
COMUNICADO À PRAÇA
A ARDR – AGRO SÃO JOSÉ LTDA.,(“ARDR”) com sede na Fazenda São José da Cachoei-
ra s/nº, zona rural, localizada no município Rincão, Estado de São Paulo, na Estrada Vicinal
Rincão - Bueno de Andrada - 8 Km, CEP 14.830-000, CNPJ nº 10.898.888/0001-85, vem,
pela presente, REITERAR O COMUNICADO À PRAÇA E AO MERCADO EM GERAL re-
alizado nos jornais Valor Econômico, O Dia e A Cidade nas suas respectivas edições de
04.10.2017, que terceiros estranhos ao processo administrativo da Sociedade, continu-
am praticando atos de comercio ilícitos em seu nome e no nome de seus Sócios, dos quais
a ARDR não têm nenhuma responsabilidade sobre estes atos, seja a que título for; inclusive
falsificando documentos da Sociedade, e documentos pessoais de seus Sócios e Adminis-
tradores. Adicionalmente, comunica que já foram lavrados os boletins de ocorrência jun-
to as Delegacias de Polícia competentes. Rincão, 25 de outubro de 2017. À Administração.

COMUNICADO
“ART SING PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA”, inscrita no CNPJ n° 03.999.685/0001-10 e Inscrição Municipal n°
20.076, estabelecida á Rua Japão, n° 26 – sala 1, Santana de Parnaíba/SP, CEP 06543-125, torna publico o extravio dos
livros modelo 51 e 57, extravio da AIDF n° 16463 e extravio de cinco talões de notas fiscais de serviço dos n° 001 á 250.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

007/2017, realizado para a Contratação de empresa especializada em
prestação de Serviços de Adequações Estruturais e Assessoria para
Obtenção de AVCB. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Convida o público interessado a participar das Audiências Públicas que esta Comissão realizará tendo
como objeto expor e debater a seguinte matéria:
• Projeto de Lei nº 599/2016 - EXECUTIVO - Fernando Haddad
RENOVA A AUTORIZAÇÃO PARA A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, INDEPENDENTEMENTE DE
CONCORRÊNCIA, À SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, DE ÁREA
MUNICIPAL SITUADA NA RUA RUGGERO FASANO, DISTRITO DO MORUMBI, NOS TERMOS DA LEI
Nº 14.499, DE 14 DE SETEMBRO DE 2007.
Data: 31 de outubro de 2017 - Horário: 11h
Local: Sala Oscar Pedroso Horta - 1º subsolo, Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí,
nº 100, Bela Vista.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

www.megaleiloes.com.br(11) 3149-4600

FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 844, com escritório à Al. Franca 580, Jardim Paulista, de-
vidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO ABC BRASIL S/A, doravante designado VENDEDOR, Instituição Financeira, com sede
na Cidade e Estado de São Paulo, sito a Avenida Cidade Jardim, nº 803 – 2º andar – Itaim Bibi, Inscrita no CPNJ sob o nº 28.195.667/0001-06,
tendo como Fiduciante: ANHANGUERA 107 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.195.667/0001-06

e como devedora USINA RIO PARDO S.A., inscrita no CPF/MF sob nº 08.657.268/0001-02, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 31 de outubro de 2017, às 15:00 horas, à Alameda Franca 580, Jardim Paulista em São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance
mínimo igual ou superior a R$79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais), os imóveis a seguir descritos: LOTE ÚNICO - a) IMÓVEL: Uma Gleba de terras denominada
“GLEBA 4”, destacada de uma área de terras remanescente, situada no Distrito de Nova Veneza, desta Comarca de Sumaré-SP, com 31.969,37 metros quadrados, imóvel me-
lhor descrito e caracterizado na Matrícula nº 138.206, do Ofício de Registro de Imóveis de Sumaré-SP - Código Contribuinte: 2.091.0001.168-0. Imóvel Ocupado. b) IMÓVEL:
Uma Gleba de terras denominada GLEBA 6, destacada da gleba de Terras Remanescente (matrícula 138.207), situada no distrito de Nova Veneza, neste município e comarca de
Sumaré-SP, com a área de 140.034,80 metros quadrados, imóvel melhor descrito e caracterizado, na Matrícula nº 158.049, do Ofício de Registro de Imóveis de Sumaré-SP - Có-
digo Contribuinte: 2.091.00001.984-0. Imóvel Ocupado. c) IMÓVEL: Uma Gleba de terras remanescente da Matrícula nº 138.207, situada no distrito de Nova Veneza, neste mu-
nicípio e comarca de Sumaré-SP, com a área de 188.794,41 metros quadrados, imóvel melhor descrito e caracterizado na Matrícula nº 158.050, do Ofício de Registro de Imóveis
de Sumaré-SP - Código Contribuinte: 2.091.00001.982-4. Imóvel Ocupado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 14 de novembro de 2017,
no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais). DOS LANCES -
Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet através do Portal www.megaleiloes.com.br. Todas as regras e condições do Leilão
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. Maiores informações: (11) 3149-4600. Sem mais.

Tomada de Preços nº 1/2017 - UASG 255025
Nº Processo: 25290001219201795 . A Fundação Nacional de Saúde/SP torna
público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo melhor
técnica e preço. Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração
de Projeto de Reforma do prédio da sede da Funasa/SP. Edital disponível a
partir de: 27/10/2017 de 09h00 às 17h00. Endereço: Rua Bento Freitas, 46 –
República - São Paulo/SP ou no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br ou
pelo e-mail: coresp.cpl@funasa.gov.br. Mais informações pelo telefone (11)3585-
9730. Entrega das Propostas: 12/12/2017 às 10h00 no auditório da Fundação
Nacional de Saúde/SP, Rua Bento Freitas, 46, República, São Paulo/SP.

RAFAEL MUNIZ MORI
Presidente da Comissão Especial de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO
NACIONAL
DESAÚDE MINISTÉRIO DA

SAÚDE

São Paulo, 13 de outubro de 2017
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria, de conformidade com os artigos 40 e 41 dos Estatutos Sociais, convoca os
Senhores Associados, de acordo com o artigo 25-a, para participar da Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se domingo, dia 12 de novembro de 2017, das 08h30 às 17h00, em sua Sede Social, à Rua
Hungria, nº 1000, nesta Capital, a qual obedecerá a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Eleição de 100 (cem) Membros do Conselho Deliberativo, período 2017/2021;
b) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
c) Apresentação do relatório do Conselho Deliberativo, período 2016/2017;
d) Proclamação e posse dos candidatos eleitos;
e) Diversos.

AVRAHAM GELBERG - Presidente da Diretoria

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

A Fundação Pró-Sangue é o hemocentro referência na América Latina,
coletando e processando mensalmente 12 mil bolsas de sangue e atendendo

a mais de 100 instituições de saúde. www.prosangue.sp.gov.br

Doar sangue. Só dói quando você não doa.
Ligue 0800 55 0300 e saiba como ajudar.

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como foram
impressos, agora na tela
do seu computador.

www.folha.com.br/acervo
Desenvolvimento:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PRÍNCIPES

Pelo presente edital, e em conformidade com o disposto nas cláusulas do estatuto da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS
DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PRÍNCIPES, bem como em cumprimento à decisão judicial relativa ao processo n.º 1006250-
09.2017.8.26.0011 que determinou a convocação de Assembleia o mais rápido possível, ficam os associados convocados
para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no salão da administração da Associação, à Avenida Darcy Reis 1.311,
na cidade de São Paulo, no próximo dia 08 de novembro de 2017 (Quarta-feira), às 19h30, em primeira chamada, com a
presença de metade mais um dos Proprietários presentes e quites com os cofres sociais,ou às 20h em segunda convocação,
com qualquer número de Proprietários presentes e quites com os cofres sociais, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
1. Leitura da determinação judicial de fls. 379 do processo n.º 1006250-09.2017.8.26.0011;
2. Eleição da Diretoria Executiva (Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo e

Diretor de Segurança);
3. Eleição Conselho Superior;
4. Eleição Conselho Fiscal.
5. Fica consignado que o mandato vigorará até 31/03/2018, conforme previsão estatutária em seu Artigo 50
Observações:
1. Os associados que estão em débito com a Associação não terão direito a voto;
2. Embora a Convenção Condominial (Artigo 13) preveja a possibilidade de outorga de procurações, o administrador

provisório solicita aos Associados que se abstenham de tal uso e roga a participação efetiva nesta Assembleia, cuja
pauta é significativa e de singular importância. Todavia, para o bom andamento e rapidez dos trabalhos, solicita-
se àqueles que entenderem necessária a sua representação, que as procurações com firma reconhecida sejam
depositadas na Administração até as 12hs do dia 07 de novembro de 2017, onde serão recebidas e protocoladas.

3. Conforme prevê o Estatuto:
3.1. Em seus Artigos 53 e 57 será organizado pelo Administrador Provisório uma comissão eleitoral para coordenar

os trabalhos de apuração da Eleição.
3.2. Em seu Artigo 51 o Estatuto Social da associação prevê que as chapas que pretenderam concorrer às eleições

da Diretoria Executiva e os Proprietários candidatos aos cargos do Conselho Superior e Conselho Fiscal terão
como prazo limite de inscrição, até 5 (cinco) dias antes da realização da Assembleia Geral.

3.3. Deverão registrar Chapas completas com a indicação dos nomes dos candidatos e cargos a serem ocupados,
seguidos de breve relato dos dados pessoais e atividades dos participantes, bem como programa de trabalho
completo da chapa. As inscrições deverão ser efetuadas até (cinco) dias antes da realização da Assembleia
Geral conforme prevê o Estatuto, na Administração da Associação.

4. Fica ainda cancelada a publicação do JORNAL O DIA de 20 de Outubro de 2017, que havia comunicado quanto à
realização de Assembleia para 13/11/2017.

São Paulo, 26 de Outubro de 2017
Francisco Prisco Neto - Administrador Provisório

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Extrato Despacho do Chefe de Gabinete de 26 de Outubro de 2017
PROCESSO FUSSESP: 910468/2017. PREGÃO ELETRÔNICO: 13/2017. OFERTA DE COMPRAS: 510110000012017OC00004. ASSUNTO:
Constituição de Sistema de Registro de Preços para a prestação de serviços de alimentação para os atletas, árbitros e dirigentes dos Jogos
Regionais do Idoso – JORI/2018. No uso da competência que me é conferida pelo artigo 28, inciso III, letra “b”, item 1, do Decreto nº 57.871,
de 14/03/2012, que alterou o Decreto nº 56.698, de 28/01/2011, ACOLHO, a manifestação exarada pelo senhor Pregoeiro e Subscritor do
Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2017, Oferta de Compras nº 510110000012017OC00004, juntada às fls. 336/337 dos presentes autos
do processo. Outrossim, RATIFICO, o ato de Inabilitar a empresa IZABEL MARTINS MACHADO EVENTOS ME, por não apresentar a Certidão
de Registro de Quitação – C.R.Q, documento obrigatório para validação do atestado de capacidade técnica registrado junto ao Conselho
Regional de Nutrição, e ainda AUTORIZAR, a reabertura do certame convocando a segunda colocada conforme segue: - 1.Publicação no
D.O.E e Jornal de Grande Circulação do dia 27/10/2017 – 2. Reabertura do certame no dia 01/11/2017, as 9h00m.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PORTO FERREIRA, entidade sindical de trabalhadores, inscrita
no CNPJ. 55.191.373/0001-89, com sede a Rua João Mutinelli, 170, Centro, na cidade e comarca de Porto Ferreira, SP, Cep. 13660-000,
com base territorial nos municípios de Porto Ferreira, Pirassununga, Descalvado e Santa Cruz das Palmeiras, SP, por seu diretor presidente,
com fundamento no artigo 18, incisos I, II e III, do estatuto social, convoca todos os integrantes da categoria profissional representada pelo
sindicato, associados ou não, para comparecerem na assembleia geral a ser realizada no dia 26.11.2017 (domingo), na sede do sindicato, com
início previsto para as 09h00m em primeira convocação, com no mínimo 1\5 dos associados (artigo 23 do estatuto social), e às 10h00m em
segunda e ultima convocação, com qualquer número de presentes (artigo 21 do estatuto social), a fim de deliberar acerca da seguinte ordem
do dia: a)-Alterar ou não, totalmente ou parcialmente, o parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; b)-Alterar ou não, totalmente ou
parcialmente, o inciso I do parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; c)-Alterar ou não, totalmente ou parcialmente, o inciso II do
parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; d)-Alterar ou não, totalmente ou parcialmente, o inciso III do parágrafo único do artigo
primeiro do estatuto social; e)-Alterar ou não, totalmente ou parcialmente, o inciso IV do parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social;
f)-Alterar ou não, totalmente ou parcialmente, o inciso V do parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; g)-Alterar ou não, totalmente
ou parcialmente, o inciso VI do parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; h)-Inclusão ou não, de um inciso VII no parágrafo único do
artigo primeiro do estatuto social; i)-Inclusão ou não, de um inciso VIII, no parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; j)- Inclusão ou
não, de um inciso IX, no parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; k)- Inclusão ou não, de um inciso X no parágrafo único do artigo
primeiro do estatuto social; l)-Inclusão ou não, de um inciso XI, no parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; m)-Inclusão ou não, de
um inciso XII no parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; n)-Inclusão ou não, de um inciso XIII no parágrafo único do artigo primeiro
do estatuto social; o)-Inclusão ou não, de um inciso XIV no parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; p)- Inclusão ou não, de um inciso
XV no parágrafo único do artigo primeiro do estatuto social; q)-Alteração ou não, totalmente ou parcialmente, do parágrafo terceiro do artigo 29
(vigésimo nono) do estatuto social; r)-Outros assuntos de interesse da categoria profissional que vier a ser questionado ou sugerido no decorrer
da assembleia. Porto Ferreira, SP, 27 de outubro de 2017. Orlando dos Santos - Diretor Presidente

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Extrato de Contratos
Convênio S.E.S. 1294/14-Processos 1074/17 e 1075/17 – PP 003/17. Adquirente: Fundação Zerbini.
Fornecedor:3QATecnologia Eireli-EPP, CNPJ:15.724.794/0001-03.Objeto:Acessórios de Informática
(Diversos). Valor Total estimado R$ 63.999,97. Data de assinatura do Contrato: 29/09/2017-Vigência:
até 31 de Dezembro de 2017 a contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. Fornecedor:
ALLIMAC Comercio de Materiais em geral Ltda-ME, CNPJ: 10.480.433/0001-45. Objeto: Acessórios
de Informática (Diversos). Valor Total estimado R$ 5.950,00. Data de assinatura do Contrato:
29/09/2017-Vigência: até 31 de Dezembro de 2017 a contar do 1º dia útil seguinte da data de
assinatura. Fornecedor: Syntax Soluções e Serviços de TI LTDA, CNPJ: 20.997.842/0001-77. Objeto:
Acessórios de Informática (Diversos). Valor Total estimado R$ 23.485,00. Data de assinatura do
Contrato: 29/09/2017-Vigência: até 31 de Dezembro de 2017 a contar do 1º dia útil seguinte da data
de assinatura. Emenda Parlamentar: Luiza Erundina, Projeto: 1124–Convênio: 822038/15- Pregão
Presencial 09/17 Processo 2310/16. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor: AAMED Comércio
de equipamentos Eireli-EPP, CNPJ: 10.238.563/0001-76 Objeto: Monitores de Triagem. Valor Total
estimado R$ 486.200,00. Data de assinatura do Contrato: 09/10/2017-Vigência: até 30 de Agosto
de 2018 a contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. São Paulo, 26 de Outubro de 2017.

Valmir Oliveira e Rafael Miranda.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

002/2017, realizado para aContratação deEmpresa para Prestação deServiços
Médicos na Especialidade de Obstetrícia. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, através da CPL torna
pública a realização da Licitação abaixo:

CONCORRÊNCIA N.º 07/2017 – CASAL
DATA: 28/11/2017 – 09:00h (Horário local)
LOCAL: Sala de licitações da CASAL, situada à Rua Barão de Atalaia, 200 –
Centro – Maceió/AL.
TIPO: Menor preço global.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção corretiva e preventiva do sistema de esgotamento sanitário em unidades
da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, dividido em 02 (dois) lotes:
LOTE 1: Unidades de Negócios da Capital. LOTE 2: Unidades de Negócios do
Interior, mediante condições contidas no Projeto Básico, anexo ao Edital . O Edital
e seus anexos encontram-se à disposição das empresas no site da CASAL:
www.casal.al.gov.br, ou apenas para consulta na sala CPL/CASAL, no horário comercial.
Adely Roberta Meireles de Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação/CASAL

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

DISPENSA EMERGENCIAL 2017
AVISO DE CONVOCAÇÃO SAFTEC

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, torna público as Dispensas Emergenciais, art. 59,
IV, da Lei Estadual nº. 9.433/05, para aquisição de medicamentos para atender Ação Judicial,
Família 65.02, na modalidade presencial, para apresentação de propostas, a ser realizado em
07/11/2017, na 4ª Avenida, nº. 400, 2º Andar, Lado B, sala 30, Superintendência de Assistência
Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde. Os interessados deverão comparecer no local, data
e horário indicado, e poderão obter informações no endereço acima mencionado, de segunda a
sexta-feira, das 8h30min às 17h30mim, através do e-mail saftec.compras@saude.ba.gov.br, ou
pelo telefone (71) 3115-8375/ 3115-9670. Salvador/BA, 26 de outubro de 2017. A Seção iniciará no
horário indicado, de cada dispensa a baixo relacionada:
Dispensa nº 56/2017 – DIMETILA, fumarato 240 mg liberação tetardada. 360 unidades .Início
às 10:00 horas.
Dispensa nº106/2017 -- FOSAPREPITANTO DIOMEGLUMINA 150 MG PÓ LIOF INJ. - 9 unidades.
Início às 10 h 30 mim.

Flávio Francisco Albuquerque
Diretor Administrativo

Superintendência de Assistência Farmacêutica,
Ciência e Tecnologia em Saúde

SESAB

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL SOBRE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Sindicato dosTrabalhadores na Indústria de Fiação eTecelagem,Malharias e Meias,Cordoalhas
e Estopas, Acabamento de Confecções de Malhas, Tinturaria e Estamparia de Tecidos,
Especialidades Têxteis de Osasco, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embú, Embú-Guaçu,
ItapecericadaSerra,Itapevi,Jandira,PiraporadoBomJesus,SantanadeParnaíba,SãoLourenço
da Serra eTaboão da Serra,com sede à Rua:Licínio de Castro nº 213, Bairro:Km 18, Osasco, SP, CEP:
06192-020, neste ato representado por sua diretora presidente Sra. DINALVA MACEDO SANTOS
CLEMENTE, vem, por este Edital, COMUNICAR aos trabalhadores representados por Esta Entidade
Sindical, que por decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 1000702-43.2015.5.02.0382,
os descontos de contribuições ou taxas alheias àquela prevista em lei não serão descontadas
dos trabalhadores não sindicalizados sem prévia autorização. Osasco, 26 de outubro de 2017.
DINALVA MACEDO SANTOS CLEMENTE - Presidente do Sindicato.

Almirante Tamandaré Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 13.805.272/0001-00

Relatório da Administração
Senhores quotistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Almirante Tamandaré Empreendimentos Imobiliários Ltda. submete à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referentes
aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Os valores apresentados revelam os resultados alcançados no período, bem como a posição patrimonial da Sociedade. Colocamo-nos à disposição para prestar-lhes
quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. A Administração

Balanços Patrimoniais (Em milhares de reais) 2016 2015
Ativo/Ativos Circulantes 12.463 21.466
Caixa e equivalentes de caixa 3.310 34
Contas a receber de clientes 913 –
Estoque de imóveis a comercializar 7.767 21.426
Outros ativos 474 6

Ativos Não Circulantes 17.420 4
Contas a receber de clientes 15.572 –
Estoque de imóveis a comercializar 343 –
Outros ativos 4 4
Imobilizado 1.500 –

Total dos Ativos 29.883 21.470

Balanços Patrimoniais (Em milhares de reais) 2016 2015
Passivo/Passivos Circulantes 5.654 3.853
Contas a pagar a fornecedores e outras 4.328 14
Dividendos a pagar 527 –
Adiantamentos de clientes 413 3.833
Outros passivos financeiros 386 6

Passivos Não Circulantes 4.478 3.400
Outros passivos financeiros 1.174 –
Adiantamento para futuro aumento de capital 3.304 3.400

Patrimônio Líquido 19.751 14.217
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 29.883 21.470

Demonstrações dos Resultados (Em milhares de reais) 2016 2015
Receita operacional líquida 19.178 –
Custos operacionais (14.585) –
Lucro/Prejuízo Bruto 4.593 –
Despesas Operacionais
Despesas de vendas (1.577) (111)
Resultado financeiro, líquido 33 5

Resultado antes do IR e Contribuição Social 3.049 (106)
Imposto de renda e contribuição social (662) (1)

Prejuízo do Exercício 2.387 (107)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais) Reserva de Lucros
Capital
Social

Reserva
Legal

Reserva de Investimento
e Capital de Giro

Prejuízos
Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2014 14.384 – – (61) 14.324
Prejuízo do exercício – – – (107) (107)

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 14.384 – – (168) 14.217
Aumento de capital social 3.674 – – – 3.674
Lucro líquido do exercício – – – 2.387 2.387
Destinação para reserva legal – 111 – (111) –
Destinação para reserva e capital de giro – – 1.581 (1.581) –
Dividendos propostos – – – (527) (527)

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 18.058 111 1.581 – 19.751

Composição da Diretoria
Ricardo Laham Andre Paterno Lucarelli

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas Alexandre Costa Fonseca
Jose de Albuquerque Marcelo Suman Mascaretti

Contador
Carlos Augusto Moreira Borges

CPF/MF n° 084.629.317-03 - Contador - CRC RJ - 110.711/O - SP

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)
Fluxos de caixa de atividades operacionais 2016 2015
Lucro (Prejuízo) do exercício 2.387 (107)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa
líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
(Receitas)/despesas de imposto de renda e
contribuição social reconhecida no resultado do exercício 662 1
Juros e variação monetária (29) –
Provisão para distratos 140 –
Ajuste a valor presente 1.429 –

Variação no capital circulante
Aumento (Redução) de contas a receber
de clientes e outras (18.369) –

Aumento (Redução) de estoques de
imóveis a comercializar 13.659 (359)

Aumento (Redução) de outros ativos (468) 7
Aumento (Redução) de contas a pagar de
fornecedores e outras 4.314 12

Aumento (Redução) de outros passivos (2.528) –
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas
Atividades Operacionais 1.198 (446)

Fluxos de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (1.500) –

Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas
Atividades de Investimento (1.500) –

Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 3.578 285

Caixa Líquido Gerado (consumido)
pelas Atividades de Financiamento 3.578 285

Aumento (Redução) Líquido(a) no
Caixa e Equivalentes de Caixa (3.276) 161

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 34 195
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.310 34

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Contexto Operacional - a Sociedade tem por objetivo a incorporação de
edificações próprias e em condomínio, a promoção de loteamento de imó-
veis próprios, a locação de bens imóveis próprios, a participação no capital
de outras empresas, como sócia ou quotista e a coordenação, supervisão e
fiscalização de obras civis, a organização e a administração de consórcios
de imóveis, o planejamento, organização, implantação e administração de
empreendimentos imobiliários próprios ou de terceiros de qualquer espécie,

sejam hoteleiros, residenciais ou comerciais. Apresentação das Demons-
trações Financeiras - as demonstrações financeiras foram elaboradas de
acordo com a legislação societária brasileira e os Pronunciamentos,
as Orientações e as Intrerpretações emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios (“CVM”). Caixa e Equivalentes de Caixa - são avaliados ao valor
justo na mensuração inicial e compreendem depósitos bancários à vista.
Contas a Receber - São avaliadas e registradas pelo valor presente na data
de transação sendo deduzida a provisão para créditos de liquidação duvido-
sa, que é constituida com base na análise individual dos recebíveis.
Estoque - são registrados nesta rubrica os custos de aquisição de terreno,
de construção e outros custos relacionados aos projetos em construção e
concluídos cujas unidades ainda não foram vendidas. O custo de terrenos
mantidos para desenvolvimento inclui o preço de compra, bem como os cus-
tos incorridos para a aquisição e do desenvolvimento do terreno, que não
excede o valor de mercado. Capital Social - o capital social subscrito e inte-
gralizado está representado por 18.058.457 quotas, com valor nominal de
R$1,00 (um real) cada.

Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE

PLANEJAMENTO E GESTÃO

A Secretaria de Planejamento e Gestão comunica a
prorrogação do prazo da CONSULTA PÚBLICA para o
processo de contratação de solução para mapeamento
e automação de processos, incluindo a implantação e
transferência de conhecimentos.
A CONSULTA PÚBLICA ficará disponível até o dia
01/nov/2017 no site http://www.planejamento.sp.gov.br.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DASER-
RA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 001/2017, realizado para a Contratação de Empresa para Prestação de
Serviços Médicos na Especialidade de Clínica Médica. Para informações e con-
dições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SECRETARIA DO VERDE
E DO MEIO AMBIENTE

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 034/SVMA/2017 - PA - 6027.2017/0000306-6. OBJETO:
Contratação de serviço de implantação de cercamento no Parque Jardim
Apurá-Búfalos, localizadonaPrefeituraRegionaldaCidadeAdemar,ZonaSuldaCapital,
conforme discriminado no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.2 comunica aos interessados que
na publicação do dia 26/10/2017, pág. 72 do Diário Oficial da Cidade de São Paulo,
onde consta“10 de Outubro de 2017”, leia-se “10 de Novembro de 2017”.

A FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU, DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO torna público aos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 023/2017 – FOB, nº OC
102122100582017OC00034, do tipo menor preço, cujo objeto é aquisição conjunto odontológico, bomba a vácuo e
mocho odontológico, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos, cujo envio de proposta
eletrônica será aceita do dia 27.10.2017 até às 09:00 horas do dia 13.11.2017, estando a sessão de disputa agendada
para o dia 13.11.2017, às 09:00 horas, sendo o acesso à sessão por meio da página virtual da Bolsa Eletrônica
de Compras - SP www.bec.sp.gov.br. O Edital na íntegra encontrar-se-á disponível nos seguintes endereços
eletrônicos www.usp.br/licitacoes, www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br opção “e-negociospublicos”.
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