
ÁPICE SECURITIZADORA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 

NIRE 35.300.444.957 

  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 8ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ÁPICE SECURITIZADORA S.A. 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  

Os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) da 8ª Série da 1ª 

Emissão da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se 

reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 23 de abril de 2.015, as 

15.00 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000, a fim de, nos termos do item 12.2 do Termo de 

Securitização de Recebíveis da 8ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  

  

(i) ratificar as diretrizes e atos relacionados à notificação encaminhada, em 02 de dezembro de 

2014, pela GUANTERA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.784.703/0001-71 (“Guantera”) ao BANCO BMG S.A., instituição 

financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.186.680/0001-74 (“Banco BMG”); (ii) ratificar os 

pagamentos realizados: (a) pelo Banco BMG e (b) pela Guantera, referente à diferença entre o 

valor da amortização dos CRI e o Novo Aluguel BMG; (iii) autorizar a elaboração de 

aditamento ao contrato de locação de imóveis para fins não residenciais, para: (a) refletir o novo 

aluguel mensal a ser pactuado, referente às unidades autônomas de números 91, 92, 93, 94, 95 e 

96 do 9º andar dos Blocos ou Alas “B” e “C” (Torre Sul), do Condomínio Pátio Victor Malzoni, 

situado nesta capital, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, as quais são objeto das matrículas 

de números 183.642, 183.643, 183.644, 183.645, 183.646 e 183.647 (“Unidades Nono Andar”), 

devidamente corrigido e atualizado pelo IGP-M, da FGV (“Novo Aluguel BMG”); bem como 

ratificar o aluguel mensal das unidades autônomas de números 81, 82, 83 e 84 do 8ª Andar do 

Bloco ou Ala “B”, as quais são objeto das matrículas de números 183.638, 183.639, 183.640 e 

183.641 (“Unidades Oitavo Andar”), de 1º dezembro de 2014 até 1º de março de 2015, e ratificar 

a desocupação Unidades Oitavo Andar, pelo Banco BMG, e ratificar o pagamento e o valor da 

multa contratual realizados, além da incorporação aos imóveis das benfeitorias referidas no 

termo de vistoria prévia; (b) alterar o objeto do Contrato de Locação (“Aditamento ao Contrato 

de Locação”); (iv) conceder, à Guantera, prazo adicional, até 30 de Junho de 2015, para realizar 

uma nova locação das unidades autônomas de números 81, 82, 83 e 84 do 8ª andar do Bloco ou 

Ala “B”, ficando o novo locatário sujeito a aprovação dos Investidores, por intermédio de uma 

nova Assembleia de Titulares dos CRI a ser realizada (“Novo Locatário”); (v) aprovar a 

utilização pela Ápice, dos recursos depositados no Fundo de Sobregarantia, para pagar a 

diferença entre as próximas parcelas de amortização dos CRI e o Novo Aluguel BMG até 30 de 



Junho de 2015;  (vi) aprovar um pré-pagamento da operação a ser realizado pela Guantera, com 

o fim de reenquadrar a Emissão, em razão da redução dos valores do Contrato de Locação, sem 

o acréscimo de quaisquer multas ou penalidades pelo pré-pagamento a ser realizado, mantendo a 

estrutura original da Operação, respeitadas as devidas proporções; (vii) aprovar a utilização dos 

recursos depositados no Fundo de Sobregarantia, sem prejuízo dos obrigações da Guantera nos 

Documentos da Operação,  para o pré-pagamento descrito na alinea (vi) acima; (viii) prorrogar 

o prazo para entrega do Auto de Vistoria dos Imóveis, emitido pelo Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, inserto na cláusula 2.7. do Contrato de Cessão, de “270 

(duzentos e setenta) dias a contar da presente data”, conforme prorrogação deliberada em Ata de 

Assembleia de Titulares de CRI, realizada em 13 de janeiro de 2014, para “30 (trinta) meses a contar 

da presente data”; (ix) aprovar a alteração do Termo de Securitização da 8ª Serie da 1ª Emissão da 

Ápice, para refletir a possibilidade de realização de amortização extraordinária parcial dos CRI, 

mediante sorteio dos Investidores, sendo que a metodologia a ser apresentada de sorteio e outras 

regras, sejam deliberadas por intermédio de nova assembleia de titulares dos CRI; e (x) outros 

assuntos relacionados. 

   

São Paulo, 01 de abril de 2015. 

  

  

FERNANDO CESAR BRASILEIRO 

Diretor Presidente e de Relação com Investidores 
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Elekeiroz S.A.
CNPJ 13.788.120/0001-47  Companhia Aberta  NIRE 35300323971

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da ELEKEIROZ S.A. são convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que será realizada em 27.04.2015, às 15:00 horas, na sede social,  
na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392, Várzea Paulista (SP), a fim de:
Em pauta ordinária:
1. tomar conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de 

Gerenciamento de Riscos e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre 
as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014;

2. homologar a destinação do resultado do exercício;
3. fixar o número de membros e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de 

Administração para o próximo mandato anual; os interessados em requerer a adoção do voto 
múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante, nos termos das 
Instruções CVM 165/91 e 282/98;

4. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho  
de Administração e da Diretoria; e

5. ratificar a mudança do jornal das publicações legais.
Em pauta extraordinária:
6. deliberar sobre a elevação do capital social subscrito, de R$  321.000.000,00 para  

R$ 322.000.000,00, sem emissão de novas ações, mediante capitalização de reservas de lucros, 
com a consequente alteração (subitem 3.1 do Artigo 3º) e consolidação do Estatuto Social.

Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas 
no website de relações com investidores da Companhia (www.elekeiroz.com.br), bem como no 
website da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia portando documento 
de identidade e comprovante de depósito das ações emitido pela instituição depositária, 
contendo a respectiva participação acionária.
Os Acionistas podem ser representados na Assembleia por procurador, nos termos do artigo 
126 da Lei 6.404/76, desde que o procurador esteja com documento de identidade e respectivo 
instrumento de mandato.
 Várzea Paulista (SP), 23 de março de 2015.
 Conselho de Administração
 Rodolfo Villela Marino
 Presidente (31/01/02)

Bacamarte Holdings S.A.
CNPJ n° 15.749.589/0001-00

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de outubro de 2014
1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de outubro de 2014, às 10:00 horas, na sede social, na Capital do 
Estado de São Paulo, na rua Fidêncio Ramos, 195, 8º andar, CEP nº 04551-010. 2. Ordem do Dia: (i) Alteração 
das disposições estatutárias acerca da administração da Companhia e consequente alteração dos artigos 12 a 14 
do Estatuto Social; e (ii) Eleição de diretores. 3. Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia 
comunicando aos acionistas a alienação da totalidade das 16 (dezesseis) ações ordinárias nominativas detidas 
pelo Sr. Daniel Gatschnigg Cardoso (adquiridas por força da extinção da Jus Finance Participações em 
Infraestrutura Ltda. e da Jus Finance Participações em Infraestrutura de Portos Ltda.), ao acionista Jorge Luis 
Iázigi, que, somando-se às 27 (vinte e sete) ações ordinárias nominativas adquiridas por força da extinção da Jus 
Finance Participações em Infraestrutura Ltda. e da Jus Finance Participações em Infraestrutura de Portos Ltda., 
passou a deter 43 (quarenta e três) ações ordinárias, nominativas, no valor total de R$ 43,00 (quarenta e três 
Reais), todas integralizadas, em moeda corrente nacional. Na sequência, por unanimidade de votos, os acionistas 
aprovaram a: (i) nova redação dos artigos 12, 13 e 14 do Estatuto Social a (ii) reeleição os Srs. Nelson Buiano 
Fiedler para Diretor Técnico e André Barone de Freitas Pinto para Diretor Executivo, com mandato por 1 (um) ano 
e (iii) alteração a sede e foro da sociedade para a Rodovia Lívio Tagliassachi, km 0, nº 1, Bairro Ronda, município 
de Araçariguama, Estado de São Paulo, CEP 18147-000. Nelson Buiano Fiedler (Presidente da Mesa). JUCESP nº 
137.686/15-8 em 27.03.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

São Paulo Transporte S/A
C.N.P.J. nº 60.498.417/0001-58

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da São Paulo Transporte S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará em dezessete de abril de 2015, com início às 11 horas, em sua sede social, nesta Capital, na Rua Boa Vista nº 236, no 
7º andar, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1. Assembleia Geral Ordinária 1.1 Exame, 
discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e dos Pareceres dos Auditores Independentes, 
do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; 1.2 Eleição dos 
Membros do Conselho Fiscal, para o exercício 2015; 1.3 Eleição dos Membros do Conselho de Administração, para o período de 
mandato de 21 de abril de 2015 a 20 de abril de 2017; 1.4 Outros assuntos de interesse social. Continuam à disposição dos Senho-
res Acionistas desta Sociedade, na Superintendência Financeira da Diretoria de Administração e Finanças, na Rua 3 de Dezembro, 
34 – 1º. andar, os documentos a que faz referência o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2014. São Paulo, 30 de março de 2015. JILMAR TATTO - Presidente do Conselho de Administração. 

BANCO CSF S.A.
CNPJ/MF nº 08.357.240/0001-50 - NIRE 35300334710

Extrato Ata de Reunião do Conselho de Administração de 12/02/2015.
Data, horário e local: 12/02/2015, às 15:00 horas na sede social. Presença: todos os membros do
Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Charles Desmartis -  Presidente; Renata Miziés
de Barros - Secretária. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os membros do Conselho de
Administração da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram “ad referendum”
da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme faculta o artigo 26, parágrafo 5º do
Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos aos Acionistas no montante total de
R$ 117.706.585,50, os quais serão pagos em 26/02/2015, sendo  (a) R$ 60.449.231,47  à conta
de Reserva Especial de Lucros evidenciada no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2014, e
(b) R$ 57.257.354,00  à conta de lucros acumulados apurados no Balanço Patrimonial levantado
em 31/12/2014. Assinaturas: Mesa: Charles Desmartis, Presidente; Renata Miziés de Barros,
Secretária. Membros do Conselho de Administração: Charles Desmartis; Gauthier Durand
Delbecque; Stephane Frantz Emmanuel Engelhard; Marcos Antônio Vaz de Magalhães, Fernando
Barçante Tostes Malta. São Paulo (SP), 12 de fevereiro de 2015. Renata Miziés de Barros -
Secretária da Mesa. JUCESP nº 109.456/15-4 em 17/03/2015. Flávia  Regina Britto - Secretária
Geral em Exercício.

BANCO CSF S.A.
CNPJ/MF nº 08.357.240/0001-50 - NIRE 35300334710

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 11/12/2014.
Data, horário e local: 11/12/2014, às 11:30 horas, na sede social. Presença: acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Charles Andre Pierre Desmartis - Presidente; Fernando
José Costa Teles - Secretário. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os acionistas, sem quaisquer
ressalvas ou restrições, (i) aprovaram a eleição do Sr. Sebastien Durchon, portador do RNE nº G053038-
O, do Passaporte Francês nº 11CL65001, e CPF/MF sob o nº 237.141.038-13, para o cargo de suplente
do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Charles Andre Pierre Desmartis, com
prazo de mandato idêntico aos demais membros suplentes do Conselho, a se encerrar com a posse dos
membros suplentes do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia
a ser realizada no exercício fiscal de 2015. O Conselho de Administração da Companhia passa a ser
composto pelos seguintes membros: (a) Sr. Charles Andre Pierre Desmartis, Presidente do Conselho de
Administração, tendo como suplente o Sr. Sebastien Durchon; (b) Sr. Gauthier Durand Delbecque,
Conselheiro, tendo como suplente o Sr. Julien Eric Jaillon; (c) Sr. Stephane Frantz Emmanuel
Engelhard, Conselheiro, tendo como suplente o Sr. Gregoire Maxime Bernard Chevalier; (d) Sr. Marcos
Antônio Vaz de Magalhães, Conselheiro, tendo como suplente o Sr. Fernando Barçante Tostes Malta; e
(e) Sr. Milton Maluhy Filho, Conselheiro, tendo como suplente o Sr. Fernando José Costa Teles.
Assinaturas: Mesa: Charles Andre Pierre Desmartis -  Presidente; Fernando José Costa Teles -
Secretário. Acionista: BSF Holding S.A.. São Paulo, 11 de dezembro de 2014. Charles Andre Pierre
Desmartis - Presidente; Fernando José Costa Teles -  Secretário da Mesa. JUCESP nº 124.235/15-3
de 19/03/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Recebíveis Imobiliários
da 8ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A.

Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) da 8ª Série da 1ª Emissão da Ápice 
Securitizadora S.A. (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada 
em 23 de abril de 2015, as 15:00 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000, a fi m de, nos termos do item 12.2 do Termo de Securitização de 
Recebíveis da 8ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) ratifi car as diretrizes e atos relacionados à notifi cação encaminhada, em 02 de dezembro de 2014, pela Guantera 
Empreendimentos e Participações Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.784.703/0001-71 (“Guantera”) ao Banco BMG 
S.A., instituição fi nanceira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.186.680/0001-74 (“Banco BMG”); (ii) ratifi car os 
pagamentos realizados: (a) pelo Banco BMG e (b) pela Guantera, referente à diferença entre o valor da amortização dos 
CRI e o Novo Aluguel BMG; (iii) autorizar a elaboração de aditamento ao contrato de locação de imóveis para fi ns não 
residenciais, para: (a) refl etir o novo aluguel mensal a ser pactuado, referente às unidades autônomas de números 91, 
92, 93, 94, 95 e 96 do 9º andar dos Blocos ou Alas “B” e “C” (Torre Sul), do Condomínio Pátio Victor Malzoni, situado 
nesta capital, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, as quais são objeto das matrículas de números 183.642, 183.643, 
183.644, 183.645, 183.646 e 183.647 (“Unidades Nono Andar”), devidamente corrigido e atualizado pelo IGP-M, da 
FGV (“Novo Aluguel BMG”); bem como ratifi car o aluguel mensal das unidades autônomas de números 81, 82, 83 e 84 
do 8º Andar do Bloco ou Ala “B”, as quais são objeto das matrículas de números 183.638, 183.639, 183.640 e 183.641 
(“Unidades Oitavo Andar”), de 1º dezembro de 2014 até 1º de março de 2015, e ratifi car a desocupação Unidades 
Oitavo Andar, pelo Banco BMG, e ratifi car o pagamento e o valor da multa contratual realizados, além da incorporação 
aos imóveis das benfeitorias referidas no termo de vistoria prévia; (b) alterar o objeto do Contrato de Locação 
(“Aditamento ao Contrato de Locação”); (iv) conceder, à Guantera, prazo adicional, até 30 de Junho de 2015, para 
realizar uma nova locação das unidades autônomas de números 81, 82, 83 e 84 do 8º andar do Bloco ou Ala “B”, fi cando 
o novo locatário sujeito a aprovação dos Investidores, por intermédio de uma nova Assembleia de Titulares dos CRI a ser 
realizada (“Novo Locatário”); (v) aprovar a utilização pela Ápice, dos recursos depositados no Fundo de Sobregarantia, 
para pagar a diferença entre as próximas parcelas de amortização dos CRI e o Novo Aluguel BMG até 30 de Junho de 
2015;  (vi) aprovar um pré-pagamento da operação a ser realizado pela Guantera, com o fi m de reenquadrar a Emissão, 
em razão da redução dos valores do Contrato de Locação, sem o acréscimo de quaisquer multas ou penalidades pelo 
pré-pagamento a ser realizado, mantendo a estrutura original da Operação, respeitadas as devidas proporções; (vii) 
aprovar a utilização dos recursos depositados no Fundo de Sobregarantia, sem prejuízo das obrigações da Guantera nos 
Documentos da Operação,  para o pré-pagamento descrito na alinea (vi) acima; (viii) prorrogar o prazo para entrega do 
Auto de Vistoria dos Imóveis, emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, inserto na 
cláusula 2.7. do Contrato de Cessão, de “270 (duzentos e setenta) dias a contar da presente data”, conforme 
prorrogação deliberada em Ata de Assembleia de Titulares de CRI, realizada em 13 de janeiro de 2014, para “30 (trinta) 
meses a contar da presente data”; (ix) aprovar a alteração do Termo de Securitização da 8ª Serie da 1ª Emissão da Ápice, 
para refl etir a possibilidade de realização de amortização extraordinária parcial dos CRI, mediante sorteio dos 
Investidores, sendo que a metodologia a ser apresentada de sorteio e outras regras, sejam deliberadas por intermédio 
de nova assembleia de titulares dos CRI; e (x) outros assuntos relacionados. São Paulo, 01 de abril de 2015.

Fernando Cesar Brasileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

AUTO POSTO MEGAMANIA LTDA, torna  público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30009660, válida até 31/03/2020, para Combustíveis e Lubrificantes
para veículos, com.varejista à Av. Aricanduva, 4777, Esq. c/ R. Alora - Jardim Arizi - São

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 0746/2015-FAMESP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2015-FAMESP
REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2015-FAMESP

Encontra-se à disposição dos interessados do dia 1º/04/2015 a 22/04/2015, das 8:00 às 11:30 
horas e das 13:30 às 18:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião 
Junior, Município de Botucatu, Estado de São Paulo, Fone (14) 3815-2680-ramal 111, Fax (14) 
3815-2680 - ramal 110 e/ou 117, site www.famesp.fmb.unesp.br, o EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 044/2015-FAMESP, PROCESSO Nº 0746/2015-FAMESP, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 047/2015-FAMESP, que tem como objetivo o registro de preços, pelo período de 
12 (doze) meses, para aquisição de CATETER BALÃO PERIFÉRICO, STENT AUTO 
EXPANSÍVEL, ETC., em sistema de consignação, para atender às necessidades da Unidade 
de Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Botucatu e demais unidades administradas pela FAMESP, tipo menor preço por item, em 
conformidade com o disposto no Anexo II do Edital. A abertura dos Envelopes Proposta de 
Preços e Envelope Documentos de Habilitação, será realizada no dia 23/04/2015, com início 
às 09:00 horas, na Sala de reuniões da Seção de Compras da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar, no endereço supracitado. Botucatu, 31 de março de 
2015. Prof. Dr. Pasqual Barretti-Diretor Presidente-FAMESP.

EDITAL
Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 014/2015 - 
090189000012015OC00041, referente ao processo nº 001.0001.000.422/2015, 
objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
COMPRA DE MEDICAMENTOS a ser realizado por intermédio do Sistema 
Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo 
do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 15/04/2015, a 
partir das 09:00 horas.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 02/04/2015, 
o site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de 
senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.
O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br, 
ou Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 1º andar, Jd. América - São Paulo - SP.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica que foi 

INDEFERIDO o Recurso Administrativo interposto pela licitante Metalsor 
Usinagem e Ferramentaria Ltda. - EPP ao Pregão Presencial nº 36/2014 - 
Processo Administrativo nº 7.385/2014, destinado à contratação de empresa 

para execução de serviços de usinagem e recuperação de peças. Informações 

pelo site www.saaesorocaba.com.br e pelos tel. (15) 3224-5814 e 5815, ou 

pessoalmente na Av. Pereira da Silva, nº 1.285, no Setor de Licitação e Contratos. 

Sorocaba, 31 de março de 2015.. Ema Rosane Lied Garcia Maia - Pregoeira.

Encontra-se aberto na REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO MESQUITA FILHO” -
UNESP, o edital de Concorrência nº 01/2015-RUNESP, destinado à Reforma e Readequação do Datacenter
da Reitoria, do tipo menor preço. Os serviços serão executados na Rua Quirino de Andrade, nº 215 – 5º andar - Centro
– São Paulo/SP - CEP: 01.049-010. A pasta técnica, incluindo o Edital e demais anexos, encontra-se à disposição dos
interessados, no local e endereço citados acima, ou por meio do sítio eletrônico https://www.unesp.br/licitacao. A visita
técnica obrigatória será realizada no período de 01/04/2015 a 05/05/2015, em dias úteis, de 2ª (terça) a 6ª (quinta)
feiras, nos horários das as 09:30 as 11:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas, devendo ser previamente agendada junto
à Assessoria de Informática da Reitoria, por meio do telefone: (11) 5627-0448 e/ou e-mail: rsantin@unesp.br. A
realização da sessão dar-se-á no dia 11 de maio de 2015, às 10:00 horas, na Sala de Reuniões/Pregões desta
Reitoria, à Rua Quirino de Andrade, nº 215 - 2º Andar - Centro, São Paulo/SP - CEP: 01.049-010.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Reitoria

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO Nº 033/2015 - PROC Nº 0606/2015 - RESERVA DE COTA PARA ME/EPP
Objeto: Registro de preços para fornecimento de aproximadamente 1.200 (mil e duzentas) toneladas de cloro
gás para tratamento de água. Sessão pública: 15/04/2015 às 13h30, na Sala de Licitações do SEMAE.

PREGÃO Nº 035/2015 - PROC Nº 0608/2015 - RESERVA DE COTA PARA ME/EPP
Objeto: Registro de preços para fornecimento de aproximadamente 5.000 (cinco mil) toneladas de cloreto
de polialumínio (PAC) para tratamento de água. Sessão pública: 17/04/2015 às 08h30, na Sala de
Licitações do SEMAE. AQUISIÇÃO DE EDITAL: www.semaepiracicaba.sp.gov.br (gratuita) ou Setor de
Protocolo (recolhimento de R$ 10,00 (dez reais)). SEMAE - Rua XV de Novembro, 2200 - Fone (19) 3403-
9623 - Fax 3426-9234, de 2ª a 6ª feira das 09 às 16h. Piracicaba/SP, 31 de março de 2015. Vlamir Augusto
Schiavuzzo - Presidente do SEMAE.

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba
Aviso de Licitação

Aos cofres públicos R$ 72,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ERRATA DE EDITAL – Pré-qualificação nº 01/2015
OBJETO: Seleção de empresas interessadas na participação
de futura Concorrência, do tipo menor preço global, cujo
objeto é a contratação de empreitada de mão de obra com
fornecimento de materiais para construção da Estação
Central-Parque, conforme memorial descritivo, planilha
orçamentária, cronograma fisico-financeiro e projetos
anexos ao edital – Sec. Mun. Obras. Em atendimento ao
princípio da isonomia, informamos a todos que foi
disponibilizado no site desta Prefeitura Municipal http:/
/www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/
apresentacao.jsp “errata” do edital a qual fica, desde já,
fazendo parte integrante do instrumento convocatório,
sendo válido para todos os efeitos legais o documento
original encartado nos autos a disposição dos
interessados. Fica mantida a data da sessão de entrega
e abertura dos envelopes.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 07/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
TIPO: “menor preço global”

(execução indireta empreitada por preço global)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, COBERTURA E ILUMINA-
ÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO MIGUEL VILLAR (CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
CONVÊNIO Nº 783024/2013).
Tendo em vista que a sessão marcada para dia 20/02/2015 foi FRACASSADA, republica-se o presente. Edital
e seus anexos à disposição dos interessados através do site (www.valparaiso.sp.gov.br), já a Pasta Técnica
deverá ser retirado em CDs ou pen-drive, exclusivamente na Secretaria de Obras e Serviços, devendo os
interessados trazer sua mídia para gravação da referida pasta. A visita técnica deverá ser realizada até às 14h
do dia 22/04/2015, devendo os responsáveis pela visita técnica agendar através do fone (18)3401-9200 ramais
215 e 231, das 9h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria de Obras e Serviços, o dia da visita. Os interessados
em participar da presente licitação deverão ser cadastrados junto à Prefeitura Municipal de Valparaiso,
conforme exigências dos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93. As empresas não cadastradas poderão
participar desta licitação, desde que requeiram sua inscrição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de
Valparaiso até às 15h do dia 17/04/2015, e desde que o pedido de cadastramento seja deferido. Documentos
e propostas serão recebidos até às 13h45min do dia 23/04/2015 e a sessão de abertura dos
envelopes será às 14h do mesmo dia. Maiores informações no endereço acima citado ou pelo telefone (18) 3401-
9200 – ramal 230 – fax 229 – Setor de Licitações.

Valparaíso-SP, 31 de março de 2015.
MARCOS YUKIO HIGUCHI - Prefeito

Prefeitura Municipal de Valparaíso
Estado de São Paulo

Processo: SC/759/15
Pregão Presencial 25/15 Edital 30/15

Objeto: Aquisição parcelada de Combustível.
Data: 16/04/2015 ás 14hs30.

Ubatuba, 31 de Março de 2015
Comissão de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBATUBA

TP 09200/15-RT-Perfuração de poço tubular profundo (350m), integrante do 
sistema de abastecimento de água do município de General Salgado. Edital 
completo disponível para download a partir de 02/04/2015-www.sabesp.com.
br/licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso-cadastre sua empresa-
Problemas c/ o site, contatar fone (0**11) 3388-9332-, das 8/11:30 e 13:30/
16h, ou informações, R. Tenente Florêncio Pupo Netto, 300-Lins-SP, fone 
0XX14 3533-5607. Recebimento das propostas comerciais e documentos de 
habilitação: 17/04/15 às 14h:00. Lins, 01/04/15-RT. UN Baixo Tietê e Grande-RT.

PG ONLINE MC 35415/14
do Estado e no DCI. Onde lê-se: envio das “Propostas” a partir da 00h00 (zero 
hora) do dia 09/04/15, leia-se: envio das “Propostas” a partir da 00h00 (zero hora) 
do dia 10/04/15. Ficam mantidas as demais condições. SP 01/04/15-UN Centro.

AVISOS DE LICITAÇÕES

ERRATA

Faça a sua parte. Economize água.


