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B4 Economia QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2020 O ESTADO DE S. PAULO

FÁBIO 
ALVES

C
resceu a probabilidade de o 
Copom não somente reduzir 
a  taxa  Selic  em  0,75  ponto  

porcentual, para 2,25%, na sua reu-
nião da próxima semana, como tam-
bém deixar a porta aberta no comu-
nicado para um derradeiro corte no 
encontro de política monetária de 
agosto, levando os juros básicos pa-
ra abaixo de 2,0%, um patamar nun-
ca antes imaginado no Brasil.

Esse  desfecho  seria  completa-
mente diferente do que sinalizou o 
Copom  na  sua  mais  recente  reu-
nião,  em 6 de maio,  quando,  após 
cortar a Selic em 0,75 ponto, infor-
mou que considerava ainda apenas 
um último ajuste nos juros para o 
encontro dos dias 16 e 17 deste mês – 
e não em magnitude maior do que 

0,75 ponto.
Acontece que, desde maio, o cenário 

mundial  melhorou  significativamen-
te, enquanto, em contraste, a perspec-
tiva para a economia brasileira se dete-
riorou, uma vez que a curva de conta-
minação do novo coronavírus ainda es-
tá na ascendente no País e o relaxamen-
to das  medidas  de isolamento  social  
em Estados e municípios corre risco 
de revés caso o número de casos e de 
mortes volte a crescer.

No exterior, por outro lado, além de 
ficarem mais animados com a reabertu-
ra das economias na Europa e nos Esta-
dos americanos, fortalecendo a aposta 
de uma retomada mais rápida do PIB 
global, os investidores partiram para a 
busca  de  ativos  com  maior  retorno,  
uma vez que o Federal Reserve (Fed) e 

outros grandes bancos centrais inun-
daram os mercados com grande liqui-
dez para conter os impactos causados 
pela pandemia.

Com isso, houve um afrouxamento 
importante das condições financeiras 
no  mundo,  em  particular  nos  países  
emergentes. A taxa dos contratos de 
cinco  anos  de  Credit  Default  Swap  
(CDS) do Brasil,  um termômetro do 
risco país, caiu quase pela metade: de 
próxima a 400 pontos no auge da crise 
do coronavírus, em meados de março, 
essa taxa chegou a ceder para até 201 

pontos. Já o dólar,  depois de bater a 
máxima histórica de R$ 5,97 ao longo 
do dia 14 de maio passado, fechou na 
segunda-feira a R$ 4,8544, menor valor 
desde o dia 13 de março.

Na ata da reunião de maio, o Copom 
levantou como um dos principais te-
mas o limite efetivo mínimo para a ta-
xa Selic, abaixo do qual o corte de juros 
geraria mais instabilidade e até aperto 

das condições financeiras. Para o Co-
pom, esse limite é mais alto nos países 
emergentes, em razão de um prêmio 
de risco mais elevado por causa de, en-
tre outros fatores, uma maior fragilida-
de fiscal.

Mas esse limite é fluido e muda con-
forme as condições externas e inter-
nas. Diante do cenário na reunião de 
maio, o Copom talvez tenha calcula-
do esse limite como 2,25%. Ou seja,  
para entregar a inflação na meta em 
2021, o horizonte relevante para a po-
lítica monetária atualmente, era ne-
cessário  apenas  mais  um  corte  de  
0,75 ponto em junho. Mas aumentou 
a chance de uma redução também no 
Copom de  agosto,  de  0,50  ponto,  o  
que levaria a Selic a mínima histórica 
de 1,75%.

Isso porque, desde o último Copom, 
a ansiedade do mercado diminuiu com 
um descontrole fiscal, especialmente 
depois que o presidente Jair Bolsonaro 
vetou o trecho do projeto de socorro 
financeiro a Estados e municípios so-
bre reajustes salariais a servidores pú
blicos, congelando os salários até o fim 
de 2021.

Com o recuo do dólar, também é me-

nor a preocupação com uma pres-
são sobre a inflação. Na pesquisa Fo-
cus, a projeção de inflação para 2021 
caiu de 3,30%, no início de maio, pa-
ra 3,10% atualmente, bem abaixo da 
meta de 3,75%. Sem falar que a esti-
mativa do desempenho do PIB em 
2020 passou de uma queda de 3,76% 
para uma contração de 6,48%.

A necessidade de estímulo mone-
tário é maior agora do que na última 
reunião do Copom. E quando per-
guntado se já haveria espaço para o 
Banco  Central  usar  ferramentas  
não convencionais de política mone-
tária, como a compra e venda de títu
los públicos no mercado secundá
rio,  o  presidente  do  BC,  Roberto  
Campos Neto, tem dito que isso só 
acontecerá  quando  se  exaurir  seu  
principal instrumento, que é a taxa 
de juros.

Segundo ele, está longe de ter es-
gotado  o  uso  da  Selic.  Essa  não  é  
uma sinalização de quem defenda a 
ferro e fogo que 2,25% seja o limite 
mínimo de juros no Brasil. 
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Apesar de o governo dar co-
mo certa a prorrogação do au-
xílio emergencial por um va-
lor menor do que os atuais R$ 
600, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), afir-
mou ontem que uma redução 
no  benefício  precisa  passar  
pelo Congresso Nacional. Ele 
sugeriu um  corte  linear  nos  
salários de membros dos três 
Poderes para bancar o benefí
cio  no  valor  de  R$  600  por  
mais tempo.

“O governo tem autorização 

para renovar a renda emergen-
cial pelo mesmo valor, a lei não 
permite reduzir o valor. Se o go-
verno for reduzir o valor, preci-
sa  encaminhar  ao  Congresso  
Nacional uma proposta que se-
rá votada com urgência certa-
mente pela Câmara e pelo Sena-
do”, declarou.

Bolsonaro reafirmou, ontem, 
que a equipe econômica prevê o 
pagamento de duas novas parce-
las  do  auxílio  emergencial,  de  
R$ 300 mensais, e que está dis-
posto a aumentar esse valor se 
os parlamentares aceitarem di-
minuir os próprios salários co-

mo  medida  de  compensação.  
“A ideia  da  equipe  econômica  
são mais  duas parcelas,  talvez 
de R$ 300. Sei  que tem parla-
mentar que quer mais duas de 
R$ 600. Se tivermos um progra-
ma  para  diminuir  salários  de  
parlamentares, tudo bem, eu pa-
go até R$ 1 mil por mês, não tem 
problema nenhum”, disse Bol-
sonaro ao sair do Palácio da Al-
vorada, no final da manhã, após 
reunião ministerial.

Em relação às declarações, o 
presidente da Casa disse que de-
putados e senadores estão aber-
tos  para  dialogar  sobre  redu-

ções de salários para bancar as 
novas parcelas do auxílio no va-
lor de R$ 600. 

“Se todos os Poderes topas-
sem  cortar  um  valor  que  seja  
por seis meses, 10%, ou um por-
centual maior por menos tem-
po, para garantir os R$ 600, eu 

tenho certeza que o Parlamen-
to vai participar e vai defender. 
Não  tem  nenhum  problema”,  
afirmou.

Maia, contudo, ressaltou que 
o salário dos parlamentares não 
seria  suficiente  para  cobrir  as  
despesas. “O salário dos parla-
mentares em relação aos custos 
tem  uma  diferença  um  pouco  
grande. Vai ficar distante para 
cobrir, mas se todos os três Po-
deres estiverem de acordo para 
cortar salários por alguns me-
ses, para garantir os R$ 600, o 
Parlamento está disposto a sen-
tar na mesa e conversar.”

Sobre o debate relacionado à 
renda  mínima,  Maia  afirmou  
que é uma discussão fundamen-
tal,  mas que a  mudança não é 
feita “da noite para o dia”. “Ren-
da mínima é um debate funda-
mental. Temos muitos progra-
mas que têm pouca efetividade, 
que atendem mal com foco dis-
torcido em relação à base da so-
ciedade”, disse.

Ele defendeu um debate am-
pliado do tema no Congresso. 
“Acredito  que  esse  debate  vai  
continuar depois da pandemia 
e vai ser feito um debate no Par-
lamento”, disse. 
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PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO

CONVITE N. 5/2020-RUNESP

CARTA-CONVITE

Processo nº 765/2020 - RUNESP

AVISO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que na Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” - UNESP, será realizado o Convite n. 5/2020-RUNESP, do tipo “menor preço”, para contratação de 
empresa de engenharia especializada para Execução de REFORMA DO SAGUÃO DE ENTRADA DA REITORIA, no 
valor estimado de R$ 169.188,39 (cento e sessenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), 
através da Seção Técnica de Materiais da Reitoria da Unesp. O Instrumento Convocatório estará disponível gratuitamente, 
na íntegra, com todos os seus Anexos, de forma eletrônica no endereço: www.unesp.br/licitacao, ou poderá ser fornecido 
mediante solicitação enviada à SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS – REITORIA/UNESP (R. Quirino de Andrade, 215 – 2º 
andar, Centro São Paulo / SP) - CEP 01049-010 – tel. 11 5627-0384 - E-mail : compras.reitoria@unesp.br, ou ainda 
fornecido em mídia digital, que neste caso, deverá comparecer pessoalmente no local indicado anteriormente e apresentar 
um CD ou pendrive para gravação dos arquivos. Prazo e local para retirada da Carta-Convite: até o dia 22/06/2020, na 
SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS – REITORIA/UNESP (end. já indicado) – tel. 11 5627-0384 - Email : compras.reitoria@
unesp.br. Visita Técnica: Em observância à Súmula nº 39 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a visita poderá 
ser realizada no período de 11/06/2020 a 22/06/2020, em dias úteis, das 09: às 17:00 horas, no endereço rua Quirino de 
Andrade, 215 – Centro – São Paulo – SP - CEP. 01049-010, devendo ser previamente agendadas com senhor Marcelo 
Teixeira da Câmara através do telefone: (11) 975081204 ou e-mail: saa.reitoria@unesp.br e poderão ser realizadas até o 
dia útil imediatamente anterior à sessão pública. Entrega dos Envelopes n. 1 - Proposta e n. 2 - Documentação: até o dia 
23 de junho de 2020, até às 10:00 horas, na recepção da SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS – REITORIA/UNESP (end. já 
indicado). ABERTURA dos Envelopes n. 1 - Proposta e n. 2 - Documentação: dia 23 de junho de 2020, às 10:30 horas, na 
Sala de reuniões da SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS – REITORIA/UNESP, no mesmo local de entrega dos envelopes.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Ficam os senhores acionistas da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Ficam os senhores acionistas da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Ficam os senhores acionistas da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) a ser realizada, em primeira convocação, havendo quórum, a ser realizada, em primeira convocação, havendo quórum, a ser realizada, em primeira convocação, havendo quórum, a ser realizada, em primeira convocação, havendo quórum, 
no dia 10 de julho de 2020, às 14h30min, realizada no dia 10 de julho de 2020, às 14h30min, realizada no dia 10 de julho de 2020, às 14h30min, realizada no dia 10 de julho de 2020, às 14h30min, realizada de modo exclusivamente digitalde modo exclusivamente digitalde modo exclusivamente digitalde modo exclusivamente digital, por meio da , por meio da , por meio da , por meio da 
plataforma eletrônica Zoom, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404, de 15 plataforma eletrônica Zoom, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404, de 15 plataforma eletrônica Zoom, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404, de 15 plataforma eletrônica Zoom, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e disciplinada na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e disciplinada na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e disciplinada na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e disciplinada na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 
2009 (“ICVM 481”), conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622”), 2009 (“ICVM 481”), conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622”), 2009 (“ICVM 481”), conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622”), 2009 (“ICVM 481”), conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622”), 
tendo sido considerada como realizada na sede da Companhia, nos termos do artigo 4º, §3º, da ICVM tendo sido considerada como realizada na sede da Companhia, nos termos do artigo 4º, §3º, da ICVM tendo sido considerada como realizada na sede da Companhia, nos termos do artigo 4º, §3º, da ICVM tendo sido considerada como realizada na sede da Companhia, nos termos do artigo 4º, §3º, da ICVM 
481, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 481, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 481, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 481, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) (i) (i) (i) a apreciação das demonstrações financeiras a apreciação das demonstrações financeiras a apreciação das demonstrações financeiras a apreciação das demonstrações financeiras 
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) (ii) (ii) (ii) a apreciação a apreciação a apreciação a apreciação 
da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 
(iii) (iii) (iii) (iii) a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2020. Nos termos do artigo 5º, §3º, da ICVM 481, os acionistas que pretenderem participar exercício de 2020. Nos termos do artigo 5º, §3º, da ICVM 481, os acionistas que pretenderem participar exercício de 2020. Nos termos do artigo 5º, §3º, da ICVM 481, os acionistas que pretenderem participar exercício de 2020. Nos termos do artigo 5º, §3º, da ICVM 481, os acionistas que pretenderem participar 
da Assembleia digital deverão enviar correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com até 2 (dois) dias antes da Assembleia digital deverão enviar correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com até 2 (dois) dias antes da Assembleia digital deverão enviar correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com até 2 (dois) dias antes da Assembleia digital deverão enviar correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com até 2 (dois) dias antes 
da Assembleia (i.e. até o dia 08 de julho de 2020), solicitando suas credenciais de acesso ao sistema da Assembleia (i.e. até o dia 08 de julho de 2020), solicitando suas credenciais de acesso ao sistema da Assembleia (i.e. até o dia 08 de julho de 2020), solicitando suas credenciais de acesso ao sistema da Assembleia (i.e. até o dia 08 de julho de 2020), solicitando suas credenciais de acesso ao sistema 
eletrônico de participação e votação à distância. Os acionistas ou seus representantes legais, conforme o eletrônico de participação e votação à distância. Os acionistas ou seus representantes legais, conforme o eletrônico de participação e votação à distância. Os acionistas ou seus representantes legais, conforme o eletrônico de participação e votação à distância. Os acionistas ou seus representantes legais, conforme o 
caso, deverão participar da Assembleia munidos de documentos que comprovem sua identidade, conforme caso, deverão participar da Assembleia munidos de documentos que comprovem sua identidade, conforme caso, deverão participar da Assembleia munidos de documentos que comprovem sua identidade, conforme caso, deverão participar da Assembleia munidos de documentos que comprovem sua identidade, conforme 
orientações constantes na Proposta da Administração da Companhia divulgada na presente data. A Com-orientações constantes na Proposta da Administração da Companhia divulgada na presente data. A Com-orientações constantes na Proposta da Administração da Companhia divulgada na presente data. A Com-orientações constantes na Proposta da Administração da Companhia divulgada na presente data. A Com-
panhia ressalta que, de maneira estritamente excepcional, aceitará que os referidos documentos sejam panhia ressalta que, de maneira estritamente excepcional, aceitará que os referidos documentos sejam panhia ressalta que, de maneira estritamente excepcional, aceitará que os referidos documentos sejam panhia ressalta que, de maneira estritamente excepcional, aceitará que os referidos documentos sejam 
apresentados sem reconhecimento de firma ou cópia autenticada, ficando cada acionista responsável apresentados sem reconhecimento de firma ou cópia autenticada, ficando cada acionista responsável apresentados sem reconhecimento de firma ou cópia autenticada, ficando cada acionista responsável apresentados sem reconhecimento de firma ou cópia autenticada, ficando cada acionista responsável 
pela veracidade e integridade dos documentos apresentados. Os acionistas participantes da Custódia pela veracidade e integridade dos documentos apresentados. Os acionistas participantes da Custódia pela veracidade e integridade dos documentos apresentados. Os acionistas participantes da Custódia pela veracidade e integridade dos documentos apresentados. Os acionistas participantes da Custódia 
Fungível de Ações Nominativas da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão que desejarem participar da Assembleia Fungível de Ações Nominativas da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão que desejarem participar da Assembleia Fungível de Ações Nominativas da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão que desejarem participar da Assembleia Fungível de Ações Nominativas da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão que desejarem participar da Assembleia 
deverão apresentar extrato atualizado de sua posição acionária fornecido pela instituição custodiante no deverão apresentar extrato atualizado de sua posição acionária fornecido pela instituição custodiante no deverão apresentar extrato atualizado de sua posição acionária fornecido pela instituição custodiante no deverão apresentar extrato atualizado de sua posição acionária fornecido pela instituição custodiante no 
período de 48 horas antecedentes à realização da Assembleia. Solicita-se que os instrumentos de mandato período de 48 horas antecedentes à realização da Assembleia. Solicita-se que os instrumentos de mandato período de 48 horas antecedentes à realização da Assembleia. Solicita-se que os instrumentos de mandato período de 48 horas antecedentes à realização da Assembleia. Solicita-se que os instrumentos de mandato 
com poderes especiais para representação do acionista na Assembleia, na forma do artigo 126, da Lei com poderes especiais para representação do acionista na Assembleia, na forma do artigo 126, da Lei com poderes especiais para representação do acionista na Assembleia, na forma do artigo 126, da Lei com poderes especiais para representação do acionista na Assembleia, na forma do artigo 126, da Lei 
6.404/76, sejam excepcionalmente enviados até 08 de julho de 2020, aos cuidados do Departamento de 6.404/76, sejam excepcionalmente enviados até 08 de julho de 2020, aos cuidados do Departamento de 6.404/76, sejam excepcionalmente enviados até 08 de julho de 2020, aos cuidados do Departamento de 6.404/76, sejam excepcionalmente enviados até 08 de julho de 2020, aos cuidados do Departamento de 
Relações com Investidores, por meio de correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com. Com o objetivo Relações com Investidores, por meio de correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com. Com o objetivo Relações com Investidores, por meio de correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com. Com o objetivo Relações com Investidores, por meio de correio eletrônico para o e-mail ri@tenda.com. Com o objetivo 
de facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia adotará o sistema de votação à de facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia adotará o sistema de votação à de facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia adotará o sistema de votação à de facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia adotará o sistema de votação à 
distância nos termos da ICVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância distância nos termos da ICVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância distância nos termos da ICVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância distância nos termos da ICVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância 
por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária respon-por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária respon-por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária respon-por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária respon-
sável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme orientações sável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme orientações sável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme orientações sável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme orientações 
constantes no próprio boletim de voto à distância Conforme amplamente divulgado na mídia, e conside-constantes no próprio boletim de voto à distância Conforme amplamente divulgado na mídia, e conside-constantes no próprio boletim de voto à distância Conforme amplamente divulgado na mídia, e conside-constantes no próprio boletim de voto à distância Conforme amplamente divulgado na mídia, e conside-
rando as recentes atualizações sobre os casos de COVID-19 (coronavírus) no Brasil, a Companhia reitera rando as recentes atualizações sobre os casos de COVID-19 (coronavírus) no Brasil, a Companhia reitera rando as recentes atualizações sobre os casos de COVID-19 (coronavírus) no Brasil, a Companhia reitera rando as recentes atualizações sobre os casos de COVID-19 (coronavírus) no Brasil, a Companhia reitera 
a extrema relevância e recomenda que seja dada preferência ao boletim de voto a distância para fins de a extrema relevância e recomenda que seja dada preferência ao boletim de voto a distância para fins de a extrema relevância e recomenda que seja dada preferência ao boletim de voto a distância para fins de a extrema relevância e recomenda que seja dada preferência ao boletim de voto a distância para fins de 
participação de seus acionistas na Assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2020. participação de seus acionistas na Assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2020. participação de seus acionistas na Assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2020. participação de seus acionistas na Assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2020. Claudio José Carvalho Claudio José Carvalho Claudio José Carvalho Claudio José Carvalho 
de Andrade - de Andrade - de Andrade - de Andrade - Presidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de Administração

Juros abaixo de 2,0%

A necessidade de estímulo 
monetário é maior agora do que 
na última reunião do Copom

Maia sugere cortar salários nos três Poderes

R$ 300
é quanto o governo está disposto 

a pagar em mais duas parcelas 

como auxílio emergencial 

Economia seria usada para prorrogar auxílio de R$ 600 a vulneráveis; Bolsonaro disse que parlamentares deveriam reduzir vencimentos

Φυνδαο ΒυταντανΦυνδαο ΒυταντανΦυνδαο ΒυταντανΦυνδαο Βυτανταν
ΧΝΠϑ 61.189.445/0001−56ΧΝΠϑ 61.189.445/0001−56ΧΝΠϑ 61.189.445/0001−56ΧΝΠϑ 61.189.445/0001−56

ΧΟΜΥΝΙΧΑ: Αβερτυρα δε Σελεο δε Φορνεχεδορεσ

Προχεσσο ν≡:Προχεσσο ν≡:Προχεσσο ν≡:Προχεσσο ν≡: 001.0708.000.417/2020.001.0708.000.417/2020.001.0708.000.417/2020.001.0708.000.417/2020. Πρεγο Ελετρνιχο ν≡:Πρεγο Ελετρνιχο ν≡:Πρεγο Ελετρνιχο ν≡:Πρεγο Ελετρνιχο ν≡: 037/2020.037/2020.037/2020.037/2020. Οφερτα δε Χοmπρα:Οφερτα δε Χοmπρα:Οφερτα δε Χοmπρα:Οφερτα δε Χοmπρα:
895000801002020ΟΧ00043. Αχηα−σε αβερτα να Φυνδαο Βυτανταν, α λιχιταο να mοδαλιδαδε895000801002020ΟΧ00043. Αχηα−σε αβερτα να Φυνδαο Βυτανταν, α λιχιταο να mοδαλιδαδε895000801002020ΟΧ00043. Αχηα−σε αβερτα να Φυνδαο Βυτανταν, α λιχιταο να mοδαλιδαδε895000801002020ΟΧ00043. Αχηα−σε αβερτα να Φυνδαο Βυτανταν, α λιχιταο να mοδαλιδαδε
Πρεγο Ελετρνιχο ν≡. 037/2020, ρεφερεντε αο προχεσσο ν≡ 001.0708.000.417/2020, οβϕετιϖανδο αΠρεγο Ελετρνιχο ν≡. 037/2020, ρεφερεντε αο προχεσσο ν≡ 001.0708.000.417/2020, οβϕετιϖανδο αΠρεγο Ελετρνιχο ν≡. 037/2020, ρεφερεντε αο προχεσσο ν≡ 001.0708.000.417/2020, οβϕετιϖανδο αΠρεγο Ελετρνιχο ν≡. 037/2020, ρεφερεντε αο προχεσσο ν≡ 001.0708.000.417/2020, οβϕετιϖανδο α
ΧΟΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ ΠΑΡΑ ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙΣΧΟΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ ΠΑΡΑ ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙΣΧΟΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ ΠΑΡΑ ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙΣΧΟΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ ΠΑΡΑ ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙΣ
ΑΛΙΜΕΝΤ⊆ΧΙΟΣ � Α∩∨ΧΑΡ, ΧΑΦ⊃ Ε ΑDΟ∩ΑΝΤΕ.ΑΛΙΜΕΝΤ⊆ΧΙΟΣ � Α∩∨ΧΑΡ, ΧΑΦ⊃ Ε ΑDΟ∩ΑΝΤΕ.ΑΛΙΜΕΝΤ⊆ΧΙΟΣ � Α∩∨ΧΑΡ, ΧΑΦ⊃ Ε ΑDΟ∩ΑΝΤΕ.ΑΛΙΜΕΝΤ⊆ΧΙΟΣ � Α∩∨ΧΑΡ, ΧΑΦ⊃ Ε ΑDΟ∩ΑΝΤΕ. Α ρεαλιζαο δο Πρεγο σερ〈 πορ ιντερmδιο δοΑ ρεαλιζαο δο Πρεγο σερ〈 πορ ιντερmδιο δοΑ ρεαλιζαο δο Πρεγο σερ〈 πορ ιντερmδιο δοΑ ρεαλιζαο δο Πρεγο σερ〈 πορ ιντερmδιο δο
Σιστεmα Ελετρνιχο δε Χοντρατα⌡εσ δενοmιναδο �Βολσα Ελετρνιχα δε Χοmπρασ δο Γοϖερνο δο ΕσταδοΣιστεmα Ελετρνιχο δε Χοντρατα⌡εσ δενοmιναδο �Βολσα Ελετρνιχα δε Χοmπρασ δο Γοϖερνο δο ΕσταδοΣιστεmα Ελετρνιχο δε Χοντρατα⌡εσ δενοmιναδο �Βολσα Ελετρνιχα δε Χοmπρασ δο Γοϖερνο δο ΕσταδοΣιστεmα Ελετρνιχο δε Χοντρατα⌡εσ δενοmιναδο �Βολσα Ελετρνιχα δε Χοmπρασ δο Γοϖερνο δο Εσταδο
δε Σο Παυλο�, χυϕαδε Σο Παυλο�, χυϕαδε Σο Παυλο�, χυϕαδε Σο Παυλο�, χυϕα αβερτυρααβερτυρααβερτυρααβερτυρα εστ〈 mαρχαδα παρα ο διαεστ〈 mαρχαδα παρα ο διαεστ〈 mαρχαδα παρα ο διαεστ〈 mαρχαδα παρα ο δια 25/06/202025/06/202025/06/202025/06/2020 ◊σ◊σ◊σ◊σ 09η30mιν.09η30mιν.09η30mιν.09η30mιν. Οσ ιντερεσσαδοσ εmΟσ ιντερεσσαδοσ εmΟσ ιντερεσσαδοσ εmΟσ ιντερεσσαδοσ εm
παρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερο αχεσσαρ α παρτιρ δεπαρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερο αχεσσαρ α παρτιρ δεπαρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερο αχεσσαρ α παρτιρ δεπαρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερο αχεσσαρ α παρτιρ δε 15/06/2020,15/06/2020,15/06/2020,15/06/2020, νο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, mεδιαντε ανο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, mεδιαντε ανο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, mεδιαντε ανο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, mεδιαντε α
οβτενο δε σενηα δε αχεσσο αο σιστεmα ε χρεδενχιαmεντο δε σευσ ρεπρεσενταντεσ. Ο Εδιταλ ταmβmοβτενο δε σενηα δε αχεσσο αο σιστεmα ε χρεδενχιαmεντο δε σευσ ρεπρεσενταντεσ. Ο Εδιταλ ταmβmοβτενο δε σενηα δε αχεσσο αο σιστεmα ε χρεδενχιαmεντο δε σευσ ρεπρεσενταντεσ. Ο Εδιταλ ταmβmοβτενο δε σενηα δε αχεσσο αο σιστεmα ε χρεδενχιαmεντο δε σευσ ρεπρεσενταντεσ. Ο Εδιταλ ταmβm
σε ενχοντρα δισπονϖελ νο σιτε: ηττπ://φυνδαχαοβυτανταν.οργ.βρ/λιχιταχοεσ/σρπ−πρεγαο−ελετρονιχοσε ενχοντρα δισπονϖελ νο σιτε: ηττπ://φυνδαχαοβυτανταν.οργ.βρ/λιχιταχοεσ/σρπ−πρεγαο−ελετρονιχοσε ενχοντρα δισπονϖελ νο σιτε: ηττπ://φυνδαχαοβυτανταν.οργ.βρ/λιχιταχοεσ/σρπ−πρεγαο−ελετρονιχοσε ενχοντρα δισπονϖελ νο σιτε: ηττπ://φυνδαχαοβυτανταν.οργ.βρ/λιχιταχοεσ/σρπ−πρεγαο−ελετρονιχο

Companhia de Engenharia de Companhia de Engenharia de Companhia de Engenharia de Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CETTráfego - CETTráfego - CETTráfego - CET

CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 35300045076CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 35300045076CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 35300045076CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 35300045076

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Ficam convocados os Srs. Acionistas da Ficam convocados os Srs. Acionistas da Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia de Engenharia de Tráfego - CETCompanhia de Engenharia de Tráfego - CETCompanhia de Engenharia de Tráfego - CETCompanhia de Engenharia de Tráfego - CET a se reunirem  a se reunirem  a se reunirem  a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 19 de junho de 2020, às 10h00 (dez horas), na sede social, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 19 de junho de 2020, às 10h00 (dez horas), na sede social, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 19 de junho de 2020, às 10h00 (dez horas), na sede social, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 19 de junho de 2020, às 10h00 (dez horas), na sede social, 
na Rua Barão de Itapetininga, 18, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a na Rua Barão de Itapetininga, 18, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a na Rua Barão de Itapetininga, 18, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a na Rua Barão de Itapetininga, 18, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte seguinte seguinte seguinte Ordem do Dia:Ordem do Dia:Ordem do Dia:Ordem do Dia:    1.1.1.1. Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; e  Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; e  Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; e  Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; e 2. 2. 2. 2. Outros assuntos.Outros assuntos.Outros assuntos.Outros assuntos.

São Paulo, 02 de junho de 2020São Paulo, 02 de junho de 2020São Paulo, 02 de junho de 2020São Paulo, 02 de junho de 2020
Jair de Souza Dias - Jair de Souza Dias - Jair de Souza Dias - Jair de Souza Dias - Diretor-PresidenteDiretor-PresidenteDiretor-PresidenteDiretor-Presidente

Hemilton Tsuneyoshi Inouye - Hemilton Tsuneyoshi Inouye - Hemilton Tsuneyoshi Inouye - Hemilton Tsuneyoshi Inouye - Diretor de OperaçõesDiretor de OperaçõesDiretor de OperaçõesDiretor de Operações
Roberto Lucca Molin - Roberto Lucca Molin - Roberto Lucca Molin - Roberto Lucca Molin - Diretor Administrativo e FinanceiroDiretor Administrativo e FinanceiroDiretor Administrativo e FinanceiroDiretor Administrativo e Financeiro

Marcelo Moraes Isiama - Marcelo Moraes Isiama - Marcelo Moraes Isiama - Marcelo Moraes Isiama - Diretor de RepresentaçãoDiretor de RepresentaçãoDiretor de RepresentaçãoDiretor de Representação

SECRETARIA DA FAZENDA  SECRETARIA DA FAZENDA  SECRETARIA DA FAZENDA  SECRETARIA DA FAZENDA  
E PLANEJAMENTOE PLANEJAMENTOE PLANEJAMENTOE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃOCOORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃOCOORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃOCOORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  

E INFRAESTRUTURAE INFRAESTRUTURAE INFRAESTRUTURAE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS/ CENTRO DE SUPRIMENTOS/ CENTRO DE SUPRIMENTOS/ CENTRO DE SUPRIMENTOS/ 

NÚCLEO DE COMPRASNÚCLEO DE COMPRASNÚCLEO DE COMPRASNÚCLEO DE COMPRAS
Acha-se aberta na SECRETARIA DA FAZENDA E Acha-se aberta na SECRETARIA DA FAZENDA E Acha-se aberta na SECRETARIA DA FAZENDA E Acha-se aberta na SECRETARIA DA FAZENDA E 
PLANEJAMENTO, na Sala de Licitações, sito na Avenida PLANEJAMENTO, na Sala de Licitações, sito na Avenida PLANEJAMENTO, na Sala de Licitações, sito na Avenida PLANEJAMENTO, na Sala de Licitações, sito na Avenida 
Rangel Pestana, nº 300, 1º andar - Sala 03 - Ala D. Pedro, Rangel Pestana, nº 300, 1º andar - Sala 03 - Ala D. Pedro, Rangel Pestana, nº 300, 1º andar - Sala 03 - Ala D. Pedro, Rangel Pestana, nº 300, 1º andar - Sala 03 - Ala D. Pedro, 
Centro, São Paulo/Capital, a LICITAÇÃO NA MODALIDADE Centro, São Paulo/Capital, a LICITAÇÃO NA MODALIDADE Centro, São Paulo/Capital, a LICITAÇÃO NA MODALIDADE Centro, São Paulo/Capital, a LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS NC nº 01/2020, objetivando a TOMADA DE PREÇOS NC nº 01/2020, objetivando a TOMADA DE PREÇOS NC nº 01/2020, objetivando a TOMADA DE PREÇOS NC nº 01/2020, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE 01 ELEVADOR UNIFAMILIAR OU DE USO RESTRITO À DE 01 ELEVADOR UNIFAMILIAR OU DE USO RESTRITO À DE 01 ELEVADOR UNIFAMILIAR OU DE USO RESTRITO À DE 01 ELEVADOR UNIFAMILIAR OU DE USO RESTRITO À 
PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA E SUA INSTALAÇÃO PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA E SUA INSTALAÇÃO PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA E SUA INSTALAÇÃO PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA E SUA INSTALAÇÃO 
NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL CCI DA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL CCI DA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL CCI DA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL CCI DA 
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, situado na SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, situado na SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, situado na SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, situado na 
Rua Joaquim dos Santos Andrade, nº 02, Centro, São Paulo-SP, Rua Joaquim dos Santos Andrade, nº 02, Centro, São Paulo-SP, Rua Joaquim dos Santos Andrade, nº 02, Centro, São Paulo-SP, Rua Joaquim dos Santos Andrade, nº 02, Centro, São Paulo-SP, 
cuja realização está marcada para o dia 25/06/2020, às 10h00. cuja realização está marcada para o dia 25/06/2020, às 10h00. cuja realização está marcada para o dia 25/06/2020, às 10h00. cuja realização está marcada para o dia 25/06/2020, às 10h00. 
O Edital poderá ser retirado no NC - Núcleo de Compras, O Edital poderá ser retirado no NC - Núcleo de Compras, O Edital poderá ser retirado no NC - Núcleo de Compras, O Edital poderá ser retirado no NC - Núcleo de Compras, 
sito na Avenida Rangel Pestana, 300, 7º andar - Ala Central, sito na Avenida Rangel Pestana, 300, 7º andar - Ala Central, sito na Avenida Rangel Pestana, 300, 7º andar - Ala Central, sito na Avenida Rangel Pestana, 300, 7º andar - Ala Central, 
Centro-SP, de 2ª a 6ª feira, no horário das 9h00 às 11h00 e Centro-SP, de 2ª a 6ª feira, no horário das 9h00 às 11h00 e Centro-SP, de 2ª a 6ª feira, no horário das 9h00 às 11h00 e Centro-SP, de 2ª a 6ª feira, no horário das 9h00 às 11h00 e 
das 14h00 às 16h00. Os interessados deverão trazer 01 das 14h00 às 16h00. Os interessados deverão trazer 01 das 14h00 às 16h00. Os interessados deverão trazer 01 das 14h00 às 16h00. Os interessados deverão trazer 01 
MÍDIA, para gravação do edital ou se preferir, acessar o MÍDIA, para gravação do edital ou se preferir, acessar o MÍDIA, para gravação do edital ou se preferir, acessar o MÍDIA, para gravação do edital ou se preferir, acessar o 
www.imprensaoficial.com.br, opção “negócios públicos”, www.imprensaoficial.com.br, opção “negócios públicos”, www.imprensaoficial.com.br, opção “negócios públicos”, www.imprensaoficial.com.br, opção “negócios públicos”, 
mediante cadastro e baixar o referido edital.mediante cadastro e baixar o referido edital.mediante cadastro e baixar o referido edital.mediante cadastro e baixar o referido edital.

AABIC - Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo AABIC - Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo AABIC - Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo AABIC - Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo 
ASSEMBLEIAS VIRTUAIS DA AABIC EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIAASSEMBLEIAS VIRTUAIS DA AABIC EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIAASSEMBLEIAS VIRTUAIS DA AABIC EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIAASSEMBLEIAS VIRTUAIS DA AABIC EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA

Nos termos dos artigos 10, 11 e 12 de seu Estatuto Social, a Associação das Administradoras de Bens Imóveis Nos termos dos artigos 10, 11 e 12 de seu Estatuto Social, a Associação das Administradoras de Bens Imóveis Nos termos dos artigos 10, 11 e 12 de seu Estatuto Social, a Associação das Administradoras de Bens Imóveis Nos termos dos artigos 10, 11 e 12 de seu Estatuto Social, a Associação das Administradoras de Bens Imóveis 
e Condomínios de São Paulo (AABIC), na pessoa do seu Presidente, José Roberto Graiche Júnior, convoca e Condomínios de São Paulo (AABIC), na pessoa do seu Presidente, José Roberto Graiche Júnior, convoca e Condomínios de São Paulo (AABIC), na pessoa do seu Presidente, José Roberto Graiche Júnior, convoca e Condomínios de São Paulo (AABIC), na pessoa do seu Presidente, José Roberto Graiche Júnior, convoca 
V.Sa. Para participar das Assembleias Extraordinária e Ordinária, que serão virtuais, no próximo dia 25 de V.Sa. Para participar das Assembleias Extraordinária e Ordinária, que serão virtuais, no próximo dia 25 de V.Sa. Para participar das Assembleias Extraordinária e Ordinária, que serão virtuais, no próximo dia 25 de V.Sa. Para participar das Assembleias Extraordinária e Ordinária, que serão virtuais, no próximo dia 25 de 
junho de 2020, seguindo as orientações para isolamento social da OMS-Organização Mundial da Saúde, visto a junho de 2020, seguindo as orientações para isolamento social da OMS-Organização Mundial da Saúde, visto a junho de 2020, seguindo as orientações para isolamento social da OMS-Organização Mundial da Saúde, visto a junho de 2020, seguindo as orientações para isolamento social da OMS-Organização Mundial da Saúde, visto a 
pandemia da Covid 19.  Horários e ordens do dia: pandemia da Covid 19.  Horários e ordens do dia: pandemia da Covid 19.  Horários e ordens do dia: pandemia da Covid 19.  Horários e ordens do dia: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA        1ª Convocação: 1ª Convocação: 1ª Convocação: 1ª Convocação: 
17h17h17h17h (desde que presente o número legal de associadas) ou em 2ª Convocação: 17h30 (com qualquer número  (desde que presente o número legal de associadas) ou em 2ª Convocação: 17h30 (com qualquer número  (desde que presente o número legal de associadas) ou em 2ª Convocação: 17h30 (com qualquer número  (desde que presente o número legal de associadas) ou em 2ª Convocação: 17h30 (com qualquer número 
de associadas identificadas e liberadas para acesso). Pauta e duração: Apreciação e deliberação em relação a de associadas identificadas e liberadas para acesso). Pauta e duração: Apreciação e deliberação em relação a de associadas identificadas e liberadas para acesso). Pauta e duração: Apreciação e deliberação em relação a de associadas identificadas e liberadas para acesso). Pauta e duração: Apreciação e deliberação em relação a 
inclusão de nova categoria de associada e outras adequações do Estatuto Social da Associação no seu capitulo inclusão de nova categoria de associada e outras adequações do Estatuto Social da Associação no seu capitulo inclusão de nova categoria de associada e outras adequações do Estatuto Social da Associação no seu capitulo inclusão de nova categoria de associada e outras adequações do Estatuto Social da Associação no seu capitulo 
XVI – 30 minutos. XVI – 30 minutos. XVI – 30 minutos. XVI – 30 minutos. ASSEMBLEIA GERAL ODINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ODINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ODINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ODINÁRIA    1ª Convocação: 18h1ª Convocação: 18h1ª Convocação: 18h1ª Convocação: 18h (desde que presente o número legal  (desde que presente o número legal  (desde que presente o número legal  (desde que presente o número legal 
de associadas) ou em 2ª Convocação: 18h30 (com qualquer número de associadas identificadas e liberadas de associadas) ou em 2ª Convocação: 18h30 (com qualquer número de associadas identificadas e liberadas de associadas) ou em 2ª Convocação: 18h30 (com qualquer número de associadas identificadas e liberadas de associadas) ou em 2ª Convocação: 18h30 (com qualquer número de associadas identificadas e liberadas 
para acesso). Pauta e duração: 1.  Apreciação do Relatório da Diretoria, referente ao exercício 2019 (janeiro para acesso). Pauta e duração: 1.  Apreciação do Relatório da Diretoria, referente ao exercício 2019 (janeiro para acesso). Pauta e duração: 1.  Apreciação do Relatório da Diretoria, referente ao exercício 2019 (janeiro para acesso). Pauta e duração: 1.  Apreciação do Relatório da Diretoria, referente ao exercício 2019 (janeiro 
a dezembro) – média 15 minutos; 2. Apreciação das contas e do balanço do período de abril de 2019 a abril a dezembro) – média 15 minutos; 2. Apreciação das contas e do balanço do período de abril de 2019 a abril a dezembro) – média 15 minutos; 2. Apreciação das contas e do balanço do período de abril de 2019 a abril a dezembro) – média 15 minutos; 2. Apreciação das contas e do balanço do período de abril de 2019 a abril 
2020 – média 30 minutos; 3. Apreciação da previsão orçamentária para o próximo exercício – média 30 minutos; 2020 – média 30 minutos; 3. Apreciação da previsão orçamentária para o próximo exercício – média 30 minutos; 2020 – média 30 minutos; 3. Apreciação da previsão orçamentária para o próximo exercício – média 30 minutos; 2020 – média 30 minutos; 3. Apreciação da previsão orçamentária para o próximo exercício – média 30 minutos; 
4. Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comissão de Sindicância e Ética e de 04 membros para 4. Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comissão de Sindicância e Ética e de 04 membros para 4. Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comissão de Sindicância e Ética e de 04 membros para 4. Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comissão de Sindicância e Ética e de 04 membros para 
compor o Conselho Consultivo. Biênio 2020/2022 – média 30 minutos. compor o Conselho Consultivo. Biênio 2020/2022 – média 30 minutos. compor o Conselho Consultivo. Biênio 2020/2022 – média 30 minutos. compor o Conselho Consultivo. Biênio 2020/2022 – média 30 minutos. Como será feita a reunião?Como será feita a reunião?Como será feita a reunião?Como será feita a reunião? A conexão  A conexão  A conexão  A conexão 
no ambiente virtual, será através da plataforma ZOOM MEETINGS. Nos próximos dias encaminharemos o ID no ambiente virtual, será através da plataforma ZOOM MEETINGS. Nos próximos dias encaminharemos o ID no ambiente virtual, será através da plataforma ZOOM MEETINGS. Nos próximos dias encaminharemos o ID no ambiente virtual, será através da plataforma ZOOM MEETINGS. Nos próximos dias encaminharemos o ID 
e link da reunião. Certos de que poderemos contar com a sua presença, desde já agradecemos a atenção e e link da reunião. Certos de que poderemos contar com a sua presença, desde já agradecemos a atenção e e link da reunião. Certos de que poderemos contar com a sua presença, desde já agradecemos a atenção e e link da reunião. Certos de que poderemos contar com a sua presença, desde já agradecemos a atenção e 
acolhida. Atenciosamente. José Roberto Graiche Júnior - Presidenteacolhida. Atenciosamente. José Roberto Graiche Júnior - Presidenteacolhida. Atenciosamente. José Roberto Graiche Júnior - Presidenteacolhida. Atenciosamente. José Roberto Graiche Júnior - Presidente

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITODECLARAÇÃO DE PROPÓSITODECLARAÇÃO DE PROPÓSITODECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
A CORRETORA AMAZONENSE DE CÂMBIO LTDA.  –  CNPJ 04.623.781/0001-21A CORRETORA AMAZONENSE DE CÂMBIO LTDA.  –  CNPJ 04.623.781/0001-21A CORRETORA AMAZONENSE DE CÂMBIO LTDA.  –  CNPJ 04.623.781/0001-21A CORRETORA AMAZONENSE DE CÂMBIO LTDA.  –  CNPJ 04.623.781/0001-21

I - DECLARA sua intenção de alterar o contrato social, modificando seu objeto social, deixando de atuar como instituição I - DECLARA sua intenção de alterar o contrato social, modificando seu objeto social, deixando de atuar como instituição I - DECLARA sua intenção de alterar o contrato social, modificando seu objeto social, deixando de atuar como instituição I - DECLARA sua intenção de alterar o contrato social, modificando seu objeto social, deixando de atuar como instituição 
integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), não realizando, em decorrência, operações privativas de instituição sujeita integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), não realizando, em decorrência, operações privativas de instituição sujeita integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), não realizando, em decorrência, operações privativas de instituição sujeita integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), não realizando, em decorrência, operações privativas de instituição sujeita 
à autorização do Banco Central do Brasil;à autorização do Banco Central do Brasil;à autorização do Banco Central do Brasil;à autorização do Banco Central do Brasil;
II - ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser II - ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser II - ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser II - ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser 
apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no 
prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que o prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que o prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que o prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que o 
declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internetinternetinternetinternet).).).).
Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo mencionado abaixo.Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo mencionado abaixo.Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo mencionado abaixo.Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo mencionado abaixo.
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB.Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB.Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB.Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB.
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf 
mencionado abaixo.mencionado abaixo.mencionado abaixo.mencionado abaixo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL BANCO CENTRAL DO BRASIL BANCO CENTRAL DO BRASIL BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Gerência-Técnica Regional do Recife - Deorf/GTRECDepartamento de Organização do Sistema Financeiro - Gerência-Técnica Regional do Recife - Deorf/GTRECDepartamento de Organização do Sistema Financeiro - Gerência-Técnica Regional do Recife - Deorf/GTRECDepartamento de Organização do Sistema Financeiro - Gerência-Técnica Regional do Recife - Deorf/GTREC

Processo nº 0000169343Processo nº 0000169343Processo nº 0000169343Processo nº 0000169343
Manaus/AM, 05 de junho de 2020Manaus/AM, 05 de junho de 2020Manaus/AM, 05 de junho de 2020Manaus/AM, 05 de junho de 2020

ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1.169/20� ΡΣ 5785/2020ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1.169/20� ΡΣ 5785/2020ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1.169/20� ΡΣ 5785/2020ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1.169/20� ΡΣ 5785/2020

Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, ΑDϑΥDΙΧΑΑDϑΥDΙΧΑΑDϑΥDΙΧΑΑDϑΥDΙΧΑ ◊ εmπρεσα, Σαντα Ριτα Χοmερχιαλ Λτδα, ΧΝΠϑ ν≡  ◊ εmπρεσα, Σαντα Ριτα Χοmερχιαλ Λτδα, ΧΝΠϑ ν≡  ◊ εmπρεσα, Σαντα Ριτα Χοmερχιαλ Λτδα, ΧΝΠϑ ν≡  ◊ εmπρεσα, Σαντα Ριτα Χοmερχιαλ Λτδα, ΧΝΠϑ ν≡ 

50.311.620/0001−10, αο  Φορνεχιmεντο δε ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ χυϕοσ δεταληεσ, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.50.311.620/0001−10, αο  Φορνεχιmεντο δε ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ χυϕοσ δεταληεσ, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.50.311.620/0001−10, αο  Φορνεχιmεντο δε ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ χυϕοσ δεταληεσ, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.50.311.620/0001−10, αο  Φορνεχιmεντο δε ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ χυϕοσ δεταληεσ, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06

ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1174/2020 − ΡΧ 5748/2020

Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, ΑDϑΥDΙΧΑ ◊ εmπρεσα DΜΣΤΟΡ Ινφορm〈τιχα Λτδα, ΧΝΠϑ ν≡ 

06.915.840/0001−60, παρα ο φορνεχιmεντο δε ΣΕΡςΙDΟΡ, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06

ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1.182/20� ΡΣ 5802/202ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1.182/20� ΡΣ 5802/202ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1.182/20� ΡΣ 5802/202ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1.182/20� ΡΣ 5802/2020000

Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, ΑDϑΥDΙΧΑΑDϑΥDΙΧΑΑDϑΥDΙΧΑΑDϑΥDΙΧΑ ◊ εmπρεσα, Βοστον Σχιεντι×χ δο Βρασιλ Λτδα, ΧΝΠϑ◊ εmπρεσα, Βοστον Σχιεντι×χ δο Βρασιλ Λτδα, ΧΝΠϑ◊ εmπρεσα, Βοστον Σχιεντι×χ δο Βρασιλ Λτδα, ΧΝΠϑ◊ εmπρεσα, Βοστον Σχιεντι×χ δο Βρασιλ Λτδα, ΧΝΠϑ
ν≡ 01.513.946/0001−14, αο  Φορνεχιmεντο δε ν≡ 01.513.946/0001−14, αο  Φορνεχιmεντο δε ν≡ 01.513.946/0001−14, αο  Φορνεχιmεντο δε ν≡ 01.513.946/0001−14, αο  Φορνεχιmεντο δε ΜΑΤΕΡΙΑΙΣ Μ⊃DΙΧΟΣΜΑΤΕΡΙΑΙΣ Μ⊃DΙΧΟΣΜΑΤΕΡΙΑΙΣ Μ⊃DΙΧΟΣΜΑΤΕΡΙΑΙΣ Μ⊃DΙΧΟΣ χυϕοσ δεταληεσ, χοm βασε νο  χυϕοσ δεταληεσ, χοm βασε νο  χυϕοσ δεταληεσ, χοm βασε νο  χυϕοσ δεταληεσ, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Ρεγυλαmεντο δε Ρεγυλαmεντο δε Ρεγυλαmεντο δε 
Χοmπρασ δα ΦΦΜ.Χοmπρασ δα ΦΦΜ.Χοmπρασ δα ΦΦΜ.Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINAFUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINAFUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINAFUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
ΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ DΕ ΧΟΜΠΡΑ

Εντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δεΕντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δεΕντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δεΕντιδαδε πλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm πνσ λυχρατιϖοσ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δοσ προχεσσοσ δε ΧΟΜΠΡΑ ΧΟΜΠΡΑ ΧΟΜΠΡΑ ΧΟΜΠΡΑ 
ΠΡΙςΑDΑ,ΠΡΙςΑDΑ,ΠΡΙςΑDΑ,ΠΡΙςΑDΑ, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσ πελο σευχυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσ πελο σευχυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσ πελο σευχυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσ πελο σευ Ρεγυλαmεντο Ρεγυλαmεντο Ρεγυλαmεντο Ρεγυλαmεντο 
δε Χοmπρασ: δε Χοmπρασ: δε Χοmπρασ: δε Χοmπρασ: ΤιποΤιποΤιποΤιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο: ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο: ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο: ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο:    ΦΦΜ 559−2020−00−ΧΠΦΦΜ 559−2020−00−ΧΠΦΦΜ 559−2020−00−ΧΠΦΦΜ 559−2020−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΧΑΜΑ ΑΡΤΙΧΥΛΑDΑ�� Οβϕετο � �ΧΑΜΑ ΑΡΤΙΧΥΛΑDΑ�� Οβϕετο � �ΧΑΜΑ ΑΡΤΙΧΥΛΑDΑ�� Οβϕετο � �ΧΑΜΑ ΑΡΤΙΧΥΛΑDΑ� ΦΦΜ 560−ΦΦΜ 560−ΦΦΜ 560−ΦΦΜ 560−
2020−00−ΧΠ2020−00−ΧΠ2020−00−ΧΠ2020−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΠΙΝΤΥΡΑ ΓΕΡΑΛ DΑΣ ℑΡΕΑΣ ΕΞΤΕΡΝΑΣ (ΦΑΧΗΑDΑΣ)�� Οβϕετο � �ΠΙΝΤΥΡΑ ΓΕΡΑΛ DΑΣ ℑΡΕΑΣ ΕΞΤΕΡΝΑΣ (ΦΑΧΗΑDΑΣ)�� Οβϕετο � �ΠΙΝΤΥΡΑ ΓΕΡΑΛ DΑΣ ℑΡΕΑΣ ΕΞΤΕΡΝΑΣ (ΦΑΧΗΑDΑΣ)�� Οβϕετο � �ΠΙΝΤΥΡΑ ΓΕΡΑΛ DΑΣ ℑΡΕΑΣ ΕΞΤΕΡΝΑΣ (ΦΑΧΗΑDΑΣ)� ΦΦΜ 569−2020−00−ΧΠΦΦΜ 569−2020−00−ΧΠΦΦΜ 569−2020−00−ΧΠΦΦΜ 569−2020−00−ΧΠ    
� Οβϕετο � �ΡΕΧΥΠΕΡΑ∩℘Ο Ε ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο DΟΣ ΒΡΙΣΕΣ DΕ ΜΑDΕΙΡΑ�� Οβϕετο � �ΡΕΧΥΠΕΡΑ∩℘Ο Ε ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο DΟΣ ΒΡΙΣΕΣ DΕ ΜΑDΕΙΡΑ�� Οβϕετο � �ΡΕΧΥΠΕΡΑ∩℘Ο Ε ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο DΟΣ ΒΡΙΣΕΣ DΕ ΜΑDΕΙΡΑ�� Οβϕετο � �ΡΕΧΥΠΕΡΑ∩℘Ο Ε ΜΑΝΥΤΕΝ∩℘Ο DΟΣ ΒΡΙΣΕΣ DΕ ΜΑDΕΙΡΑ� ΦΦΜ 571−2020−00−ΧΠΦΦΜ 571−2020−00−ΧΠΦΦΜ 571−2020−00−ΧΠΦΦΜ 571−2020−00−ΧΠ � Οβϕετο� Οβϕετο� Οβϕετο� Οβϕετο
� �ΣΥΒΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΡΕDΕ DΕ DΥΛΤΟΣ DΕ ΦΛΕΞ⊆ςΕΙΣ Ε ΙΝΣΥΛΦΛΑΜΕΝΤΟ�� �ΣΥΒΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΡΕDΕ DΕ DΥΛΤΟΣ DΕ ΦΛΕΞ⊆ςΕΙΣ Ε ΙΝΣΥΛΦΛΑΜΕΝΤΟ�� �ΣΥΒΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΡΕDΕ DΕ DΥΛΤΟΣ DΕ ΦΛΕΞ⊆ςΕΙΣ Ε ΙΝΣΥΛΦΛΑΜΕΝΤΟ�� �ΣΥΒΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΡΕDΕ DΕ DΥΛΤΟΣ DΕ ΦΛΕΞ⊆ςΕΙΣ Ε ΙΝΣΥΛΦΛΑΜΕΝΤΟ� ΦΦΜ 586−2020−00−ΧΠ � ΦΦΜ 586−2020−00−ΧΠ � ΦΦΜ 586−2020−00−ΧΠ � ΦΦΜ 586−2020−00−ΧΠ � 
Οβϕετο � �ΜΟΝΙΤΟΡΕΣ ΜΥΛΤΙΠΑΡΑΜ⊃ΤΡΙΧΟΣ�Οβϕετο � �ΜΟΝΙΤΟΡΕΣ ΜΥΛΤΙΠΑΡΑΜ⊃ΤΡΙΧΟΣ�Οβϕετο � �ΜΟΝΙΤΟΡΕΣ ΜΥΛΤΙΠΑΡΑΜ⊃ΤΡΙΧΟΣ�Οβϕετο � �ΜΟΝΙΤΟΡΕΣ ΜΥΛΤΙΠΑΡΑΜ⊃ΤΡΙΧΟΣ�

ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο 
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 1117−2019−00−ΧΠΦΦΜ 1117−2019−00−ΧΠΦΦΜ 1117−2019−00−ΧΠΦΦΜ 1117−2019−00−ΧΠ (ΡΧ 30.599)(ΡΧ 30.599)(ΡΧ 30.599)(ΡΧ 30.599)

ΧΑDΕΦΛΕΞ ΜΟςΕΙΣ ΧΟΟΡΠΟΡΑΤΙςΟΣ Ε ΑΣΣΙΣΤ. Τ⊃Χ. ΕΙΡΕΛΙ, ΧΝΠϑ Ν≡ 23.258.614/0001−73ΧΑDΕΦΛΕΞ ΜΟςΕΙΣ ΧΟΟΡΠΟΡΑΤΙςΟΣ Ε ΑΣΣΙΣΤ. Τ⊃Χ. ΕΙΡΕΛΙ, ΧΝΠϑ Ν≡ 23.258.614/0001−73ΧΑDΕΦΛΕΞ ΜΟςΕΙΣ ΧΟΟΡΠΟΡΑΤΙςΟΣ Ε ΑΣΣΙΣΤ. Τ⊃Χ. ΕΙΡΕΛΙ, ΧΝΠϑ Ν≡ 23.258.614/0001−73ΧΑDΕΦΛΕΞ ΜΟςΕΙΣ ΧΟΟΡΠΟΡΑΤΙςΟΣ Ε ΑΣΣΙΣΤ. Τ⊃Χ. ΕΙΡΕΛΙ, ΧΝΠϑ Ν≡ 23.258.614/0001−73
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 0126−2020−01−ΧΠΦΦΜ 0126−2020−01−ΧΠΦΦΜ 0126−2020−01−ΧΠΦΦΜ 0126−2020−01−ΧΠ (ΡΧ 30.820)(ΡΧ 30.820)(ΡΧ 30.820)(ΡΧ 30.820)

ΓΑΣΤΡΟΤΕΧΗ ΧΟΜΕΡΧΙΟ Ε ΑΣΣΙΣΤΕΝΧΙΑ Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟΣ Μ⊃DΙΧΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ΓΑΣΤΡΟΤΕΧΗ ΧΟΜΕΡΧΙΟ Ε ΑΣΣΙΣΤΕΝΧΙΑ Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟΣ Μ⊃DΙΧΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ΓΑΣΤΡΟΤΕΧΗ ΧΟΜΕΡΧΙΟ Ε ΑΣΣΙΣΤΕΝΧΙΑ Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟΣ Μ⊃DΙΧΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ΓΑΣΤΡΟΤΕΧΗ ΧΟΜΕΡΧΙΟ Ε ΑΣΣΙΣΤΕΝΧΙΑ Τ⊃ΧΝΙΧΑ DΕ ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟΣ Μ⊃DΙΧΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡
32.921.889/0001−3632.921.889/0001−3632.921.889/0001−3632.921.889/0001−36

ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 0227−2020−00−ΧΠ ΦΦΜ 0227−2020−00−ΧΠ ΦΦΜ 0227−2020−00−ΧΠ ΦΦΜ 0227−2020−00−ΧΠ (ΡΧ 30.994)(ΡΧ 30.994)(ΡΧ 30.994)(ΡΧ 30.994)
ΑΛΛΑΝ ςΙΝΙΧΙΥΣ ΑΠΑΡΕΧΙDΟ 38951540839, ΧΝΠϑ Ν≡ 36.006.524/0001−37ΑΛΛΑΝ ςΙΝΙΧΙΥΣ ΑΠΑΡΕΧΙDΟ 38951540839, ΧΝΠϑ Ν≡ 36.006.524/0001−37ΑΛΛΑΝ ςΙΝΙΧΙΥΣ ΑΠΑΡΕΧΙDΟ 38951540839, ΧΝΠϑ Ν≡ 36.006.524/0001−37ΑΛΛΑΝ ςΙΝΙΧΙΥΣ ΑΠΑΡΕΧΙDΟ 38951540839, ΧΝΠϑ Ν≡ 36.006.524/0001−37

ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 0312−2020−00−ΧΠΦΦΜ 0312−2020−00−ΧΠΦΦΜ 0312−2020−00−ΧΠΦΦΜ 0312−2020−00−ΧΠ (ΠΙ 20200067)(ΠΙ 20200067)(ΠΙ 20200067)(ΠΙ 20200067)
ΛΕΑDΙΑΝΤ ΒΙΟΣΧΙΕΝΧΕΣ ΛΙΜΙΤΕD/ΡΕΙΝΟ ΥΝΙDΟΛΕΑDΙΑΝΤ ΒΙΟΣΧΙΕΝΧΕΣ ΛΙΜΙΤΕD/ΡΕΙΝΟ ΥΝΙDΟΛΕΑDΙΑΝΤ ΒΙΟΣΧΙΕΝΧΕΣ ΛΙΜΙΤΕD/ΡΕΙΝΟ ΥΝΙDΟΛΕΑDΙΑΝΤ ΒΙΟΣΧΙΕΝΧΕΣ ΛΙΜΙΤΕD/ΡΕΙΝΟ ΥΝΙDΟ

UNIHOSP SAÚDE LTDA.UNIHOSP SAÚDE LTDA.UNIHOSP SAÚDE LTDA.UNIHOSP SAÚDE LTDA.    CNPJ 01.445.199/0001-24CNPJ 01.445.199/0001-24CNPJ 01.445.199/0001-24CNPJ 01.445.199/0001-24

NOTIFICAÇÃO POR EDITALNOTIFICAÇÃO POR EDITALNOTIFICAÇÃO POR EDITALNOTIFICAÇÃO POR EDITAL
PPPPara Fins de cumprimento do Art.13 parágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98, e da Súmula Normativa 28/2015 da ANS - ara Fins de cumprimento do Art.13 parágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98, e da Súmula Normativa 28/2015 da ANS - ara Fins de cumprimento do Art.13 parágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98, e da Súmula Normativa 28/2015 da ANS - ara Fins de cumprimento do Art.13 parágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98, e da Súmula Normativa 28/2015 da ANS - 
Agência Nacional de Saúde Suplementar a Unihosp Saúde Ltda. notifica por Edital seus beneciários não localizados através Agência Nacional de Saúde Suplementar a Unihosp Saúde Ltda. notifica por Edital seus beneciários não localizados através Agência Nacional de Saúde Suplementar a Unihosp Saúde Ltda. notifica por Edital seus beneciários não localizados através Agência Nacional de Saúde Suplementar a Unihosp Saúde Ltda. notifica por Edital seus beneciários não localizados através 
de correspondência emitida pelo sistema de Aviso de Recebimento (AR) dos Correios. de correspondência emitida pelo sistema de Aviso de Recebimento (AR) dos Correios. de correspondência emitida pelo sistema de Aviso de Recebimento (AR) dos Correios. de correspondência emitida pelo sistema de Aviso de Recebimento (AR) dos Correios. Conforme matricula e CPF abaixo:Conforme matricula e CPF abaixo:Conforme matricula e CPF abaixo:Conforme matricula e CPF abaixo:

106263 - 357602928; 111188 - 054654658; 116898 - 446859548; 117041 - 047103914; 121555 - 221110478; 124525 - 555554578; 106263 - 357602928; 111188 - 054654658; 116898 - 446859548; 117041 - 047103914; 121555 - 221110478; 124525 - 555554578; 106263 - 357602928; 111188 - 054654658; 116898 - 446859548; 117041 - 047103914; 121555 - 221110478; 124525 - 555554578; 106263 - 357602928; 111188 - 054654658; 116898 - 446859548; 117041 - 047103914; 121555 - 221110478; 124525 - 555554578; 
124662 - 501348368; 125730 - 076113138; 125811 - 114478498; 126720 - 530823448; 128312 - 936795058; 128314 - 558526988; 124662 - 501348368; 125730 - 076113138; 125811 - 114478498; 126720 - 530823448; 128312 - 936795058; 128314 - 558526988; 124662 - 501348368; 125730 - 076113138; 125811 - 114478498; 126720 - 530823448; 128312 - 936795058; 128314 - 558526988; 124662 - 501348368; 125730 - 076113138; 125811 - 114478498; 126720 - 530823448; 128312 - 936795058; 128314 - 558526988; 
129744 - 536195668; 133694 - 253990868; 134268 - 239160364; 137179 - 218081238; 140754 - 472352148; 141001 - 058603068; 129744 - 536195668; 133694 - 253990868; 134268 - 239160364; 137179 - 218081238; 140754 - 472352148; 141001 - 058603068; 129744 - 536195668; 133694 - 253990868; 134268 - 239160364; 137179 - 218081238; 140754 - 472352148; 141001 - 058603068; 129744 - 536195668; 133694 - 253990868; 134268 - 239160364; 137179 - 218081238; 140754 - 472352148; 141001 - 058603068; 
141014 - 412161558; 141086 - 464808228; 141364 - 117432068; 146280 - 435097848; 146494 - 473594838; 147603 - 149200988; 141014 - 412161558; 141086 - 464808228; 141364 - 117432068; 146280 - 435097848; 146494 - 473594838; 147603 - 149200988; 141014 - 412161558; 141086 - 464808228; 141364 - 117432068; 146280 - 435097848; 146494 - 473594838; 147603 - 149200988; 141014 - 412161558; 141086 - 464808228; 141364 - 117432068; 146280 - 435097848; 146494 - 473594838; 147603 - 149200988; 
147919 - 475342048; 151872 - 494499928; 152576 - 459414198; 154514 - 344251458; 158387 - 765913878; 159134 - 182950208; 147919 - 475342048; 151872 - 494499928; 152576 - 459414198; 154514 - 344251458; 158387 - 765913878; 159134 - 182950208; 147919 - 475342048; 151872 - 494499928; 152576 - 459414198; 154514 - 344251458; 158387 - 765913878; 159134 - 182950208; 147919 - 475342048; 151872 - 494499928; 152576 - 459414198; 154514 - 344251458; 158387 - 765913878; 159134 - 182950208; 
159487 - 574108428; 161446 - 155309698; 161488 - 899648455; 161491 - 472895228; 161540 - 538218098; 161680 - 441822868; 159487 - 574108428; 161446 - 155309698; 161488 - 899648455; 161491 - 472895228; 161540 - 538218098; 161680 - 441822868; 159487 - 574108428; 161446 - 155309698; 161488 - 899648455; 161491 - 472895228; 161540 - 538218098; 161680 - 441822868; 159487 - 574108428; 161446 - 155309698; 161488 - 899648455; 161491 - 472895228; 161540 - 538218098; 161680 - 441822868; 
161748 - 447060348; 161796 - 543650578; 163301 - 987638908; 163313 - 032756338; 164013 - 473886638; 166503 - 497106478; 161748 - 447060348; 161796 - 543650578; 163301 - 987638908; 163313 - 032756338; 164013 - 473886638; 166503 - 497106478; 161748 - 447060348; 161796 - 543650578; 163301 - 987638908; 163313 - 032756338; 164013 - 473886638; 166503 - 497106478; 161748 - 447060348; 161796 - 543650578; 163301 - 987638908; 163313 - 032756338; 164013 - 473886638; 166503 - 497106478; 
166554 - 550475518; 166695 - 437169688; 166705 - 291740268; 166715 - 572784938; 166845 - 514766428; 167066 - 361039708; 166554 - 550475518; 166695 - 437169688; 166705 - 291740268; 166715 - 572784938; 166845 - 514766428; 167066 - 361039708; 166554 - 550475518; 166695 - 437169688; 166705 - 291740268; 166715 - 572784938; 166845 - 514766428; 167066 - 361039708; 166554 - 550475518; 166695 - 437169688; 166705 - 291740268; 166715 - 572784938; 166845 - 514766428; 167066 - 361039708; 
168319 - 072612278; 168344 - 577563298; 168401 - 577502608; 168591 - 427040788; 168933 - 958912182; 176830 - 537558458; 168319 - 072612278; 168344 - 577563298; 168401 - 577502608; 168591 - 427040788; 168933 - 958912182; 176830 - 537558458; 168319 - 072612278; 168344 - 577563298; 168401 - 577502608; 168591 - 427040788; 168933 - 958912182; 176830 - 537558458; 168319 - 072612278; 168344 - 577563298; 168401 - 577502608; 168591 - 427040788; 168933 - 958912182; 176830 - 537558458; 
178430 - 500917518; 178542 - 581833588; 178558 - 491224698; 178589 - 022685848; 178817 - 008461298; 179034 - 053887424; 178430 - 500917518; 178542 - 581833588; 178558 - 491224698; 178589 - 022685848; 178817 - 008461298; 179034 - 053887424; 178430 - 500917518; 178542 - 581833588; 178558 - 491224698; 178589 - 022685848; 178817 - 008461298; 179034 - 053887424; 178430 - 500917518; 178542 - 581833588; 178558 - 491224698; 178589 - 022685848; 178817 - 008461298; 179034 - 053887424; 
179136 - 034696528; 180172 - 401398788; 180337 - 326798348; 180432 - 473020868; 181681 - 200000188; 182240 - 174353808; 179136 - 034696528; 180172 - 401398788; 180337 - 326798348; 180432 - 473020868; 181681 - 200000188; 182240 - 174353808; 179136 - 034696528; 180172 - 401398788; 180337 - 326798348; 180432 - 473020868; 181681 - 200000188; 182240 - 174353808; 179136 - 034696528; 180172 - 401398788; 180337 - 326798348; 180432 - 473020868; 181681 - 200000188; 182240 - 174353808; 
182371 - 394441618; 182398 - 280410608; 182423 - 147484718; 182434 - 431613398; 182468 - 373189798; 182493 - 228872348; 182371 - 394441618; 182398 - 280410608; 182423 - 147484718; 182434 - 431613398; 182468 - 373189798; 182493 - 228872348; 182371 - 394441618; 182398 - 280410608; 182423 - 147484718; 182434 - 431613398; 182468 - 373189798; 182493 - 228872348; 182371 - 394441618; 182398 - 280410608; 182423 - 147484718; 182434 - 431613398; 182468 - 373189798; 182493 - 228872348; 
182542 - 126273478; 182808 - 410898518; 182841 - 143030708; 182864 - 166656588; 183206 - 117050138; 183240 - 249802888; 182542 - 126273478; 182808 - 410898518; 182841 - 143030708; 182864 - 166656588; 183206 - 117050138; 183240 - 249802888; 182542 - 126273478; 182808 - 410898518; 182841 - 143030708; 182864 - 166656588; 183206 - 117050138; 183240 - 249802888; 182542 - 126273478; 182808 - 410898518; 182841 - 143030708; 182864 - 166656588; 183206 - 117050138; 183240 - 249802888; 
183290 - 140469938; 183319 - 387528208; 183547 - 089164878; 183759 - 307544838; 2005691 - 352535048; 2033297 - 459070088. 183290 - 140469938; 183319 - 387528208; 183547 - 089164878; 183759 - 307544838; 2005691 - 352535048; 2033297 - 459070088. 183290 - 140469938; 183319 - 387528208; 183547 - 089164878; 183759 - 307544838; 2005691 - 352535048; 2033297 - 459070088. 183290 - 140469938; 183319 - 387528208; 183547 - 089164878; 183759 - 307544838; 2005691 - 352535048; 2033297 - 459070088. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIMPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIMPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIMPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM
Aviso de abertura de Licitação – Aviso de abertura de Licitação – Aviso de abertura de Licitação – Aviso de abertura de Licitação – Pregão (Presencial) nº 011/2020 -Pregão (Presencial) nº 011/2020 -Pregão (Presencial) nº 011/2020 -Pregão (Presencial) nº 011/2020 - Objeto: contratação de empresa especializada  Objeto: contratação de empresa especializada  Objeto: contratação de empresa especializada  Objeto: contratação de empresa especializada 

para cessão, manutenção e suporte técnico especializado de Sistemas Informatizados de Administração Pública, que para cessão, manutenção e suporte técnico especializado de Sistemas Informatizados de Administração Pública, que para cessão, manutenção e suporte técnico especializado de Sistemas Informatizados de Administração Pública, que para cessão, manutenção e suporte técnico especializado de Sistemas Informatizados de Administração Pública, que 

atendam todas as exigências do Sistema AUDESP. Abertura: 24/06/2020 às 09:00 horas. Local: Sala de Reuniões do Setor atendam todas as exigências do Sistema AUDESP. Abertura: 24/06/2020 às 09:00 horas. Local: Sala de Reuniões do Setor atendam todas as exigências do Sistema AUDESP. Abertura: 24/06/2020 às 09:00 horas. Local: Sala de Reuniões do Setor atendam todas as exigências do Sistema AUDESP. Abertura: 24/06/2020 às 09:00 horas. Local: Sala de Reuniões do Setor 

de Licitações e Contratos, situada na Rua Presidente Alvares Florence, nº 373 – Centro, Santo Antônio do Jardim – SP. de Licitações e Contratos, situada na Rua Presidente Alvares Florence, nº 373 – Centro, Santo Antônio do Jardim – SP. de Licitações e Contratos, situada na Rua Presidente Alvares Florence, nº 373 – Centro, Santo Antônio do Jardim – SP. de Licitações e Contratos, situada na Rua Presidente Alvares Florence, nº 373 – Centro, Santo Antônio do Jardim – SP. 

O edital estará disponível no site www.sajardim.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail co mpras@sa O edital estará disponível no site www.sajardim.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail co mpras@sa O edital estará disponível no site www.sajardim.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail co mpras@sa O edital estará disponível no site www.sajardim.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail co mpras@sa 

jardim.sp.gov.br. Fabíola Aparecida Teixeira – Pregoeira.jardim.sp.gov.br. Fabíola Aparecida Teixeira – Pregoeira.jardim.sp.gov.br. Fabíola Aparecida Teixeira – Pregoeira.jardim.sp.gov.br. Fabíola Aparecida Teixeira – Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Interposição de Recurso. O 
Município de Caucaia, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que foi 
interposto recurso tempestivamente, contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação, as 
empresas: Guanabara Construções, Transporte e Serviços EIRELI e Ok Empreendimentos 
Construções e Serviços LTDA no processo licitatório na modalidade Concorrência Pública 
Internacional Nº 2020.04.14.001, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para 
implantação e recuperação de infraestrutura (serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, 
requalificação de passeios, sinalização e urbanização) das Lagoas do Pabussu, Genipabu e Itambé 
no Município de Caucaia/CE. Ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo 
no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, apresentar impugnação ao recurso interposto, conforme 
faculta o parágrafo 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados da forma do 
Art. 110 do mesmo diploma legal, a partir da presente publicação, ficando os autos dos recursos e do 
procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados. Maiores informações na sala de 
licitação do Município de Caucaia, endereço Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - 
Caucaia/CE, no horário de expediente ao público, de 08h00min às 12h00min ou pelo fone: (85) 
3342.0545. Maria Fabiola Alves Castro – Presidente da CPL. Caucaia/CE, 09 de junho de 2020.
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ΑςΙΣΟ DΕ ΡΕΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΑςΙΣΟ DΕ ΡΕΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΑςΙΣΟ DΕ ΡΕΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΑςΙΣΟ DΕ ΡΕΑΒΕΡΤΥΡΑ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο 
(ΧΟΜ ΙΤΕΜ DΕ ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο Ε ΙΤΕΜ ΕΞΧΛΥΣΙςΟ ΠΑΡΑ ΜΕ/ΕΠΠ/ΧΟΟΠ)(ΧΟΜ ΙΤΕΜ DΕ ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο Ε ΙΤΕΜ ΕΞΧΛΥΣΙςΟ ΠΑΡΑ ΜΕ/ΕΠΠ/ΧΟΟΠ)(ΧΟΜ ΙΤΕΜ DΕ ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο Ε ΙΤΕΜ ΕΞΧΛΥΣΙςΟ ΠΑΡΑ ΜΕ/ΕΠΠ/ΧΟΟΠ)(ΧΟΜ ΙΤΕΜ DΕ ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑ∩℘Ο Ε ΙΤΕΜ ΕΞΧΛΥΣΙςΟ ΠΑΡΑ ΜΕ/ΕΠΠ/ΧΟΟΠ)

Πρεγο ν≡ 025/2020 − Ελετρνιχο − Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο:Πρεγο ν≡ 025/2020 − Ελετρνιχο − Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο:Πρεγο ν≡ 025/2020 − Ελετρνιχο − Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο:Πρεγο ν≡ 025/2020 − Ελετρνιχο − Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο: ΠΜΧ.2018.00014820−61  ΠΜΧ.2018.00014820−61  ΠΜΧ.2018.00014820−61  ΠΜΧ.2018.00014820−61 
− − − − Ιντερεσσαδο:Ιντερεσσαδο:Ιντερεσσαδο:Ιντερεσσαδο: Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Σαδε − Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Σαδε − Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Σαδε − Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε Σαδε − Οβϕετο: Οβϕετο: Οβϕετο: Οβϕετο: Φορνεχιmεντο δε ϖεχυλοσ, τιπο  Φορνεχιmεντο δε ϖεχυλοσ, τιπο  Φορνεχιmεντο δε ϖεχυλοσ, τιπο  Φορνεχιmεντο δε ϖεχυλοσ, τιπο 
ϖαν, παρα τρανσπορτε σανιτ〈ριο δε υσυ〈ριοσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) δε Χαmπινασ ϖαν, παρα τρανσπορτε σανιτ〈ριο δε υσυ〈ριοσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) δε Χαmπινασ ϖαν, παρα τρανσπορτε σανιτ〈ριο δε υσυ〈ριοσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) δε Χαmπινασ ϖαν, παρα τρανσπορτε σανιτ〈ριο δε υσυ〈ριοσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) δε Χαmπινασ 
− − − − Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 ε 02:Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 ε 02:Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 ε 02:Ρεχεβιmεντο δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 ε 02: δασ 08η δο δια 24/06/20 ◊σ 09η δο δια  δασ 08η δο δια 24/06/20 ◊σ 09η δο δια  δασ 08η δο δια 24/06/20 ◊σ 09η δο δια  δασ 08η δο δια 24/06/20 ◊σ 09η δο δια 
25/06/20 − 25/06/20 − 25/06/20 − 25/06/20 − Αβερτυρα δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 ε 02:Αβερτυρα δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 ε 02:Αβερτυρα δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 ε 02:Αβερτυρα δασ Προποστασ δοσ ιτενσ 01 ε 02: α παρτιρ δασ 09η δο δια 25/06/20 −  α παρτιρ δασ 09η δο δια 25/06/20 −  α παρτιρ δασ 09η δο δια 25/06/20 −  α παρτιρ δασ 09η δο δια 25/06/20 − 
Ινχιο δα Dισπυτα δε Πρεοσ:Ινχιο δα Dισπυτα δε Πρεοσ:Ινχιο δα Dισπυτα δε Πρεοσ:Ινχιο δα Dισπυτα δε Πρεοσ: α παρτιρ δασ 14η δο δια 25/06/20 −  α παρτιρ δασ 14η δο δια 25/06/20 −  α παρτιρ δασ 14η δο δια 25/06/20 −  α παρτιρ δασ 14η δο δια 25/06/20 − Dισπονιβιλιδαδε δο Εδιταλ Dισπονιβιλιδαδε δο Εδιταλ Dισπονιβιλιδαδε δο Εδιταλ Dισπονιβιλιδαδε δο Εδιταλ 
Αλτεραδο: Αλτεραδο: Αλτεραδο: Αλτεραδο: α παρτιρ δε 10/06/20, νο πορταλ ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ. Εσχλαρεχιmεντοσ α παρτιρ δε 10/06/20, νο πορταλ ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ. Εσχλαρεχιmεντοσ α παρτιρ δε 10/06/20, νο πορταλ ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ. Εσχλαρεχιmεντοσ α παρτιρ δε 10/06/20, νο πορταλ ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ. Εσχλαρεχιmεντοσ 
αδιχιοναισ χοm α Πρεγοειρα Ανα Παυλα Γυεδεσ Γορσιν πελο τελεφονε (19) 2116−0136.αδιχιοναισ χοm α Πρεγοειρα Ανα Παυλα Γυεδεσ Γορσιν πελο τελεφονε (19) 2116−0136.αδιχιοναισ χοm α Πρεγοειρα Ανα Παυλα Γυεδεσ Γορσιν πελο τελεφονε (19) 2116−0136.αδιχιοναισ χοm α Πρεγοειρα Ανα Παυλα Γυεδεσ Γορσιν πελο τελεφονε (19) 2116−0136.
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ΧΟΜΥΝΙΧΑDΟ DΕ ΕΣΧΛΑΡΕΧΙΜΕΝΤΟΧΟΜΥΝΙΧΑDΟ DΕ ΕΣΧΛΑΡΕΧΙΜΕΝΤΟΧΟΜΥΝΙΧΑDΟ DΕ ΕΣΧΛΑΡΕΧΙΜΕΝΤΟΧΟΜΥΝΙΧΑDΟ DΕ ΕΣΧΛΑΡΕΧΙΜΕΝΤΟ

Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο: ΠΜΧ.2018.00014820−61 − Ιντερεσσαδο:Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο: ΠΜΧ.2018.00014820−61 − Ιντερεσσαδο:Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο: ΠΜΧ.2018.00014820−61 − Ιντερεσσαδο:Προχεσσο Αδmινιστρατιϖο: ΠΜΧ.2018.00014820−61 − Ιντερεσσαδο: Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε  Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε  Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε  Σεχρεταρια Μυνιχιπαλ δε 
Σαδε − Σαδε − Σαδε − Σαδε − Ασσυντο: Ασσυντο: Ασσυντο: Ασσυντο: Πρεγο ν≡ 025/2020 − Ελετρνιχο − Πρεγο ν≡ 025/2020 − Ελετρνιχο − Πρεγο ν≡ 025/2020 − Ελετρνιχο − Πρεγο ν≡ 025/2020 − Ελετρνιχο − Οβϕετο:Οβϕετο:Οβϕετο:Οβϕετο: Φορνεχιmεντο δε ϖεχυλοσ, τιπο  Φορνεχιmεντο δε ϖεχυλοσ, τιπο  Φορνεχιmεντο δε ϖεχυλοσ, τιπο  Φορνεχιmεντο δε ϖεχυλοσ, τιπο 
ϖαν, παρα τρανσπορτε σανιτ〈ριο δε υσυ〈ριοσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) δε Χαmπινασ. Ο ϖαν, παρα τρανσπορτε σανιτ〈ριο δε υσυ〈ριοσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) δε Χαmπινασ. Ο ϖαν, παρα τρανσπορτε σανιτ〈ριο δε υσυ〈ριοσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) δε Χαmπινασ. Ο ϖαν, παρα τρανσπορτε σανιτ〈ριο δε υσυ〈ριοσ δο Σιστεmα ∨νιχο δε Σαδε (ΣΥΣ) δε Χαmπινασ. Ο 
Μυνιχπιο δε Χαmπινασ, πορ ιντερmδιο δο Dιρετορ δο Dεπαρταmεντο Χεντραλ δε Χοmπρασ, Μυνιχπιο δε Χαmπινασ, πορ ιντερmδιο δο Dιρετορ δο Dεπαρταmεντο Χεντραλ δε Χοmπρασ, Μυνιχπιο δε Χαmπινασ, πορ ιντερmδιο δο Dιρετορ δο Dεπαρταmεντο Χεντραλ δε Χοmπρασ, Μυνιχπιο δε Χαmπινασ, πορ ιντερmδιο δο Dιρετορ δο Dεπαρταmεντο Χεντραλ δε Χοmπρασ, 
εm ϖιρτυδε δα σολιχιταο δε εσχλαρεχιmεντο απρεσενταδα πορ ιντερεσσαδο, χοmυνιχα θυε εm ϖιρτυδε δα σολιχιταο δε εσχλαρεχιmεντο απρεσενταδα πορ ιντερεσσαδο, χοmυνιχα θυε εm ϖιρτυδε δα σολιχιταο δε εσχλαρεχιmεντο απρεσενταδα πορ ιντερεσσαδο, χοmυνιχα θυε εm ϖιρτυδε δα σολιχιταο δε εσχλαρεχιmεντο απρεσενταδα πορ ιντερεσσαδο, χοmυνιχα θυε 
ΑΛΤΕΡΟΥΑΛΤΕΡΟΥΑΛΤΕΡΟΥΑΛΤΕΡΟΥ ο Εδιταλ δα λιχιταο εm επγραφε. Α ρεσποστα ◊ σολιχιταο δε εσχλαρεχιmεντο ε ο  ο Εδιταλ δα λιχιταο εm επγραφε. Α ρεσποστα ◊ σολιχιταο δε εσχλαρεχιmεντο ε ο  ο Εδιταλ δα λιχιταο εm επγραφε. Α ρεσποστα ◊ σολιχιταο δε εσχλαρεχιmεντο ε ο  ο Εδιταλ δα λιχιταο εm επγραφε. Α ρεσποστα ◊ σολιχιταο δε εσχλαρεχιmεντο ε ο 
Εδιταλ Αλτεραδο εστο δισπονϖεισ νο πορταλ ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.Εδιταλ Αλτεραδο εστο δισπονϖεισ νο πορταλ ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.Εδιταλ Αλτεραδο εστο δισπονϖεισ νο πορταλ ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.Εδιταλ Αλτεραδο εστο δισπονϖεισ νο πορταλ ελετρνιχο ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
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