Informações sobre o Processo Eleitoral da ABIA - 2020
De acordo com o que prevê o Estatuto Social da ABIA, a Assembleia Geral Ordinária se
reunirá de dois em dois anos para eleger o Conselho Diretor da Associação.
Como a última eleição da Associação ocorreu em abril de 2018, o mandato dos atuais
conselheiros está terminando e, assim, a eleição para o período 2020-2022 ocorrerá na
AGO do dia 06 de abril de 2020 (segunda-feira) na sede da entidade, localizada na Rua
Butantã, 336, 3º andar, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP.: 05424-000 às 14h.
O Conselho Diretor é composto por 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) membros que terão um
mandato unificado de 2 (dois) anos.
As chapas deverão ser registradas, exclusivamente, de forma presencial na Secretaria da
Associação até o dia 23 de março de 2020, mediante a entrega da documentação prevista
nos artigos 50 e 51 do Estatuto Social.
É importante ressaltar que o Requerimento de Registro das chapas deverá ser subscrito
por no mínimo 20 representantes de empresas associadas.
Só poderão compor as chapas os candidatos que pertençam aos quadros de empresa
associada nas seguintes condições: a) Sejam associadas efetivas; b) estejam em dia com
suas mensalidades; c) sejam associadas há mais de 6 meses completos na data de
divulgação do Edital de Convocação e d) não tenham sido condenados por crime de
“colarinho branco” em processos falimentares ou de natureza criminal.
Vale lembrar que a Secretaria da ABIA (localizada em sua sede) funciona de segunda à
sexta-feira das 8h30min às 18h.
Em caso de dúvidas, favor enviar e-mail para comunica@abia.org.br.

R. Butantã, 336 • 3º andar - Pinheiros | São Paulo/SP | CEP 05424-000
+55 (11) 3030.1353 | abia.org.br
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QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Aviso de Licitação
PP 007/2020; P.A. 121/2020; Objeto: Aquisição de tijolinhos de barro comum, para utilização
nos cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória. Abertura: 18/03/2020 às 09:00hs.
O edital encontra-se no site www.maua.sp.gov.br. Inf: (11)4512-7803. Clóvis Cirilo Bosquetti –
Secretário de Serviços Urbanos.

JSL S.A.

CNPJ/MF 52.548.435/0001-79 - NIRE 35.300.362.683
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2020

Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de janeiro de 2020, às 08 horas, na sede social da JSL S.A.
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros,
1017, Conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente:
Adalberto Calil; Secretária: Maria Lúcia de Araújo. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alienação
de participação societária da Companhia no âmbito da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias (“Ações”) de emissão da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas
e Equipamentos S.A. (“Vamos” e “Oferta”); (ii) o empréstimo de ações de emissão da Vamos e de
titularidade da Companhia no contexto da Oferta; e (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia
tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta. Deliberações:
Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos,
decidiram aprovar as seguintes deliberações: (i) a alienação de participação acionária detida pela
Companhia na Vamos no âmbito da Oferta, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, sendo observado o disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e as demais
disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior. Nos termos do
artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vamos”, a
quantidade inicial de ações poderá, a critério da Vamos e dos acionistas vendedores da Oferta, em
comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições
e pelo mesmo preço das ações originais. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
inicial de ações poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%,
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a
ser outorgada pela Vamos e pelos acionistas vendedores da Oferta, as quais serão destinadas à
estabilização de preço das Ações. As Ações serão distribuídas sob o regime de garantia firme de
liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, e não será permitida a distribuição parcial
no contexto da Oferta. Nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das S.A., não será observado o
direito de preferência dos acionistas da Vamos no aumento de capital decorrente da Oferta. Serão
definidos oportunamente pelo Conselho de Administração a quantidade de Ações a serem alienadas
pela Companhia no contexto da Oferta e o preço de venda das Ações, conforme venha a ser acordado
na data de precificação da Oferta, após a apuração do resultado do procedimento de coleta de
intenções de investimento a ser realizado junto a investidores institucionais, no Brasil e no exterior, em
consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, e em conformidade com
o artigo 44 da Instrução CVM 400 (bookbuilding). (ii) o empréstimo de ações ordinárias de emissão
da Vamos e de titularidade da Companhia em montante correspondente a até 15% das Ações, para
fazer frente ao processo de estabilização das Ações no âmbito da Oferta, com observância do artigo
24 da Instrução CVM 400 e da regulamentação aplicável, por um período de até 30 dias contados da
data de início da negociação das ações de emissão da Vamos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. (iii) a
autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários
à realização da Oferta, incluindo a celebração de todos os documentos e contratos relacionados.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e conferida,
foi por todos assinada. Mesa: Adalberto Calil – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária.
Conselheiros presentes: Fernando Antonio Simões, Fernando Antonio Simões Filho, Adalberto Calil,
Álvaro Pereira Novis e Augusto Marques da Cruz Filho. São Paulo, 24 de janeiro de 2020. Confere com
a original, lavrada em livro próprio. Maria Lúcia de Araújo - Secretária da Mesa - JUCESP – Certifico
o registro sob nº 95.465/20-0, em 18.02.2020 – Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

ΒΑΝΧΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ ΣΕΡΓΙΠΕ Σ.Α.
ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ ΑΒΕΡΤΑ
ΧΝΠϑ/ΜΦ Ν≡13.009.717/0001−46
ΝΙΡΕ 2830000007−7 | Χ⌠διγο ΧςΜ ν≡ 112−0
ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο
Convidamos os senhores acionistas do Banco do Estado de Sergipe S.A.
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03 de abril de 2020, às 10 horas, em sua sede social situada no Centro
Administrativo Banese, localizado na Rua Olímpio de Souza Campos
Júnior, nº 31, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju (SE), a fim de discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΟΡDΙΝℑΡΙΑ:
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, Relatório dos
Auditores Independentes, Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e
Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2019;
2. Ratificar a distribuição aos acionistas de Juros Sobre Capital Próprio e
sua imputação aos dividendos mínimos obrigatórios, aprovada pelo
Conselho de Administração, referente ao ano de 2019;
3. Ratificar a distribuição aos acionistas de Dividendos Mínimos
Obrigatórios, propostos pelos órgãos da administração, relativos ao
exercício de 2019.
4. Deliberar a distribuição aos acionistas de Dividendos Adicionais,
propostos pelos órgãos da administração, excedente ao mínimo
obrigatório, referente ao lucro líquido do exercício de 2019;
5. Deliberar sobre a proposta de constituição de Reserva Estatutária para
Margem Operacional, aprovada pelo Conselho de Administração,
referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2019;
6. Ratificar o pagamento de participação nos lucros aos administradores,
nos termos do art. 152, da Lei nº. 6.404/1976, considerando o resultado de
2019;
7. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal;
8. Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos
suplentes;
9. Fixar o número de integrantes e eleger os membros do Conselho de
Administração.
ΟΒΣΕΡςΑ∩∏ΕΣ:
● Os documentos relativos a esta Assembleia encontram−se à disposição
dos interessados, no Gabinete da Diretoria, Centro Administrativo Banese,
localizado na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31, Bairro Inácio
Barbosa, Aracaju(SE), na página de Relações com Investidores do
Banese, www.banese.com.br, no site da CVM, www.cvm.gov.br e no site
da B3 S.A. − Brasil, Bolsa, Balcão, www.b3.com.br;
● Os procuradores dos acionistas deverão depositar os respectivos
instrumentos de mandato no Gabinete da Diretoria, Centro Administrativo
Banese, localizado na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31, Bairro
Inácio Barbosa, Aracaju (SE).
ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο ΝΑ ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ: nos termos do Artigo 126 da Lei nº
6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores, para participar e deliberar
na Assembleia Geral o acionista deve observar que:
● Além do documento de identidade, deve apresentar, também,
comprovante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido
pelo custodiante. Para acionistas pessoas jurídicas, devem ser
apresentados os documentos que comprovem a regularidade de
representação, incluindo ata de eleição dos administradores, se for o caso;
● Caso não possa estar presente à Assembleia Geral, o acionista poderá
ser representado por procurador constituído há menos de um ano, desde
que esse seja acionista, administrador da Sociedade, advogado ou
instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento
representar seus condôminos;
● As procurações deverão ter firma reconhecida, conforme parágrafo 2º do
art. 654 do Código Civil Brasileiro;
● Com objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da
Assembleia, o comprovante de titularidade das ações, o instrumento de
mandato e eventual declaração de voto podem, a critério do acionista, ser
depositados na sede da Sociedade, preferencialmente, com até 2 (dois)
dias úteis antes da data prevista para a realização da Assembleia Geral;
● Percentual Mínimo do Capital Votante para Solicitação de Voto Múltiplo:
5%.
Os acionistas também poderão exercer o voto na Assembleia Geral por
meio do boletim de voto a distância, conforme previsto nos artigos 21−A e
seguintes da Instrução CVM 481/2009 e alterações, que deverá ser
enviado aos seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à
Companhia, conforme procedimentos descritos no Manual da Assembleia.
Aracaju (SE), 03 de Março de 2020.
ϑοσ Αυγυστο Χηαϖεσ Ρεσενδε
Presidente do Conselho de Administração

Χλυβε Αλτο δοσ Πινηειροσ

ΧΝΠϑ ν≡ 61.970.505/0001−73
Εδιταλ δε Χονϖοχαο Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια
Εστο χονϖοχαδοσ οσ ασσοχιαδοσ τιτυλαρεσ ε ρεmιδοσ δο Χλυβε Αλτο δοσ Πινηειροσ θυε εστεϕαm εm σιτυαο ασσοχιατιϖα ρεγυλαρ παρα
α Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια, θυε σερ〈 ρεαλιζαδα νο δια 6/06/2020, σ〈βαδο, να σεδε σοχιαλ δο Χλυβε, λοχαλιζαδα να Ρυα Γυερρα
ϑυνθυειρο, 115, Αλτο δε Πινηειροσ, Σο Παυλο/ΣΠ. Α 1♠ χονϖοχαο τερ〈 ινχιο ◊σ 8η ε α 2♠ χονϖοχαο χοmεαρ〈 1 ηορα δεποισ, ◊σ 9η,
παρα θυε οσ παρτιχιπαντεσ, να φορmα δο αρτιγο 43, ινχισο Ι, δο Εστατυτο Σοχιαλ, δελιβερεm σοβρε α σεγυιντε Ορδεm δο Dια: Ελειο Παρ−
χιαλ δε Μεmβροσ δο Χονσεληο Dελιβερατιϖο. Οσ ασσοχιαδοσ σερο αδmιτιδοσ ◊ ϖοταο ατ ασ 17η δο mεσmο δια, ιmπρετεριϖελmεντε.
Οσ χανδιδατοσ, οβσερϖαδο ο δισποστο νο αρτιγο 53, δο Εστατυτο Σοχιαλ, δεϖερο εφετυαρ, πεσσοαλmεντε, εm ατ 10 διασ αντεσ δα δατα
δα Ασσεmβλεια Γεραλ, ο ρεγιστρο δε συασ ινσχρι⌡εσ να Σεχρεταρια Σοχιαλ δο Χλυβε, mεσmο λοχαλ ονδε ποδεm σερ οβτιδοσ οσ δεmαισ
εσχλαρεχιmεντοσ νεχεσσ〈ριοσ ρελατιϖοσ ◊ ινσχριο. Σο Παυλο, 12/02/20. Φ〈βιο Χανδαλαφτ: Πρεσιδεντε δα Dιρετορια

ΓΟςΕΡΝΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΟ ΜΕΙΟ ΑΜΒΙΕΝΤΕ
ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΠΑΡΑ Α ΧΟΝΣΕΡςΑ∩℘Ο Ε Α ΠΡΟDΥ∩℘Ο
ΦΛΟΡΕΣΤΑΛ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ
ΑςΙΣΟ DΕ ΣΥΣΠΕΝΣ℘Ο DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
Χονχορρνχια ν≡ 001/2020
Προχεσσο ΦΦ ν≡ 97/2020
Παρεχερ Αϑ ν≡ 028/2020
Α Φυνδαο παρα α Χονσερϖαο ε α Προδυο Φλορεσταλ δο Εσταδο δε Σο Παυλο, ατραϖσ δα
Χοmισσο δε Λιχιταο τορναm πβλιχο παρα χονηεχιmεντο δοσ ιντερεσσαδοσ α ΣΥΣΠΕΝΣ℘Ο
DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΑ ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Ν≡ 001/2020, θυε οβϕετιϖα α ΑΛΙΕΝΑ∩℘Ο DΕ ΓΟΜΑ
ΡΕΣΙΝΑ DΕ ΠΙΝΥΣ ΕΛΛΙΟΤΤΙΙ ςΑΡ. ΕΛΛΙΟΤΤΙΙ Ε ΠΙΝΥΣ ΣΠΠ, ΕΜ ΡΕΓΙΜΕ DΕ ΜΑΤΑΓΕΜ,
ΝΑ ΦΛΟΡΕΣΤΑ ΕΣΤΑDΥΑΛ DΕ ΠΙΡΑϑΥ, ΦΛΟΡΕΣΤΑ ΕΣΤΑDΥΑΛ DΕ ΜΑΝDΥΡΙ Ε
ΦΛΟΡΕΣΤΑ ΕΣΤΑDΥΑΛ DΕ ℑΓΥΑΣ DΕ ΣΑΝΤΑ ΒℑΡΒΑΡΑ, δεϖιδο α νεχεσσιδαδε δε
αδεθυαο δο Εδιταλ ε σευσ ανεξοσ.
Σο Παυλο, 04 δε mαρο δε 2020.

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06
ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1017/19 − ΡΧ 5551/19
Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, ΑDϑΥDΙΧΑ ◊ εmπρεσα Στανδαρδ Σιστεmασ δε Αρ Χονδιχιοναδο Λτδα ΕΠΠ, νο ΧΝΠϑ ν≡
11.984.544/0001−51, παρα πρεσταο δε σερϖιοσ δε Χοντραταο δε οβρασ δε ρεφορmα χιϖιλ παρα αδεθυα⌡εσ νο σιστεmα δε προτεο ε χοmβατε
α ινχνδιο δο ΙΧΕΣΠ, χορρεσπονδεντε α 1550m″ δε ιντερϖενο,
ιντερϖενο, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ
ΝΟΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΑΒΕΡΤΥΡΑ
ΡΓ℘Ο: ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΒΑΥΡΥ ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΣΑ∨DΕ
Προχεσσο: 13.550/2020 − Μοδαλιδαδε:
Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ΣΜΣ ν° 39/2020 − Σιστεmα δε Ρεγιστρο δε
Πρεο − ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο – πορ mειο δα ΙΝΤΕΡΝΕΤ − Τιπο Μενορ Πρεο πορ Ιτεm − Οβϕετο
Οβϕετο::
αθυισιο ανυαλ εστιmαδα δε διϖερσοσ mεδιχαmεντοσ παρα ο mυνιχπιο.
mυνιχπιο. Α Dατα δο Ρεχεβιmεντο δασ
Προποστασ σερ〈 ατ δια 18/03/2020 ◊σ 9 η − Α αβερτυρα δα Σεσσο δαρ−σε−〈 νο δια 18/03/2020 ◊σ 9
η. − Πρεγοειρο: Χριστιανο Ριχαρδο Ζαmβονι. Ο Εδιταλ χοmπλετο ε ινφορmα⌡εσ ποδερο σερ οβτιδοσ
να Dιϖισο δε Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ, Ρυα Γρσον Φρανα, 7−49, 1≡ ανδαρ, Χεντρο, ΧΕΠ: 17015−200
– Βαυρυ/ΣΠ, φονε (14) 3104−1463/1465, ου πελο σιτε ωωω.βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ ου ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ,
ΟΧ 820900801002020ΟΧ00074,
820900801002020ΟΧ00074, ονδε σε ρεαλιζαρ〈 α σεσσο δε πρεγο ελετρνιχο, χοm οσ λιχιταντεσ
δεϖιδαmεντε χρεδενχιαδοσ.Dιϖισο δε Χοmπρασ, 04/03/2020 − χοmπρασ_σαυδε≅βαυρυ.σπ.γοϖ.βρ
Εϖελψν Πραδο Ρινερι − Dιρετορα δα Dιϖισο Χοmπρασ ε Λιχιτα⌡εσ − Σ.Μ.Σ.
ΕΣΤΑDΟ DΟ ΜΑΡΑΝΗ℘Ο
ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ – ΕΜΣΕΡΗ
ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 009/2020−ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 196.217/2019 − ΕΜΣΕΡΗ

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΧΑΜΠΙΝΑΣ/ΣΠ
ΧΟΜΥΝΙΧΑDΟ DΕ ΑΛΤΕΡΑ∩℘Ο
Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο ν≡ ΠΜΧ.2019.00053080−23 − Ιντερεσσαδο: Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ
δε Σερϖιοσ Πβλιχοσ − Ασσυντο: Πρεγο ν≡ 032/2020−Ελετρνιχο − Οβϕετο: Πρεσταο δε
σερϖιοσ δε δισποσιο θναλ εm ατερρο σανιτ〈ριο πριϖαδο, ινχλυινδο ο τρανσπορτε, δοσ Ρεσδυοσ
Σ⌠λιδοσ Υρβανοσ (ΡΣΥ) χολεταδοσ ε ρεχεβιδοσ να υνιδαδε δε τρανσφερνχια ε τρανσβορδο
εξιστεντε νο Ατερρο Σανιτ〈ριο Dελτα Α. Ο Μυνιχπιο δε Χαmπινασ, πορ ιντερmδιο δο Dιρετορ
δο Dεπαρταmεντο Χεντραλ δε Χοmπρασ, ΧΟΜΥΝΙΧΑ αοσ ιντερεσσαδοσ θυε, εm ραζο δα
χονσταταο δε θυε οσ αρθυιϖοσ δο Εδιταλ ε δ α Παστα Τχνιχα δισπονιβιλιζαδοσ νο πορταλ
ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ απρεσενταραm ερρο νο χαρρεγαmεντο δασ π〈γινασ, ρεαβριυ ο
πραζο ινιχιαλmεντε εσταβελεχιδο παρα οσ προχεδιmεντοσ: Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ δο λοτε
01: δασ 09η δο δια 18/03/20 ◊σ 10η δο δια 19/03/20 −Αβερτυρα
−Αβερτυρα δασ Προποστασ δο λοτε 01: α παρτιρ
δασ 11η δο δια 19/03/20 −Ινχιο δα Dισπυτα δε Πρεοσ: α παρτιρ δασ 14η30mιν δο δια 19/03/20
−Dισπονιβιλιδαδε δο Εδιταλ ε δα Παστα Τχνιχα (ϖερσ⌡εσ σεm ερρο δε χαρρεγαmεντο): α
παρτιρ δε 05/03/20, νο πορταλ ελετρνιχοωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ. Εσχλαρεχιmεντοσ αδιχιοναισ
χοm α Πρεγοειρα Ανα ϑυλια Γ. Φοντεσ Τρεϖισανι πελο τελεφονε (19) 2116−0678.
Χαmπινασ, 04 δε mαρο δε 2020
ΜΑΡΧΙΟ ςΙΝΙΧΙΥΣ ϑΑWΟΡΣΚΙ DΕ ΛΙΜΑ
Dιρετορ Αδmινιστρατιϖο Ρεσπονδενδο πελο Dεπαρταmεντο Χεντραλ δε Χοmπρασ
ABIA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
C.N.P.J. nº 60.584.620/0001-47
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 06 de abril de 2020 (segunda-feira)
Horário: 14h (1ª convocação)
14h30min (2ª convocação, com qualquer quórum)
Local de Votação: Rua Butantã, 336, 3º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05424-000.
Prazo para Registro de Chapa: Até 23/03/2020
Horário de Funcionamento da Secretaria: das 8h30min às 18h
Prazo para impugnação de candidaturas: até 01/04/2020
Ficam convocadas as empresas associadas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada na sede da ABIA, na Rua Butantã, 336, 3º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, conforme o
disposto no Capítulo XII, artigos 49 e seguintes do Estatuto Social para deliberação da seguinte
ORDEM DO DIA:
1. DELIBERAR SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO COMPOSTO PELO BALANÇO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DIRETOR REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL
DE 2019.
2. REFERENDAR O PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS, CONFORME PARÁGRAFO SEXTO
DO ARTIGO 33 DO ESTATUTO SOCIAL.
3. ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR - BIÊNIO 2020/2022.
A apresentação de chapa(s), incluindo o requerimento de registro, deverá observar os requisitos
previstos nos artigos 50 e 51 do Estatuto Social. Ressaltamos que o requerimento de registro de
chapa(s) deve ser apresentado em 3 (três) vias e endereçado ao Presidente do Conselho Diretor,
conforme §4º do art. 50 do Estatuto Social.
São Paulo, 04 de março de 2020
NIVEO JOSE MALUF
Presidente do Conselho Diretor

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 23.373.000/0001-32 - NIRE 35300512642

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2020
Data, Hora e Local: Em 24 de janeiro de 2020, às 18:00 horas, na sede social da
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. (“Companhia”),
localizada na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva,
400, sala 09, Vila Cintra, CEP 08.745-900. Convocação e Presenças: Dispensada
a convocação em razão da presença das acionistas titulares da totalidade do capital
social da Companhia, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4°, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. Mesa:
Presidente: Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli; Secretária: Maria Lúcia de
Araújo. Ordem do dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a realização de oferta pública
de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Ações” e “Oferta”); (ii) a submissão do (a) pedido de adesão da Companhia ao
segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), e (b) pedido de admissão à negociação
das ações da Companhia na B3; (iii) a reformulação e consolidação do Estatuto Social
da Companhia para adaptá-lo às exigências legais aplicáveis às companhias abertas
e às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento
do Novo Mercado”); (iv) a eleição de membros do Conselho de Administração da
Companhia; e (v) a autorização para que o Conselho de Administração da Companhia
aprove todos os termos e condições da Oferta, bem como celebre todos os documentos
necessários. Deliberações: Os acionistas da Companhia decidiram, por unanimidade,
sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) aprovar a realização da Oferta, no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações
no exterior, com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes
do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo observado o disposto na
Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”), e as demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das
Ações no exterior, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities
and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (SEC), em operações
isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933 e outros regulamentos
aplicáveis, e nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil,
para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-US
persons), de acordo com o Regulamento S. Nos termos do artigo 172, I, da Lei das
Sociedades por Ações, não será observado o direito de preferência dos acionistas
da Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta. Nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da Companhia”, a quantidade inicial de ações poderá, a critério da Companhia e dos
acionistas vendedores da Oferta, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta,
ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações
originais. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade inicial de ações
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme
opção a ser outorgada pela Companhia e pelos acionistas vendedores da Oferta, as
quais serão destinadas à estabilização de preço das Ações. As Ações serão distribuídas
sob o regime de garantia firme de liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores da
Oferta, e não será permitida a distribuição parcial no contexto da Oferta. Nos termos
do artigo 172, inciso I, da Lei das S.A., não será observado o direito de preferência
dos acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta. Serão
definidos oportunamente pelo Conselho de Administração a quantidade de Ações a
serem alienadas pela Companhia no contexto da Oferta e o preço de venda das Ações,
conforme venha a ser acordado na data de precificação da Oferta, após a apuração do
resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado junto
a investidores institucionais, no Brasil e no exterior, em consonância com o disposto
no artigo 170, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, e em conformidade com o artigo 44 da
Instrução CVM 400 (bookbuilding). (ii) aprovar a submissão à B3: (a) do pedido de
adesão da Companhia ao Novo Mercado; e (b) do pedido de admissão à negociação
das ações da Companhia na B3, bem como a celebração com a B3 do Contrato de
Participação do Novo Mercado, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a tomar
todas as medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão ao Novo
Mercado. (iii) aprovar a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia,
o qual passa a vigorar conforme Anexo I desta ata, para adaptá-lo às exigências legais
aplicáveis às companhias abertas listadas no Novo Mercado. Caso não haja liquidação
da Oferta, os acionistas se comprometem a reformar o presente Estatuto Social, de
forma que este documento volte a ter a redação vigente antes das alterações ora
aprovadas. (iv) eleger como membros do Conselho de Administração da Companhia,
para mandato unificado até 25 de fevereiro de 2021, a fim de coincidir com o mandato
dos atuais membros do Conselho de Administração, permitida a reeleição, os Senhores:
(a) RENATO HORTA FRANKLIN, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG 10.406.918-SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob
o nº 043.417.436-00, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros,
nº 1.017, conjunto 92, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
04530-001, que ocupará o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e
(b) JOSÉ MAURO DEPES LORGA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula
de identidade (RG) nº 04.171.198-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 711.509.27704, com domicílio na Rua Fernando Nogueira de Sousa, 103, Barra da Tijuca, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22620-380, que ocupará o
cargo de membro independente do Conselho de Administração. A caracterização do
Sr. José Mauro Depes Lorga ora eleito como conselheiro independente, nos termos
do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, foi atestada por
ele mediante declaração previamente encaminhada ao Conselho de Administração,
constante do Anexo II à presente ata. Os Conselheiros ora eleitos foram investidos
nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse constantes
dos Anexos III e IV à presente ata e devidamente arquivados na sede da Companhia,
observada a prestação das declarações previstas em lei. (v) conceder a autorização
para que o Conselho de Administração da Companhia aprove todos os termos e
condições da Oferta e celebre todos os contratos e realize todos os atos necessários
relacionados à Oferta. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como nenhum
dos presentes desejou fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrandose a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1° do Artigo
130 da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e achada conforme, foi por todos os
presentes assinada. Mesa: Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli – Presidente. Maria
Lúcia de Araújo – Secretária. Acionistas: JSL S.A. e JSL Empreendimentos Imobiliários
S.A. Mogi das Cruzes, 24 de janeiro de 2020. Cópia Fiel do Original - Mesa: Gustavo
Henrique Paganoto Moscatelli – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária.
JUCESP – Certifico o registro sob nº 94.875/20-0, em 18.02.2020 – Gisela Simiema
Ceschin – Secretária Geral.

ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να πρεσταο δε σερϖιοσ χοντινυαδοσ δε λιmπεζα, χονσερϖαο ε
ηιγιενιζαο, δασ 〈ρεασ mδιχο−ηοσπιταλαρεσ, εξτερνασ ε εσθυαδριασ χοm φορνεχιmεντο δε mο δε οβρα θυαλιφιχαδα,
mατεριαισ, προδυτοσ σανεαντεσ, εθυιπαmεντοσ ε υτενσλιοσ, παρα ατενδερ ασ νεχεσσιδαδεσ δα Υνιδαδε δε Σαδε Ηοσπιταλ
Μαχρορρεγιοναλ Dρ♠ Ρυτη Νολετο, Ηοσπιταλ δε Γραϕα ε Ηοσπιταλ Ρεγιοναλ δε Χηαπαδινηα, αδmινιστραδα πελα Εmπρεσα
Μαρανηενσε δε Σερϖιοσ Ηοσπιταλαρεσ – ΕΜΣΕΡΗ.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: Μενορ Πρεο Πορ Λοτε
DΑΤΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ: 27/03/2020 ◊σ 08η30, ηορ〈ριο δε Βρασλια/DΦ.
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστεmα Λιχιτα⌡εσ−ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ
Εδιταλ ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δα ΕΜΣΕΡΗ (ωωω.εmσερη.mα.γοϖ.βρ).
Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ λοχαλιζαδα, να Αϖ. Βοβορεmα, Θδ−16, ν° 25, Βαιρρο δο Χαληαυ,
Σο Λυσ/ΜΑ, πελοσ ε−mαιλσ χσλ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε/ου αmαραλ.νετο≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ, ου πελο τελεφονε (98)
3235−7333.
Σο Λυσ (ΜΑ), 02 δε mαρο δε 2020
Φρανχισχο Ασσισ δο Αmαραλ Νετο
Αγεντε δε Λιχιταο δα ΕΜΣΕΡΗ

ΕΣΤΑDΟ DΟ ΜΑΡΑΝΗ℘Ο
ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ – ΕΜΣΕΡΗ
ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 010/2020 − ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 179.258/2019 – ΕΜΣΕΡΗ
ΟΒϑΕΤΟ: Αθυισιο δε Ινσυmοσ χοm χεσσο δε εθυιπαmεντοσ εm ρεγιmε δε χοmοδατο, οβϕετιϖανδο ο προϖισιοναmεντο
πορ υm περοδο δε 24 (ϖιντε ε θυατρο) mεσεσ παρα οσ Σετορεσ δε Τριαγεm δε Dοαδορεσ, Χολετα, Προδυο, Εστοχαγεm ε
Dιστριβυιο δο Ηεmοχεντρο Χοορδεναδορ ε δοσ Ηεmονχλεοσ θυε χοmπ⌡εm α Ηεmορρεδε δο Μαρανηο.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΠΟΡ ΙΤΕΜ
DΑΤΑ DΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ: 18/03/2020 ◊σ 09η, ηορ〈ριο δε Βρασλια.
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστεmα Λιχιτα⌡εσ−ε (ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.)
Εδιταλ ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ εστο δισπονϖεισ εm ωωω.εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ λοχαλιζαδα, να Αϖ. Βορβορεmα, Θδ−16, ν° 25, Βαιρρο δο Χαληαυ,
Σο Λυσ/ΜΑ νο ηορ〈ριο δε 08η ◊σ 12η ε δασ 14η ◊σ 18η, δε σεγυνδα α σεξτα, πελοσ ε−mαιλσ χσλ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε/ου
ιγορ.ροχηα≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ου πελο τελεφονε (98) 3235−7333.
Σο Λυσ (ΜΑ), 02 δε mαρο δε 2020.
Ιγορ Μανοελ Σουσα Ροχηα
Αγεντε δε Λιχιταο δα ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

ΕΣΤΑDΟ DΟ ΜΑΡΑΝΗ℘Ο
ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ – ΕΜΣΕΡΗ
ΑςΙΣΟ DΕ ΑDΙΑΜΕΝΤΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 096/2019 − ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 202.760/2019 – ΕΜΣΕΡΗ
ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε εmπρεσα παρα φορνεχιmεντο δε Ινδιχαδορεσ Βιολ⌠γιχοσ χοm χοmοδατο δε
ινχυβαδορασ παρα ατενδερ ασ νεχεσσιδαδεσ δασ Υνιδαδεσ Ηοσπιταλαρεσ αδmινιστραδασ πελα ΕΜΣΕΡΗ.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: Μενορ Πρεο πορ Ιτεm.
ΜΟΤΙςΟ: Αδιαmεντο ατ υλτεριορ δελιβεραο mοτιϖαδα πορ πεδιδο δε εσχλαρεχιmεντο θυε νο φορα ρεσπονδιδο
νο πραζο πρεϖιστο νο συβιτεm 5.1 δο Εδιταλ.
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστεmα Λιχιτα⌡εσ−ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ
Ο Εδιταλ ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ εστο δισπονϖεισ εm ωωω.εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ λοχαλιζαδα, να Αϖ. Βορβορεmα, Θδ−16, ν° 25, Βαιρρο
δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ νο ηορ〈ριο δε 08η ◊σ 12η ε δασ 13η ◊σ 17η, δε σεγυνδα α σεξτα, πελοσ ε−mαιλσ
χσλ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε/ου λαυρο.χοστα≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ου πελο τελεφονε (98) 3235−7333.
Σο Λυσ (ΜΑ), 02 δε mαρο δε 2020.
Οσm〈λια Ροβερτα δε Ολιϖειρα Βοργεσ
Αγεντε δε Λιχιταο δα ΕΜΣΕΡΗ

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο
Πορ δετερmιναο δο (α) Σρ. (α) Σνδιχο (α), σερϖιmο−νοσ δα πρεσεντε παρα χονϖοχαρ ς.Σασ. παρα παρτιχιπαρεm δα Ασσεm−
βλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια δο Χονδοmινιο Εδιφχιο Παλαχιο δασ Αmεριχασ ε ςιτρινε Ιγυατεmψ, σιτυαδο νεστα Χαπιταλ ◊ Αϖ Βριγ
Φαρια Λιmα 1811, α ρεαλιζαρ−σε νασ δεπενδνχιασ δο πρ⌠πριο εδιφχιο, (Σοβρελοϕα 026, εm χιmα δο Βανηειρο Πυβλιχο),
νο δια 27/03/2020, ◊σ 18η30 χοm θυ⌠ρυm λεγαλ εm πριmειρα χηαmαδα ου ◊σ 19η30 χοm θυαλθυερ νmερο δε χονδmινοσ
πρεσεντεσ παρα δελιβεραρεm σοβρε οσ ιτενσ δα ορδεm δο δια: 1 − Απροϖαο δασ χοντασ δο περοδο δε 01/03/2019 ατ
28/02/2020; 2 − Απροϖαο δα Πρεϖισο Οραmεντ〈ρια παρα ο εξερχχιο δε 03/2020 ατ 02/2021;3 − Ελειο δε Σνδιχο, Συβ−
σνδιχο ε Χονσεληο Χονσυλτιϖο παρα ο περοδο δε 01/04/2020 ατ 31/03/2021; 4 − Dελιβεραο ε Απροϖαο δε αλτεραο
δε γεσσο/δρψωαλλ παρα σιστεmα χολmεια, νο τετο δοσ ανδαρεσ, υτιλιζανδο σαλδο χρεδορ δο Φυνδο δε Ρεσερϖα; 5 − Ασσυντοσ
Γεραισ. Ατενχιοσαmεντε, Μαρλια Μαχδο − Γερεντε δε Χονδοmνιοσ − mαριλια.mαχεδο≅ϕαιmε.χοm.βρ − 11 3823−3529
Λεmβραmοσ αοσ σενηορεσ χονδmινοσ θυε ασ δελιβερα⌡εσ τοmαδασ εm ασσεmβλεια Γεραλ α τοδοσ οβριγαm, mεσmο
◊θυελεσ θυε α ελα εστιϖεραm αυσεντεσ ε, δε ιγυαλ φορmα αοσ διϖεργεντεσ, εσχλαρεχενδο−σε θυε, δε αχορδο χοm ασ δισπο−
σι⌡εσ δο χ⌠διγο χιϖιλ οσ προπριετ〈ριοσ ποδερο σε φαζερ ρεπρεσενταρ mεδιαντε ινστρυmεντο δε προχυραο εσπεχπχα, χοm
πρmα ρεχονηεχιδα εm χαρτ⌠ριο. (Χασο νεχεσσιτε δε υm mοδελο δε προχυραο, α σολιχιταο ποδερ〈 σερ φειτα ατραϖσ δοσ
χοντατοσ αχιmα).Πορ οπορτυνο, θυε ο Αρτιγο 1335, ινχισο ΙΙΙ, δο Χ⌠διγο Χιϖιλ εξπρεσσαmεντε ϖεδα α παρτιχιπαο ε ο ϖοτο δε
ιναδιmπλεντεσ νασ Ασσεmβλειασ δε Χονδmινοσ. Νεσσε σεντιδο, ε χοm ϖιστασ α θυε τοδοσ τοmεm χονηεχιmεντο δο τεορ δο
πρεσεντε ΕDΙΤΑΛ ε παρα θυε νο σε αλεγυε δεσχονηεχιmεντο, χ⌠πια δο πρεσεντε ΕDΙΤΑΛ σερ〈 ρεmετιδα α χαδα χονδmινο,
ε, βεm ασσιm, σερ〈 ελε ιγυαλmεντε απξαδο νο ιντεριορ δοσ ελεϖαδορεσ.

COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ.MF 58.645.219/0001-28, JUCESP NIRE 35.300.118.995
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data e Local: 27/01/2020 às 10 horas, na sede social. Presenças: 100% do Capital social. Mesa: Presidente: Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira; Secretário: Alceu Guérios Bittencourt; Deliberações: Aprovados por unanimidade: i) Reeleição dos membros da diretoria para os próximos dois anos, da seguinte forma: ii) Diretor Superintendente: Alceu Guérios Bittencourt, CREA 0700071024/D, 7ª região/PR, RG 582.979-8-SSP/PR, CPF/MF 358.627.50991; iii) Diretor Técnico: Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira, CREA 0600737151/D – 6ª região/SP, RG
6.861.619-SSP/SP, CPF/MF 007.991.798-41; iv) Diretor: Roberto Donizetti Vieira, RG 10.830.927-7/SSP-SP, CPF/MF
044.165.658-79; v) Diretor: Haroldo Ribeiro de Oliveira, CREA 0600998537/D, 6ª região/SP, RG 7.213.402-SSP/SP,
CPF/MF 004.818.818-24. O Diretores ora reeleitos declaram não estarem impedidos de exercer atividade mercantil. vi) A
fixação para os membros da Diretoria de uma remuneração mensal, a título de “pró-labore”, que não poderá exceder a
trinta vezes o valor fixado como limite de isenção na tabela de desconto do imposto de renda na fonte para pessoa física vigente no mês do pagamento ou crédito. vii) A não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício Formalidades legais. Assinaturas: Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira - Presidente. Secretário: Alceu Guérios Bittencourt
Dieretores sem designação especial: Roberto Donizetti Vieira e Haroldo Ribeiro de Oliveira. Acionistas: Alceu Guérios
Bittencourt e Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira, na sua totalidade. São Paulo, 27/01/2020. Carlos Alberto Amaral
de Oliveira Pereira - Presidente. Alceu Guérios Bittencourt - Secretário. Flávio dos Reis Dias – OAB-SP 282811. Esta ata
em seu inteiro teor encontra-se na JUCESP sob nº 92.920/20-2 em 14/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI) comunica a abertura da licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 283/2020
– Objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial para as unidades SESI-SP
Araçatuba e Mirandópolis.
Retirada do edital: a partir de 05 de março de 2020.
Sessão de disputa de preços (lances): 18 de março de 2020 às 9h30.
Retirada de edital:
Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, ou pelo
portal www.sesisp.org.br – opção licitações.
Participação no Pregão Eletrônico:
Pela Internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br, conforme edital.
Assessoria de Compras e Licitações – ACL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
HOMOLOGAÇÃO.. Comunicamos que o objeto do Processo Licitatório nº 16/2020, Pregão Presencial n° 02/2020,
HOMOLOGAÇÃO
02/2020, foi Adjudicado e Homologado às Empresas
EMBLEMA COM. DE MAQ. AGRIC. LTDA, classificada em primeiro lugar pelo valor global de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) no item 1 e
MERCALF DIESEL LTDA, classificada em primeiro lugar pelo valor global de R$191.000,00 (cento e noventa e um mil reais) no item 2, pelo critério de menor
preço apresentado, conforme estipulado em sua proposta. Santópolis do Aguapeí, 28 de fevereiro de 2.020. HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL.
HOMOLOGAÇÃO. Comunicamos que o objeto do Processo Licitatório nº 20/2020, Pregão Presencial n° 06/2020,
06/2020, foi Adjudicado e Homologado
às Empresas: OTTOBONI MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, classificada em primeiro lugar pelos itens 1, 2 e 4 pelo valor total de R$ 56.200,00
(cinquenta e seis mil e duzentos reais) e a empresa V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS ME, pelo item 3 pelo total de R$ 22.800,00 (vinte dois mil e
oitocentos reais), conforme estipulado em sua proposta. Santópolis do Aguapeí, 03 de março de 2.020. HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL.
HOMOLOGAÇÃO.. Comunicamos que o objeto do Processo Licitatório nº 11/2020, Tomada de Preços nº 03/2020,
HOMOLOGAÇÃO
03/2020, foi Adjudicado e Homologado a
Empresa ENGEOESP E PLANEJAMENTO EIRELI ME, classificada em primeiro lugar pelo valor global de R$ 228.236,76 (duzentos, vinte e oito mil,
duzentos, trinta e seis reais e setenta e seis centavos), pelo critério de menor preço apresentado, conforme estipulado em sua proposta. Santópolis
do Aguapeí/SP, 04 de março de 2020. HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL.
HOMOLOGAÇÃO.. Comunicamos que o objeto do Processo Licitatório nº 12/2020, Tomada de Preços nº 04/2020,
HOMOLOGAÇÃO
04/2020, foi Adjudicado e Homologado a
Empresa JOSÉ PAULO GUERRA EIRELI ME, classificada em primeiro lugar pelo valor global de R$ 222.186,75 (duzentos, vinte e dois mil, cento, oitenta
e seis reais e setenta e cinco centavos), pelo critério de menor preço apresentado, conforme estipulado em sua proposta. Santópolis do Aguapeí/SP,
04 de março de 2020. HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL.
HOMOLOGAÇÃO. Comunicamos que o objeto do Processo Licitatório nº 13/2020, Tomada de Preços nº 05/2020,
05/2020, foi Adjudicado e Homologado a
Empresa PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, classificada em primeiro lugar pelo valor global de R$ 224.215,56 (duzentos, vinte e quatro mil,
duzentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), pelo critério de menor preço apresentado, conforme estipulado em sua proposta. Santópolis do
Aguapeí/SP, 28 de fevereiro de 2020. HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL.

ΠΡΕΦΕΙΤΥΡΑ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛ DΕ ΧΑΜΠΙΝΑΣ/ΣΠ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΧΟΜΥΝΙΧΑDΟ DΕ ΑΛΤΕΡΑ∩℘Ο DΑ ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Ν≡ 17/2019
Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο ν≡ ΠΜΧ.2018.00024232−63 − Ιντερεσσαδο: Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ
δε Σερϖιοσ Πβλιχοσ − Ασσυντο: Χονχορρνχια ν° 17/2019 − Οβϕετο: Χοντραταο δε Παρχερια
Πβλιχο−Πριϖαδα, ατραϖσ δε χονχεσσο να mοδαλιδαδε αδmινιστρατιϖα, δεστιναδα ◊ ρεαλιζαο δε
ινϖεστιmεντοσ ε πρεσταο δοσ σερϖιοσ δε γεστο ιντεγραδα δε ρεσδυοσ σ⌠λιδοσ υρβανοσ (ΡΣΥ)
νο Μυνιχπιο δε Χαmπινασ− ΣΠ. Ο Μυνιχπιο δε Χαmπινασ, πορ ιντερmδιο δα Χοmισσο
Εσπεχιαλ δε Λιχιταο, εm ϖιρτυδε δα νεχεσσιδαδε δε ρεϖισο δο εδιταλ ε σευσ ανεξοσ, χονφορmε
σολιχιταο δα Χοmισσο δε Αποιο Τχνιχο, χοmυνιχα θυε ΑΛΤΕΡΟΥ ασ δατασ ε ηορ〈ριοσ παρα
οσ προχεδιmεντοσ θυε σεγυεm: Εντρεγα δοσ ενϖελοπεσ: ατ 27/04/2020 ◊σ 9η. Σεσσο Πβλιχα
δε αβερτυρα: 27/04/2020 ◊σ 9η. Dισπονιβιλιδαδε δο Εδιταλ Αλτεραδο: α παρτιρ δε 10/03/2020,
νο πορταλ ελετρνιχο λιχιταχοεσ.χαmπινασ.σπ.γοϖ.βρ. Εσχλαρεχιmεντοσ αδιχιοναισ πελοσ τελεφονεσ
(19) 2116−8439, 2116−0257 ε 3273−3354.
Χαmπινασ, 04 δε mαρο δε 2020.
Χοmισσο Εσπεχιαλ δε Λιχιταο

ΣΙΝDΙΠΕΣΑDΟ − ΣΠ: Ο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΤΡΑΒΑΛΗΑDΟΡΕΣ ΕΜ ΕΜΠΡΕΣΑΣ DΕ
ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΕ Ε ΡΕΜΟ∩℘Ο DΕ ΧΑΡΓΑΣ ΕΣΠΕΧΙΑΙΣ, ΙΝDΙςΙΣΙςΕΙΣ, ΕΞΧΕDΕΝΤΕΣ ΕΜ
ΠΕΣΟ Ε DΙΜΕΝΣ℘Ο ΠΕΣΑDΑΣ Ε ΕΞΧΕΠΧΙΟΝΑΙΣ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ
ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο
Πελο πρεσεντε εδιταλ, Ο ΣΙΝDΙΠΕΣΑDΟ − ΣΠ: σινδιχατο δοσ τραβαληαδορεσ εm εmπρεσασ δε τρανσπορτε ε ρεmοο δε χαργασ εσπεχιαισ,
ινδιϖισϖεισ, εξχεδεντεσ εm πεσο ε διmενσο πεσαδασ ε εξχεπχιοναισ δο εσταδο δε σο Παυλο, ινσχριτο νο ΧΝΠϑ: ν≡ 09.551.018/0001−
56− δατα βασε 1≡ δε mαιο, πορ ιντερmδιο δε σευ πρεσιδεντε αβαιξο ασσιναδο, ε χοm βασε νοσ Αρτιγοσ 18, 19, 20 ε 21 δο Εστατυτο Σοχιαλ δα
εντιδαδε, χονϖοχα ΤΟDΟΣ οσ τραβαληαδορεσ εmπρεγαδοσ εm εmπρεσασ δε τρανσπορτε ε ρεmοο δε χαργασ εσπεχιαισ, ινδιϖισϖεισ,
εξχεδεντεσ εm πεσο ε διmενσο πεσαδασ ε εξχεπχιοναισ εm συα βασε δε ρεπρεσενταο, ου σεϕα, τοδοσ αθυελεσ θυε εστεϕαm εm ατιϖιδαδεσ
νο Εσταδο δε Σο Παυλο,
Παυλο, ΑΣΣΟΧΙΑDΟΣ Ε Ν℘Ο ΑΣΣΟΧΙΑDΟΣ DΑ ΕΝΤΙDΑDΕ παρα χοmπαρεχερ ◊ Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια α
ρεαλιζαρ−σε νο δια 20/03/2020 (σεξτα−φειρα), ◊σ 15η: 00mινυτοσ εm πριmειρα χονϖοχαο ε ◊σ 16η: 00mινυτοσ εm σεγυνδα ε λτιmα
χονϖοχαο,, θυανδο σερ〈 ρεαλιζαδα χοm θυαλθυερ νmερο δε πρεσεντεσ, να Ρυα Λειτε δε mορεσ, 322 −Σαντανα − ΧΕΠ: 02034−020 −
χονϖοχαο
Σο Παυλο,
Παυλο, (Μετρο Σαντανα), να οπορτυνιδαδε εm θυε σερ〈 Dισχυτιδα ε ϖοταδα α σεγυιντε ΟΡDΕΜ DΟ DΙΑ: 1) λειτυρα ε απροϖαο δα ατα
δα ασσεmβλεια αντεριορ; 2) Απρεσενταο, δισχυσσο ε ϖοταο δασ χονδι⌡εσ θυε δεϖεm χονσταρ να χονϖενο χολετιϖα δε τραβαληο παρα
ϖιγοραρ α παρτιρ δε 1≡ δε mαιο δε 2020; 3) Απρεσενταο, δισχυσσο ε ϖοταο σοβρε ασ φοντεσ δε συστενταο φινανχειρα δο σινδιχατο,
α παρτιρ δε 1≡ δε mαιο δε 2020, χοm α δεφινιο δα νατυρεζα δε χαδα Χοντριβυιο, α εστιπυλαο δε ϖαλορεσ, περχεντυαισ, φορmασ δε
ινχιδνχια ε δο ρεχοληιmεντο ε ρεπασσε αο σινδιχατο, αβρανγενδο τοδοσ οσ τραβαληαδορεσ ιντεγραντεσ δα χατεγορια προφισσιοναλ
ρεπρεσενταδα; 4) Απρεσενταο, δισχυσσο ε ϖοταο δε εϖεντυαλ οποσιο αο δεσχοντο δασ χοντριβυι⌡εσ σινδιχαισ, βεm χοmο δοσ εφειτοσ
δεχορρεντεσ δα ρεφεριδα οποσιο; 5) απρεσενταο, δισχυσσο, δελιβεραο ε αυτοριζαο ◊ διρετορια δο σινδιχατο παρα προmοϖερ
χονχιλιαο, mεδιαο ου αρβιτραγεm χασο mαλογρεm ασ νεγοχια⌡εσ χολετιϖασ διρετασ χοm οσ σινδιχατοσ πατροναισ; 6) δισχυσσο,
δελιβεραο ε αυτοριζαο ◊ διρετορια δο σινδιχατο παρα φιρmαρ χονϖενο χολετιϖα, αχορδοσ χολετιϖοσ δε τραβαληοσ, δεφλαγραρ γρεϖε γεραλ ου
παρχιαλ ε συσχιταρ δισσιδιο χολετιϖο.
χολετιϖο. Σο Παυλο, ΣΠ 04 δε ΜΑΡ∩Ο δε 2020. Νιϖαλδο δα σιλϖα Αλmειδα − Πρεσιδεντε.

COMUNICADO REGISTRO DE CHAPA CONSELHO DIRETOR
ELEIÇÃO ABIA 2020/2022 - 06/04/2020

Prezada Associada,

Dando continuidade ao processo eleitoral da ABIA e de acordo com o que prevê o artigo 52º do
Estatuto Social da entidade, na qualidade de Presidente do atual Conselho Diretor, informo que
foi registrada junto à secretaria da ABIA a chapa a seguir indicada para membros do Conselho
Diretor 2020/2022.
Conforme previsão estatutária (art. 53º), as candidaturas apresentadas poderão ser IMPUGNADAS
no prazo de até 2 (dois) dias a contar do recebimento dessa comunicação. Portanto, até
26/03/2020.
Considerando a situação de pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19):
1. As impugnações fundamentadas (art. 49º a 51º do Estatuto) deverão ser enviadas
exclusivamente de forma eletrônica, através do e-mail paloma.teixeira@abia.org.br, com
comprovação de recebimento.
2. A Assembleia Geral Ordinária - AGO na qual ocorrerá a ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR,
marcada para o dia 06 de abril de 2020 às 14h, ocorrerá de forma DIGITAL, através de
videoconferência.
Os detalhes para participação na AGO Digital serão enviados em breve.
Pedimos que fiquem atentos.

São Paulo, 24 de março de 2020.
Atenciosamente,

NIVEO JOSE MALUF
Presidente do Conselho Diretor

R. Butantã, 336 • 3º andar - Pinheiros | São Paulo/SP | CEP 05424-000
+55 (11) 3030.1353 | abia.org.br

ELEIÇÃO 2020/2020 - CONSELHO DIRETOR ABIA
CHAPA REGISTRADA EM 20/03/2020

CARGO
1.

Presidente do

CANDIDATO

EMPRESA

GRAZIELLE TALLIA PARENTI

BRF S.A.

NIVEO JOSE MALUF

BUNGE ALIMENTOS S/A

GUSTAVO CHIARINI BASTOS

NESTLÉ BRASIL LTDA.

Conselho
2.

1º VicePresidente

3.

Vice-Presidente
Tesoureiro

4.

Vice-Presidente

RODRIGO MOCCIA

AMBEV S.A.

5.

Vice-Presidente

FERNANDO DE PAULA

ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.

6.

Vice-Presidente

JEAN LOUIS BELO GALLEGO

ARYZTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.

7.

Vice-Presidente

MARIO ESCOTERO

BIMBO DO BRASIL LTDA.

8.

Vice-Presidente

AMANDA MARTINS POLDI DA SILVA

CARGILL AGRÍCOLA S/A

9.

Vice-Presidente

CID MARAIA

CILASI ALIMENTOS S/A

10. Vice-Presidente

ANDREA VALLE MOTA

COCA-COLA INDÚSTRIAS LTDA

11. Vice-Presidente

FERNANDO EID PHILIPP

DANONE LTDA

12. Vice-Presidente

LUC FRANK VAN ENDE

DR. OETKER BRASIL LTDA.

13. Vice-Presidente

JOSÉ ROBERTO FERNANDES

14. Vice-Presidente

FERNANDO CARELI DE CARVALHO

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL
S.A.
FERRERO

15. Vice-Presidente

RAFAEL DANTAS

GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS
LTDA.

16. Vice-Presidente

MARCEL SACCO

HERSHEY DO BRASIL LTDA.

17. Vice-Presidente

JULIANA VANSAN

HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

18. Vice-Presidente

LETICIA SOARES SACOM

JACOBS DOUWE EGBERTS BR
COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ LTDA.

19. Vice-Presidente

LUIZ ALCUBIERRE

KELLOGG BRASIL LTDA.

20. Vice-Presidente

FERNANDO BOCCHI

M. DIAS BRANCO S/A - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS

21. Vice-Presidente

MARIANA LUCENA MANGUEIRA DA SILVA

MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS
LTDA.

R. Butantã, 336 • 3º andar - Pinheiros | São Paulo/SP | CEP 05424-000
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22. Vice-Presidente

MARIA CLAUDIA SOUZA

MONDELÉZ BRASIL LTDA.

23. Vice-Presidente

ADILSON JOSÉ SPOLIDORO

PANDURATA ALIMENTOS LTDA.

24. Vice-Presidente

VALÉRIA PINHEIRO SOMBRA

PEPSICO DO BRASIL LTDA.

25. Vice-Presidente

ANTONIO CARLOS TADIOTTI

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA.

26. Vice-Presidente

OTÁVIO CANÇADO

SEARA ALIMENTOS LTDA.

27. Vice-Presidente

MILENE ALVES PEREIRA

TRÊS CORACOES ALIMENTOS S/A

28. Vice-Presidente

ANTONIO DE PADUA RODRIGUES

UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA
CANAVIEIRA DE SAO PAULO

29. Vice-Presidente

JULIANA MARRA

UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.

30. Vice-Presidente

DANIELA SABOYA

VIGOR ALIMENTOS S/A
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+55 (11) 3030.1353 | abia.org.br

INFORMAÇÕES SOBRE AGO ABIA - 06/04/2020
Às Associadas,
Como já amplamente informado, na próxima segunda-feira, 06/04/2020, às 14h (1ª convocação –
presente a maioria das associadas) e às 14h30 (2ª convocação – com qualquer número de associadas)
se realizará a Assembleia Geral Ordinária da ABIA.
A pauta, conforme Edital publicado e enviado por e-mail, prevê:
1. APROVAÇÃO DE CONTAS do CONSELHO DIRETOR ATUAL – ANO CALENDÁRIO 2019.
2. REFERENDO DO PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS DO CONSELHO DIRETOR BIÊNIO 2018/2020.
3. ELEIÇÃO DO NOVO CONSELHO DIRETOR – BIÊNIO 2020/2022.
Tendo em vista a situação excepcional relacionada à COVID-19, a participação na Assembleia poderá
se dar das seguintes formas:
- PRESENCIAL - na sede da ABIA - Rua Butantã, 336 – 3º andar – Pinheiros – SP, ou
- VÍDEO CONFERÊNCIA (recomendado) – O link de acesso foi enviado por e-mail aos Representantes
das Empresas Associadas da ABIA.
Quem pode votar na AGO?
Todas as associadas efetivas, em pleno gozo de seus direitos, tem direito a voto na AGO.
Quem representa a associada e pode votar na AGO?
As associadas são representadas na AGO por seus diretores estatutários ou representantes
legais/representantes na ABIA.
A associada também pode ser representada na AGO por outro empregado, desde que este tenha
procuração com poderes especiais para representá-la e votar na AGO da ABIA. A procuração deve ser
apresentada no momento da AGO (participação presencial) ou enviada no dia da AGO ao e-mail
paloma.teixeira@abia.org.br (participação por vídeo conferência).

Qualquer dúvida, por favor contatar o Departamento Jurídico da ABIA:
Vanessa de Amaral Franco - vanessa.amaral@abia.org.br
Paloma Teixeira - paloma.teixeira@abia.org.br
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