14 – São Paulo, 128 (193)

Interligação Elétrica Itapura S.A.
CNPJ/MF 27.819.377/0001-23 - NIRE 35300504364
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no
Artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 (onze) de setembro de 2018, às
08:30h, na Sede Social da Interligação Elétrica Itapura S.A. ("Companhia"), situada na Rua Casa do Ator, nº 1155, 8º andar, parte, Cidade e
Estado de São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. Mesa:
Presidente: Reynaldo Passanezi Filho - Secretário: Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza. Ordem do Dia: Aquisição de 04 Autotransformadores Monofásicos 240/320/400MVA-500/230/13,8KV para Atendimento da
Construção do Lote10 - Leilão ANEEL 02/2018. Deliberações: Foi tomada
a seguinte deliberação: I - Mercado Fornecedor: • Siemens, • Weg,
• Toshiba, • GE. II - Resumo das Propostas Apresentadas: Descrição Quantidade - Siemens total com REIDI - WEG total com REIDI - GE
total com REIDI - Toshiba total com REIDI: Autotrafo Monofásico
240/320/400MVA - 4 - 20.309.091 - 27.611.364 - 24.681.818 - 21.227.273.
20.309.091 - 27.611.364 - 24.681.818 - 21.227.273. III - Resultado Final:
Após negociações com diversos fornecedores para a aquisição dos 4
transformadores, a SIEMENS apresentou melhor proposta comercial. Fornecedor - Descrição do Equipamento - Quantidade - Preço unitário
Líquido - Preço total Líquido - Preço unitário com impostos do REIDI
- Preço total com impostos do REIDI: Siemens Ltda. - Autotransformador
Monofásico 240/320/400 MVA - 500/230/13,8KV - 4 - 4.468.000,00 17.872.000,00 - 5.077.272,73 - 20.309.090,91.Total da Contratação: R$
20.309.090,91 - Empresa: Siemens Ltda. - Forma de Pagamento: Conforme fluxo de desembolso a ser acordado - Índice de Reajuste: Preço
será reajustado a cada 12 meses, com base na variação do IPCA. Prazo
de Entrega: 30/08/19 - 30/09/19 - Impostos: 12% inclusos, com REIDI.
Em face do exposto, decidem os acionistas da Interligação Elétrica Itapura
S.A., por unanimidade, aprovar a contratação da empresa Siemens Ltda.
para fornecimento de 04 autotransformadores monofásicos 240/320/400
MVA - 500/230/13,8KV, pela quantia total de R$ 20.309.090,91 (vinte milhões, trezentos e nove mil, noventa reais e noventa e um centavos), já inclusos o frete, descarga, serviços em campo, todos os tributos envolvidos
na operação e considerando o benefício fiscal do REIDI. Encerramento:
Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na
forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinadapor todos
os acionistas presentes na reunião, a saber: CTEEP - Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista e Reynaldo Passanezi Filho. São
Paulo, 11 de setembro de 2018. Atesto que a presente é cópia fiel lavrada
em livro próprio da Companhia. Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza - Secretário. JUCESP nº 456.766/18-2 em 24/09/2018. Flávia R. Britto
Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Convocação - Aviso Resumido - O Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Osasco, Região
e Vale do Ribeira, inscrito no CNPJ sob nº 60.550.068/0001-76, com
sede na Avenida Marechal Rondon, 519, Centro - Osasco / SP - Cep:
06093-015, com base territorial Intermunicipal, abrangendo os Municípios de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba,
Taboão da Serra, Apiaí, Barra do Turvo, Cajati, Jacupiranga, Cananéia,
Eldorado, Iguape, Iporanga, Ilha Comprida, Juquiá, Juquitiba, Miracatu,
Pariquera-açu, Registro, Ribeira, São Lourenço da Serra, São Miguel
do Arcanjo, Sete Barras e Tapiraí. Assembleia Geral Eleitoral - Edital
de Convocação - Aviso Resumido. Faço saber a todos os associados
deste Sindicato em dia com suas obrigações sociais, que nos dias 13 e
14 de Dezembro de 2018, em primeira convocação no horário da 08h00
as 17h00, serão realizadas Eleições nesta entidade para renovação da
Diretoria Executiva, (Efetivos e Suplentes) Diretoria Plena, (Efetivos e
Suplentes) Conselho Fiscal, (Efetivos e Suplentes) Conselho de representantes juntos a federação, (Efetivos e Suplentes) Para o mandato que
se inicia no dia 30/09/2019 e termino 29/09/2025. A Eleição poderá acontecer através de urnas ﬁxas e se necessário itinerantes, que coletarão os
votos na sede do Sindicato ou nos locais de trabalho, na base territorial
da entidade ou por aclamação se houver a inscrição de uma única chapa
concorrente, estando aberto o prazo de três dias corridos a contar do dia
seguinte ao da publicação deste aviso resumido, para eventuais candidatura e registro de chapas, que deverá ser feito na secretaria do Sindicato,
nos dias 17, 18 e 19 de Outubro de 2018, no horário das 9:00 ás 16h00.
Em caso de empate entre as chapas haverá segunda convocação entre
as chapas inscritas em primeira convocação, novas eleições serão realizadas nos dias 27 e 28 de Dezembro de 2018 em segunda convocação
no mesmo processo, no horário das 08h00 ás 17h00. O Edital de inteiro
teor e os documentos necessários para inscrição das chapas contendo
todas as informações e instruções relativas ao processo eleitoral a ser
realizado, encontra-se a disposição na secretaria eleitoral do Sindicato.
Osasco, 15 de Outubro de 2018 - Diretoria Executiva - Jueste Nunes da
Silva, Jecivaldo Albuquerque Alexandre e José Carlos da Silva.

MZ Group S.A.

CNPJ/MF nº 11.382.666/0001-78 - NIRE 35.300.374.207
(Companhia fechada)
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/04/2018
Data, Hora e Local: Aos 25/04/2018, às 11 horas, na sede da MZ Group
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Verbo Divino, nº 2001, 2º Andar,
Torre A, Chácara Santo Antônio, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
04719-002. Convocação e Presença: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
&RPSDQKLDFRQIRUPHDVVLQDWXUDVDSRVWDVDRÀQDOMesa: Presidente: Sr.
Rodolfo Cássio Maluf Zabisky; Secretário: Sr. Rodolpho Tomé Zabisky.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia.
Deliberação: Submetida a matéria acima para discussão e votação, os
membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram, a reeleição dos Diretores da Companhia:
(a) Rodolfo Cassio Maluf Zabisky, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 7.119.500 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 986.769.978-53, com endereço comercial na
Rua Verbo Divino, n° 2.001, 2° andar, Torre A, Chácara Santo Antônio, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04719-002, como Diretor
Presidente; e (b) Rodolpho Tome Zabisky, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 34.794.800-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 311.562.228-77, residente e domiciliado na Rua
Arizona, nº 1064, apartamento 51, Brooklin, São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04567-003, como Diretor Financeiro. Os Diretores ora reeleitos tomam posse nesta data mediante a assinatura do Termo de Posse
anexo à presente Ata (“Anexo 01”), para mandato de 02 anos. Aprovação
e Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente Ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 25/04/2018.
Mesa: Rodolfo Cássio Maluf Zabisky - Presidente, Rodolpho Tomé Zabisky - Secretário. Conselheiros: Rodolfo Cássio Maluf Zabisky, Rodolpho Tomé Zabisky, José Luiz Osorio. JUCESP nº 425.831/18-8 em
06/09/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vivá Agri-Assets S/A

CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 - NIRE 35.300.509.544
Convocação- Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da VIVÁ AGRI-ASSETS S/A, a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
25/10/2018, às 10h30, em primeira convocação, na ACIRP - Associação
Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto, situada na Rua Silva
Jardim, nº 3099, Sala Rio Preto, Centro, CEP 15010-060, com a presença
de acionistas que representem no mínimo 1/4 do capital social com direito
DYRWRD¿PGHGHOLEHUDUVREUHHVWD2UGHPGR'LDD VXEVFULomRGHQRYDV
Do}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLDFRPDDGPLVVmRGHQRYRVDFLRQLVWDVE H
nomeação de novo membro para o Conselho de Administração. São José
GR5LR3UHWR 63 GHRXWXEURGHMauricio Bellodi - Presidente

GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

Diário Oficial Empresarial

Brookfield Sab L’Adresse
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 10.432.218/0001-79 - NIRE 35225154403
Edital de Convocação da Reunião Ordinária e Extraordinária de Sócios
Ficam os senhores sócios da Brookfield SAB L’Adresse Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (“Sociedade”) convocados para a Reunião Ordinária e
Extraordinária de Sócios, na forma do artigo 1.078 do Código Civil, a realizar-se no dia 13/11/2018, às 10h00 em 1ª convocação, e às 10h15 do
mesmo dia em 2ª convocação, na Avenida das Nações Unidas, 14261,
14º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, São Paulo/SP, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Em Reunião Ordinária: (a.i) Tomar as
contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de
resultado econômico, relativos aos exercícios sociais findos em 31/12/2015,
31/12/2016 e 31/12/2017; e (a.ii) Destinação do lucro líquido dos exercícios
mencionados no item anterior, se o caso; e (b) Em Reunião Extraordinária:
(b.i) A assinatura, pelos Diretores A e B da Sociedade, de contratos de
venda e compra de unidade autônoma (“Contratos”), conforme Escrituras
Públicas de Promessa de Compra e Venda e outros Pactos celebradas em
06/06/2011 e 04/05/2011 (“Escrituras”), que já se encontram totalmente
quitados pelos adquirentes e pendem, apenas, da assinatura dos mencionados Contratos; e (ii) A autorização para a prática, de forma isolada pelos
Diretores A da Sociedade, de todos os demais atos necessários para cumprimento das obrigações da Sociedade decorrentes das Escrituras e dos
Contratos, se assinados. Encontram-se na sede da Sociedade, à
disposição de todos os Sócios, na forma do artigo 1.078, §1º do Código
Civil e da Cláusula 9ª do Contrato Social, os documentos mencionados no
item “a.i” deste Edital, que serão submetidos à deliberação dos Sócios na
Reunião Ordinária e Extraordinária. Ademais, os mesmos documentos serão enviados aos Sócios na data da publicação deste Edital. São Paulo,
11/10/2018. Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas - Cargo: Diretor A;
Alexandre Costa Fonseca - Cargo: Diretor A.

Holdfoods Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 20.009.508/0001-68 – NIRE 35.228.295.121
Ata de Reunião de Sócios para Transformação do tipo Jurídico da
Sociedade Empresária Limitada em Sociedade por Ações
Data, hora e local: 17/07/2015, às 10h00 na sede social. Convocação
e presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando
a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Wilson Roberto Correa;
Secretário: Fábio Negrão. Deliberações da Ordem do dia, aprovadas
por unanimidade de votos: (I) Aprovada a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para S.A., sob a
denominação de Holdfoods Participações S.A., passando a mesma a
ser regida pelos dispositivos da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.
Permanecem inalteradas as atuais participações dos sócios no capital
da Sociedade, passando os sócios à condição de acionistas. Mantém-se inalterado o capital social, atualmente no valor de RS 2.384.116,00,
totalmente subscrito e parcialmente integralizado, que passa a ser representado por 2.384.116 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
(ii) Aprovado o Estatuto Social da Holdfoods Participações S.A. (“Companhia”), cuja redação consolidada constitui o anexo II à presente ata. (iii)
Foram eleitos como membros da Diretoria da Companhia: Fábio Negrão,
portador do RG nº 13.996.562-1 SSP/SP e do CPF/MF nº 104.799.428-38;
e Wilson Roberto Correa, portador do RG nº 21.316.735-9 SSP/SP e do
CPF/MF nº 499.687.939-49, ambos com mandato de 1 ano, permitida a
reeleição. Os Diretores ora eleitos, presentes a esta Assembleia, declaram
que não são impedidos por lei especial, de exercer atividades mercantis ou
a administração da sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia. Cotia-SP, 17/07/2015. Assinaturas: Mesa:
Presidente: Wilson Roberto Correa; Secretário: Fábio Negrão. JUCESP
– Certiﬁco o registro sob o nº 340.069/15-6 e NIRE 35.300.480.546 em
05/08/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

WRH Global do Brasil
Importação de Equipamentos Ltda.
CNPJ/MF nº 10.901.008/0001-82 – NIRE 35.223.334.897
Instrumento Particular de Distrato Social
1. WRH Marketing AG, CNPJ/MF nº 10.913.635/0001-33, neste ato representada por seus procuradores, Natália Cibele Correia da Silva, CPF nº
316.825.008-29, OAB/SP nº 290.416, Darcio Siqueira de Sousa, CPF nº
157.093.498-36, OAB/SP nº 240.530, e Maria Auxiliadora Lopes Martins,
CPF nº 084.897.848-09, OAB/SP nº 104.791; e 2. Ferag AG, CNPJ/MF nº
10.920.249/0001-79, neste ato representada por seus procuradores, Natália Cibele Correia da Silva, Darcio Siqueira de Sousa e Maria Auxiliadora
Lopes Martins, acima qualiﬁcados; na qualidade de sócias representando
a totalidade do capital desta Sociedade, ﬁrmaram o Instrumento Particular
de Distrato Social, declarando que, de acordo com o balanço patrimonial
de encerramento da Sociedade, o patrimônio líquido na presente data é de
R$ 0,00 (zero reais). Tendo em vista o acima disposto, as sócias reconhecem que não possuem o direito de receber nenhuma parcela do ativo da
Sociedade, bem como reconhecem que não haverá repatriação de capital
às sócias. As sócias conferem uma à outra, a mais plena e irretratável quitação em relação a quaisquer débitos eventualmente pendentes entre elas
e/ou com Sociedade, para mais nada reclamarem a qualquer título e/ou
pretexto. As sócias declaram que a Sociedade não tem dívidas a liquidar e
se obrigam a satisfazer, integralmente, eventuais débitos que vierem a ser
exigidos da Sociedade. As sócias nomeiam o Sr. Carlos Eduardo Prado,
CPF/MF nº 035.156.498-59, RG 14.869.803-7 SSP/SP, que ﬁca incumbido, desde a presente data, da guarda dos livros e documentos ﬁscais da
Sociedade, conservando-os na forma e no prazo da legislação em vigor.
As sócias declaram extinta a sociedade com o registro do instrumento particular de Distrato Social na JUCESP, ocorrido sob o nº 455.880/18-9, em
sessão de 10/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo - CNPJ
62.658.752/0001-00 - O Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de
São Paulo, no exercício das funções que lhe conferem as disposições
estatutárias e lei vigente, convoca os associados em condições de exercer o direito de voto para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 22 outubro 2018, na Associação dos Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo - AFRESP, localizado na Rua Maria Garcia Utrilla
nº 50, Nova Cumbica - Guarulhos -SP, às 9:30 horas, para a seguinte
ordem do dia: a) Análise do parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta orçamentária para o ano de 2019; b) Análise, discussão e aprovação
da proposta orçamentária para o ano de 2019; c) Interesses Gerais. Não
havendo na hora aprazada número legal para quórum em 1ª convocação a assembleia será realizada 02 (duas) horas após, no mesmo endereço com qualquer número de associados presentes em 2ª convocação.
Prazo para inscrição de chapas. Com o presente edital fica aberto o
período de quinze dias a partir da data da publicação deste edital para
inscrição de chapas que poderão concorrer à eleição que se realizará
no dia 20 de dezembro de 2018 para o mandato 2019/2024. Os candidatos deverão obedecer obrigatoriamente aos critérios estabelecidos
nos artigos 7° caput e § único, 8° caput e § 1º do Estatuto Social, também como, ter sua condição sindical entendida de acordo com a deliberação da categoria ocorrida na assembleia realizada no dia 13 de agosto de 2018 sobre status estabelecido para concorrer ao pleito.
A inscrição deverá ser feita na secretaria da entidade na Rua do Bosque
1.900, Barra Funda/SP. A comissão eleitoral é composta pelo
Sr. Mauzler Paulinetti, RG 8.769.998-9, CPF 873.638.368-68,
Sr. Alberto Dalnei de Oliveira, RG 11.534.778, CPF 040.690.348-46,
Sr. Jorge Miguel Acosta Soares, RG 12.414.678, CPF 024.964.158-50.
São Paulo, 16 de outubro de 2018. Rinaldo José Martorelli - Presidente.

Botanique Hotel Gourmand S.A.
CNPJ/MF 04.859.750/0001-74 - NIRE 35.300.188.675
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os Acionistas a se reunirem em AGO, a se realizar no
dia 19/10/18, 9h, na sede, para deliber sobre: (i) a aprovação das
demonstrações financeiras da Companhia e a destinação do resultado dos
exercícios sociais encerrados em 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017;
(ii) a reeleição da Diretoria; e (iii) a fixação da remuneração da Diretoria.
SP, 10/10/18. José Violi Filho - Diretor Financeiro.

terça-feira, 16 de outubro de 2018

H2ENERGY – Consultoria, Soluções e
Instalações Fotovoltaicas S/A
CNPJ n.º 14.914.017/0001-69
Ata da AGT de Sociedade Limitada em S.A. realizada em 29/11/16.
Aos 29/11/16, às 11 hrs na sede social, com a totalidade do capital social.
Mesa: Presidente – Guilherme Augusto Duarte; Secretário – Nelson
Paulo Scuracchio Neto. Deliberações: a) Objeto da Sociedade: Que o
objetivo da sociedade anônima passará a ser: A prestação de serviços
auxiliares de consultoria técnica na área energia elétrica e serviços
de engenharia, elaboração de projetos, bem como a homologação
junto às concessionárias de energia de sistema de geração de energia
fotovoltaica (CNAE 7112-0/00); serviços de instalação e manutenção
elétrica e painéis solares (CNAE 33.21-0/00); locação de maquinas e
equipamentos elétricos, painéis solares, entre outros (CNAE 7739-0/99).
b) Endereço: Que o endereço da sede social será alterado para Rua do
Retiro, nº 444, 10º andar, sala 102A, Anhangabaú, na cidade de Jundiaí/
SP. c) Capital Social: Que o capital da sociedade anônima passará a
ser de R$ 100.000,00, integralizado nesta data em moeda corrente do
País, passando a ser dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas
emitidas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma,
subscritas na exata proporção do valor das respectivas ações, consoante
boletim de subscrição anexo, emitindo-se oportunamente as ações
representativas. d) Considerações finais: Outrossim, por se encontrar o
capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a sociedade anônima
dispensada de efetuar o depósito previsto no número III do artigo 80 da
Lei nº 6.404/76. Nada mais. Jundiaí/SP, 29/11/16. Jucesp sob o NIRE
3530049948-4 e registrada sob o nº 548.083/16-2 em 22/12/2016.

Shopping Metropolitano Barra S.A.
CNPJ/MF nº 13.960.041/0001-71 - NIRE 35.300.456.424
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 28.09.2018
Na qualidade de secretária da AGE da Shopping Metropolitano Barra S.A.,
realizada em 28.09.2018, às 14:00, na sede da Companhia, com a presença da totalidade dos acionistas, Certiﬁco as seguintes deliberações: “Considerando que o capital social da Companhia se encontra totalmente integralizado, os acionistas resolvem aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., a redução do capital social
em R$ 10.186.000,00, passando o capital social de R$65.081.678,45 para
R$ 54.895.678,45, sem cancelamento de ações de emissão da Companhia, para absorção da totalidade dos prejuízos acumulados conforme
apurados no balanço da Companhia na data-base de 31.12.2017. Ato subsequente, os acionistas aprovaram a redução do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em R$8.000.000,00, montante
este considerado excessivo em relação ao objeto social, passando de R$
54.895.678,45 para R$ 46.895.678,45, mediante o cancelamento de
6.400.000 ações ordinárias de classe A, nominativas e sem valor nominal,
e 1.600.000 ações ordinárias de classe B, nominativas e sem valor nominal. Os acionistas receberão a quantia correspondente ao valor de suas
respectivas ações ora canceladas em moeda corrente do país, a título de
restituição.”. Assinaturas: Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu – Presidente; Alessandra de Lima Penido – Secretária. Acionistas presentes: CCP
Magnólia Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções. As deliberações acima foram extraídas e são cópia ﬁel das deliberações registradas na ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 28.09.2018. Alessandra de Lima Penido - Secretária

SINDICATO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE VALORES DO
ESTADO DE SÃO PAULO – SETVESP

CNPJ/MF nº 65.083.867/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO
Ficam convocadas as associadas quites a participar da eleição para
composição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2018/2020.
A eleição será realizada na sede do Sindicato, na Cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 455, 15º andar,
FRQMXQWRVFRPHUFLDLVQVD(GLItFLR3DXOLVWD3OD]D7KH2ႈFH
no Bairro Paraíso, CEP 01419-000, no dia 07 de novembro do ano de
GRLVPLOHGH]RLWRQRKRUiULRGHKRUDVjV¿FDQGRDSDUWLUGDGDWD
da publicação deste Edital, aberto o prazo de 10 dias para registro das
chapas, devendo o requerimento, observado o disposto no artigo 70 e
seu § 1º, do Estatuto, ser entregue na Secretaria da Entidade, no horário
das 09 horas às 12 horas e de 14 horas às 17 horas. Encerrado o prazo
de registro, a(s) chapa(s) será(ão) enviada(s) para as associadas, no
prazo previsto no § 2º, do artigo 70, e, em sequência, no prazo de 5
(cinco) dias poderão ser impugnados os candidatos. A mesa eleitoral
será composta nos termos dos artigos 77 e seguintes do Estatuto. Nos
termos do parágrafo único, do artigo 64, também do Estatuto, havendo
o registro de uma única chapa, a eleição será realizada na data e local
acima mencionados, em assembleia geral extraordinária, às 10 horas, em
primeira convocação, e às 10 horas e 30 minutos, em segunda e última
FRQYRFDomR6HQGRD¿[DGDQDSUHVHQWHGDWDFySLDGRSUHVHQWHHGLWDOQD
sede do Sindicato. São Paulo, 15 de outubro de 2018.
Mário Giannini Baptista de Oliveira - Presidente

CTEEP - COMPANHIA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04 - NIRE 35300170571
Renúncia do Conselho de Administração ISA CTEEP
São Paulo, 14 de agosto de 2018. Ao Senhor Bernardo Vargas Gibsone Presidente do Conselho de Administração de CTEEP - Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista “(ISA CTEEP)” CNPJ
nº 02.998.611/0001-04 - NIRE 35300170571. Referência: Renúncia do
Conselho de Administração ISA CTEEP. Estimado Dr. Vargas.
Em consonância com minha renúncia ao cargo de Vice-Presidente de
Finanças Corporativas do Grupo empresarial ISA, por meio da presente
renuncio a minha nomeação como membro do Conselho de
Administração da ISA CTEEP. Para mim não foi somente um prazer
senão um orgulho ter feito parte desta companhia, nesta segunda
oportunidade, há quase cinco anos, e ver o maravilhoso desempenho
que hoje ISA CTEEP entrega com total comprometimento a todo Brasil.
Estou seguro de que haverá muito mais triunfos nos anos que seguirão.
Por seu intermédio gostaria de estender a toda a equipe, e muito
especialmente à equipe financeira, um profundo agradecimento por
todo o apoio que sempre me deram para poder contribuir com um
grãozinho de areia nos resultados que hoje se destacam. Cordialmente,
Carlos Alberto Rodríguez López - Vice-Presidência de Finanças
Corporativas.

Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Processo nº 8478/2012 - Contrato de Prestação de Serviço nº 026/2013
Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN - Contratada: MULTIEDRO
SERVIÇOS DE T.I. LTDA - CNPJ: 10.443.054/0001-85 - Objeto: Contratação
de empresa especializada no fornecimento de 2.300 (dois mil e trezentas)
licenças de solução de colaboração e e-mail e na prestação de serviço de
instalação, conﬁguração, treinamento, suporte e manutenção do sistema,
visando à melhoria do sistema de e-mail corporativa, compartilhamento de
documentos, mensageria corporativa, entre outros) - Valor do Contrato: R$
2.662.374,80 (dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e
setenta e quatro reais e oitenta centavos) - Vigência: 27.09.2018 - Termo
Aditivo nº 03/2018 – Data de assinatura: 24/09/2018 - Parecer/Manifestação
nº 655/2018 - Objeto do Aditamento: Fica alterada a Cláusula Terceira – Do
Prazo de Execução e Vigência, do Contrato nº 026/2013, para prorrogar o
prazo de prestação dos serviços por 1 (um) mês a contar de 27/09/2018,
com termo ﬁnal, portanto, em 27/10/2018. Fica alterado o parágrafo
6.1 da Cláusula Sexta – Do Valor e das Condições de Pagamento, do
Contrato 026/2013, para o ﬁm de fazer constar o aditamento do valor
de R$ 63.957,37 (sessenta e três mil, e novecentos e cinquenta e sete
reais e trinta e sete centavos) - Vigência do Aditivo: 27.10.2018 - Valor
do Aditivo: R$ 63.957,37 (sessenta e três mil, novecentos e cinquenta
e sete reais e trinta e sete centavos), em 1 (uma) parcela mensal.
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