GERAIS
(*) Esta Promoção não contempla a contratação de pacote para chamadas locais fixo-móvel para outras operadoras. Os valores promocionais são válidos para novas adesões a partir de
01/11/2020 até 10/01/2021 e seus benefícios terão vigência por 12 meses após a contratação. Após este período de vigência os valores promocioanis retornarão para as condições
previstas nos respectivos Plano Alternativo ou serão devidamente comunicados se praticados novos valores promocionais. Os valores dos minutos excedentes fixo-fixo e fixo-movel local
e LDN se mantem os mesmos publicados no jornal Folha de São Paulo, nos dias 06/09/2020 no Caderno Mercado na página 5.

Os valores acima são expressos em reais e incluem impostos, conforme a legislação aplicável e têm como data base para futuros reajustes do máximo homologado ocorrerão em prazo não
inferior a 12 (doze) meses, tornando-se como referência o IST de março de 2019 para base cálculos futuros.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Promoção no site www.vivo.com.br ou no nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 103 15, que funciona
24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO mais perto de você acesse www.vivo.com.br.

Comunicado








