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B4 Economia QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2020 O ESTADO DE S. PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOCOMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOCOMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOCOMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A Comissão de Finanças e Orçamento convida o público interessado para a participar da seguinte A Comissão de Finanças e Orçamento convida o público interessado para a participar da seguinte A Comissão de Finanças e Orçamento convida o público interessado para a participar da seguinte A Comissão de Finanças e Orçamento convida o público interessado para a participar da seguinte Audiência Audiência Audiência Audiência 
Pública VirtualPública VirtualPública VirtualPública Virtual....

TemaTemaTemaTema: Debate sobre os seguintes projetos: Debate sobre os seguintes projetos: Debate sobre os seguintes projetos: Debate sobre os seguintes projetos

PL 332/2019 - Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA)PL 332/2019 - Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA)PL 332/2019 - Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA)PL 332/2019 - Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA) - Estabelece a comunicação e a formalização de quaisquer  - Estabelece a comunicação e a formalização de quaisquer  - Estabelece a comunicação e a formalização de quaisquer  - Estabelece a comunicação e a formalização de quaisquer 

atos de forma integralmente eletrônica no âmbito da administração municipal.atos de forma integralmente eletrônica no âmbito da administração municipal.atos de forma integralmente eletrônica no âmbito da administração municipal.atos de forma integralmente eletrônica no âmbito da administração municipal.

PL 334/2019 - Ver. Senival Moura (PT) PL 334/2019 - Ver. Senival Moura (PT) PL 334/2019 - Ver. Senival Moura (PT) PL 334/2019 - Ver. Senival Moura (PT) - Autoriza substituição de mictórios por mictórios ecológicos em prédios - Autoriza substituição de mictórios por mictórios ecológicos em prédios - Autoriza substituição de mictórios por mictórios ecológicos em prédios - Autoriza substituição de mictórios por mictórios ecológicos em prédios 

públicos na Cidade de São Paulo.públicos na Cidade de São Paulo.públicos na Cidade de São Paulo.públicos na Cidade de São Paulo.

PL 338/2019 - Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS)PL 338/2019 - Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS)PL 338/2019 - Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS)PL 338/2019 - Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS) - Dispõe sobre logística reversa de descarte de copos,  - Dispõe sobre logística reversa de descarte de copos,  - Dispõe sobre logística reversa de descarte de copos,  - Dispõe sobre logística reversa de descarte de copos, 

pratos e talheres de plástico, no Município de São Paulo.pratos e talheres de plástico, no Município de São Paulo.pratos e talheres de plástico, no Município de São Paulo.pratos e talheres de plástico, no Município de São Paulo.

PL 377/2019 - Ver. Gilberto Nascimento (MDB)PL 377/2019 - Ver. Gilberto Nascimento (MDB)PL 377/2019 - Ver. Gilberto Nascimento (MDB)PL 377/2019 - Ver. Gilberto Nascimento (MDB) - Dispõe sobre a implementação de atividades com fins  - Dispõe sobre a implementação de atividades com fins  - Dispõe sobre a implementação de atividades com fins  - Dispõe sobre a implementação de atividades com fins 

educativos para reparar danos causados no ambiente escolar da rede pública municipal de São Paulo e dá outras educativos para reparar danos causados no ambiente escolar da rede pública municipal de São Paulo e dá outras educativos para reparar danos causados no ambiente escolar da rede pública municipal de São Paulo e dá outras educativos para reparar danos causados no ambiente escolar da rede pública municipal de São Paulo e dá outras 

providências.providências.providências.providências.

PL 387/2019 - Ver. Eduardo Tuma (PSDB), Ver. Rute Costa (PSDB)PL 387/2019 - Ver. Eduardo Tuma (PSDB), Ver. Rute Costa (PSDB)PL 387/2019 - Ver. Eduardo Tuma (PSDB), Ver. Rute Costa (PSDB)PL 387/2019 - Ver. Eduardo Tuma (PSDB), Ver. Rute Costa (PSDB) - Isenta do pagamento do imposto sobre  - Isenta do pagamento do imposto sobre  - Isenta do pagamento do imposto sobre  - Isenta do pagamento do imposto sobre 

serviço de qualquer natureza - ISS, os serviços de construção civil relativos à construção de igrejas ou templos de serviço de qualquer natureza - ISS, os serviços de construção civil relativos à construção de igrejas ou templos de serviço de qualquer natureza - ISS, os serviços de construção civil relativos à construção de igrejas ou templos de serviço de qualquer natureza - ISS, os serviços de construção civil relativos à construção de igrejas ou templos de 

qualquer culto realizados sob o regime de mutirão.qualquer culto realizados sob o regime de mutirão.qualquer culto realizados sob o regime de mutirão.qualquer culto realizados sob o regime de mutirão.

PL 465/2019 - Ver. Paulo Frange (PTB)PL 465/2019 - Ver. Paulo Frange (PTB)PL 465/2019 - Ver. Paulo Frange (PTB)PL 465/2019 - Ver. Paulo Frange (PTB) - Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 12.632, de 06 de maio  - Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 12.632, de 06 de maio  - Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 12.632, de 06 de maio  - Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 12.632, de 06 de maio 

de 1998, para estender a exclusão da restrição de circulação de veículos aos médicos residentes nos municípios de 1998, para estender a exclusão da restrição de circulação de veículos aos médicos residentes nos municípios de 1998, para estender a exclusão da restrição de circulação de veículos aos médicos residentes nos municípios de 1998, para estender a exclusão da restrição de circulação de veículos aos médicos residentes nos municípios 

da região metropolitana de São Paulo.da região metropolitana de São Paulo.da região metropolitana de São Paulo.da região metropolitana de São Paulo.

PL 483/2019 - Ver. Celso Giannazi (PSOL)PL 483/2019 - Ver. Celso Giannazi (PSOL)PL 483/2019 - Ver. Celso Giannazi (PSOL)PL 483/2019 - Ver. Celso Giannazi (PSOL) - Dispõe a respeito da implantação de áreas verdes que ofereçam  - Dispõe a respeito da implantação de áreas verdes que ofereçam  - Dispõe a respeito da implantação de áreas verdes que ofereçam  - Dispõe a respeito da implantação de áreas verdes que ofereçam 

abrigo e alimento aos polinizadores na Cidade de São Paulo.abrigo e alimento aos polinizadores na Cidade de São Paulo.abrigo e alimento aos polinizadores na Cidade de São Paulo.abrigo e alimento aos polinizadores na Cidade de São Paulo.

PL 499/2019 - Ver. Rinaldi Digilio (PSL)PL 499/2019 - Ver. Rinaldi Digilio (PSL)PL 499/2019 - Ver. Rinaldi Digilio (PSL)PL 499/2019 - Ver. Rinaldi Digilio (PSL) - Dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que jogar bitucas de  - Dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que jogar bitucas de  - Dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que jogar bitucas de  - Dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que jogar bitucas de 

cigarros, ou de produtos fumígenos derivados do tabaco em vias ou logradouros públicos, na Cidade de São Paulo, cigarros, ou de produtos fumígenos derivados do tabaco em vias ou logradouros públicos, na Cidade de São Paulo, cigarros, ou de produtos fumígenos derivados do tabaco em vias ou logradouros públicos, na Cidade de São Paulo, cigarros, ou de produtos fumígenos derivados do tabaco em vias ou logradouros públicos, na Cidade de São Paulo, 

e dá outras providências.e dá outras providências.e dá outras providências.e dá outras providências.

PL 539/2019 - Ver. Eduardo Tuma (PSDB), Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA), Ver. Caio Miranda Carneiro PL 539/2019 - Ver. Eduardo Tuma (PSDB), Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA), Ver. Caio Miranda Carneiro PL 539/2019 - Ver. Eduardo Tuma (PSDB), Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA), Ver. Caio Miranda Carneiro PL 539/2019 - Ver. Eduardo Tuma (PSDB), Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA), Ver. Caio Miranda Carneiro 
(DEM), Ver. Rodrigo Goulart (PSD), Ver. Janaína Lima NOVO)(DEM), Ver. Rodrigo Goulart (PSD), Ver. Janaína Lima NOVO)(DEM), Ver. Rodrigo Goulart (PSD), Ver. Janaína Lima NOVO)(DEM), Ver. Rodrigo Goulart (PSD), Ver. Janaína Lima NOVO) - Institui a declaração de direitos de liberdade  - Institui a declaração de direitos de liberdade  - Institui a declaração de direitos de liberdade  - Institui a declaração de direitos de liberdade 

econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e dá outras providências.econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e dá outras providências.econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e dá outras providências.econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e dá outras providências.

PL 305/2020 - Ver. Celso Giannazi (PSOL)PL 305/2020 - Ver. Celso Giannazi (PSOL)PL 305/2020 - Ver. Celso Giannazi (PSOL)PL 305/2020 - Ver. Celso Giannazi (PSOL) - Suspende por 12 (doze) meses a realização de sorteios de  - Suspende por 12 (doze) meses a realização de sorteios de  - Suspende por 12 (doze) meses a realização de sorteios de  - Suspende por 12 (doze) meses a realização de sorteios de 

prêmios para o tomador de serviços identificado na nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-E e destina o valor prêmios para o tomador de serviços identificado na nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-E e destina o valor prêmios para o tomador de serviços identificado na nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-E e destina o valor prêmios para o tomador de serviços identificado na nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-E e destina o valor 

correspondente ao combate à pandemia de Covid-19.correspondente ao combate à pandemia de Covid-19.correspondente ao combate à pandemia de Covid-19.correspondente ao combate à pandemia de Covid-19.

PL 332/2020 - Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS), Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA)PL 332/2020 - Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS), Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA)PL 332/2020 - Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS), Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA)PL 332/2020 - Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS), Ver. Fernando Holiday (PATRIOTA) - Dispõe  - Dispõe  - Dispõe  - Dispõe 

sobre medidas de apoio econômico e benefícios fiscais a empresas dos setores de comércio e serviços, sobre medidas de apoio econômico e benefícios fiscais a empresas dos setores de comércio e serviços, sobre medidas de apoio econômico e benefícios fiscais a empresas dos setores de comércio e serviços, sobre medidas de apoio econômico e benefícios fiscais a empresas dos setores de comércio e serviços, 

microempreendedores individuais e trabalhadores autônomos que foram atingidos pela suspensão de atividades microempreendedores individuais e trabalhadores autônomos que foram atingidos pela suspensão de atividades microempreendedores individuais e trabalhadores autônomos que foram atingidos pela suspensão de atividades microempreendedores individuais e trabalhadores autônomos que foram atingidos pela suspensão de atividades 

em virtude da epidemia de coronavírus/ covid19.em virtude da epidemia de coronavírus/ covid19.em virtude da epidemia de coronavírus/ covid19.em virtude da epidemia de coronavírus/ covid19.

DataDataDataData: 29/07/2020: 29/07/2020: 29/07/2020: 29/07/2020

Horário: Horário: Horário: Horário: 09h3009h3009h3009h30

Para assistir: O evento será transmitido ao vivo pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, através dos Auditórios Para assistir: O evento será transmitido ao vivo pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, através dos Auditórios Para assistir: O evento será transmitido ao vivo pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, através dos Auditórios Para assistir: O evento será transmitido ao vivo pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, através dos Auditórios 

Online [www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-online], e pelo canal da Câmara Municipal no YoutubeOnline [www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-online], e pelo canal da Câmara Municipal no YoutubeOnline [www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-online], e pelo canal da Câmara Municipal no YoutubeOnline [www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-online], e pelo canal da Câmara Municipal no Youtube

[www.youtube.com/camarasaopaulo].[www.youtube.com/camarasaopaulo].[www.youtube.com/camarasaopaulo].[www.youtube.com/camarasaopaulo].

Para participar: encaminhe sua manifestação por escrito ou inscreva-se para participar ao vivo por videoconferência Para participar: encaminhe sua manifestação por escrito ou inscreva-se para participar ao vivo por videoconferência Para participar: encaminhe sua manifestação por escrito ou inscreva-se para participar ao vivo por videoconferência Para participar: encaminhe sua manifestação por escrito ou inscreva-se para participar ao vivo por videoconferência 

através do Portal da CMSP na internet, ematravés do Portal da CMSP na internet, ematravés do Portal da CMSP na internet, ematravés do Portal da CMSP na internet, em

http://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/inscricoes/http://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/inscricoes/http://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/inscricoes/http://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/inscricoes/

Para maiores informações: financas@saopaulo.sp.leg.brPara maiores informações: financas@saopaulo.sp.leg.brPara maiores informações: financas@saopaulo.sp.leg.brPara maiores informações: financas@saopaulo.sp.leg.br

ΕΛΕΤΡΟΠΑΥΛΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΑ 
 ΕΛΕΤΡΙΧΙDΑDΕ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ Σ.Α.

Χοmπανηια Αβερτα
ΧΝΠϑ/ΜΕ ν≡ 61.695.227/0001−93 − ΝΙΡΕ 35.300.050.274

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο
Α Ελετροπαυλο Μετροπολιτανα Ελετριχιδαδε δε Σο Παυλο Σ.Α. � �ΕΝΕΛ DΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο ΣΠ�, να 

θυαλιδαδε δε χονχεσσιον〈ρια χονϖοχα τοδοσ οσ ιντερεσσαδοσ παρα παρτιχιπαρ δε υm προϕετο θυε 

χοντεmπλα α ιmπλανταο δε ρεδε δε διστριβυιο συβτερρνεα δε ενεργια νοσ λογραδουροσ αβαιξο 

ινδιχαδοσ εm θυε τεm α πρετενσο δε χοmπαρτιληαρ α εξεχυο δε οβρασ δε ινφραεστρυτυρα χιϖιλ 
χονφορmε χριτριοσ πρ−εσταβελεχιδοσ ε ινδιχαδοσ νεστε εδιταλ.

Λογραδουροσ

Αϖενιδα Πρεσιδεντε ϑυσχελινο Κυβιτσχηεκ (εντρε ασ αϖενιδασ Να⌡εσ Υνιδασ ε Βριγαδειρο Φαρια Λιmα)

Ρυα Σενεγmβια

Ρυα Ηελενα

Ρυα Σο Τοm

Ρυα δο Ρ⌠χιο

Ρυα Φιδνχιο Ραmοσ

Αλαmεδα Ραϕα Γαβαγλια (εντρε ασ ρυασ Σο Τοm ε Γοmεσ δε Χαρϖαληο)

Ρυα Φελιχιανα Πανιερι Ριχχο

Τραϖεσσα Προφεσσορ Πεδρο Τυχχορι

Ρυα Ραmοσ Βατιστα

Ρυα Χηιλον (εντρε α ρυα Ραmοσ Βατιστα ε α αϖενιδα Βριγαδειρο Φαρια Λιmα)

Ρυα Φιανδειρασ (εντρε ασ ρυασ Ραmοσ Βατιστα ε Ελϖιρα Φερραζ)

1.  Οσ αγεντεσ ιντερεσσαδοσ εm παρτιχιπαρ δο προϕετο δε ιmπλανταο δε ινφραεστρυτυρα συβτερρνεα 

νοσ ρεσπεχτιϖοσ λογραδουροσ ποδερο χονσιδεραρ εm σευσ προϕετοσ, πρεφερενχιαλmεντε, ο mεσmο 

ιτινερ〈ριο πρεϖιστο παρα α ινσταλαο δοσ ατιϖοσ συβτερρνεοσ δα Ενελ Dιστριβυιο ΣΠ, ονδε 

απλιχ〈ϖεισ, σενδο χοmο πρεmισσα πρινχιπαλ ο εmπρεγο δε ϖαλασ χοmπαρτιληαδασ δυραντε α εξεχυο 

δασ οβρασ, χοm ατιϖοσ προϕεταδοσ τοταλmεντε ινδεπενδεντεσ τεχνιχαmεντε εντρε οσ αγεντεσ ε 

χοm α πρ⌠πρια Ενελ Dιστριβυιο ΣΠ, χονσιδερανδο−σε τοδοσ οσ χυστοσ ε ασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ 

λεγαισ δεχορρεντεσ δε τοδο προχεσσο α χαργο δε χαδα αγεντε. 2. Dεϖερ〈 σερ χονσιδεραδο πελοσ 

αγεντεσ ο χρονογραmα δεπνιδο πορ εστε εδιταλ παρα mανιφεσταο δε ιντερεσσε, δε φορmα θυε 

σερ〈 χονσιδεραδο πελα Ενελ Dιστριβυιο ΣΠ παρα ο λιmιτε δε χοmπαρτιληαmεντο δο προϕετο ε 

οβρασ (ϖαλασ) ασ πριmειρασ mανιφεστα⌡εσ ρεχεβιδασ. 3. Τοδασ ασ δετερmινα⌡εσ αδmινιστρατιϖασ 

ε τχνιχασ παρα ο χοmπαρτιληαmεντο δο προϕετο ε εξεχυο δασ οβρασ, ταισ χοmο απροϖα⌡εσ 

δε προϕετοσ ϕυντο αοσ ⌠ργοσ πβλιχοσ, ρεσπονσαβιλιδαδεσ δε εξεχυο, ετχ. εστο δεπνιδασ 

να Ινστρυο δε Τραβαληο �WΚΙ−ΝDΒΡ−DΒΡ−20−0208−ΕDΣΠ − Χοmπαρτιληαmεντο δε ςαλασ εm 

ΡDΣ χοm τερχειροσ�, δισπονϖελ νο νοσσο σιτε ηττπσ://ωωω.ενελδιστριβυιχαοσπ.χοm.βρ/νορmασ−

τεχνιχασ. 4. Ασ mανιφεστα⌡εσ δε ιντερεσσε ποδερο σερ ενϖιαδασ πορ εσχριτο ◊ Ενελ Dιστριβυιο 
ΣΠ, αοσ χυιδαδοσ δα 〈ρεα Μς Υνδεργρουνδ Wορκσ, νο ε−mαιλ: χιϖιλ.συβτερρανεο≅ενελ.χοm. 

5. Χρονογραmα: − Μανιφεσταο δε ιντερεσσε: ατ 05/08/20; − Χοmπατιβιλιζαο δοσ προϕετοσ ε 

προτοχολο να πρεφειτυρα παρα απροϖαο: ατ 17/08/20.

Banco Indusval S.A.Banco Indusval S.A.Banco Indusval S.A.Banco Indusval S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 61.024.352/0001-71 - NIRE 353.000.242-90Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 61.024.352/0001-71 - NIRE 353.000.242-90Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 61.024.352/0001-71 - NIRE 353.000.242-90Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 61.024.352/0001-71 - NIRE 353.000.242-90

Código CVM: 20885Código CVM: 20885Código CVM: 20885Código CVM: 20885
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 

Convidamos os senhores acionistas do Convidamos os senhores acionistas do Convidamos os senhores acionistas do Convidamos os senhores acionistas do Banco Indusval S.A.Banco Indusval S.A.Banco Indusval S.A.Banco Indusval S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se  (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se  (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se  (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se 
realizará no dia 14 de agosto de 2020, às 15 horas (“Assembleia”), realizará no dia 14 de agosto de 2020, às 15 horas (“Assembleia”), realizará no dia 14 de agosto de 2020, às 15 horas (“Assembleia”), realizará no dia 14 de agosto de 2020, às 15 horas (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital,de modo exclusivamente digital,de modo exclusivamente digital,de modo exclusivamente digital, a fim de deliberar   a fim de deliberar   a fim de deliberar   a fim de deliberar  
acerca dos seguintes itens referentes (a) à proposta de incorporação da totalidade de ações de emissão da Companhia por acerca dos seguintes itens referentes (a) à proposta de incorporação da totalidade de ações de emissão da Companhia por acerca dos seguintes itens referentes (a) à proposta de incorporação da totalidade de ações de emissão da Companhia por acerca dos seguintes itens referentes (a) à proposta de incorporação da totalidade de ações de emissão da Companhia por NK 031 NK 031 NK 031 NK 031 
Empreendimentos e Participações S.A.,Empreendimentos e Participações S.A.,Empreendimentos e Participações S.A.,Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado recém-constituída e cujas ações são detidas  sociedade por ações de capital fechado recém-constituída e cujas ações são detidas  sociedade por ações de capital fechado recém-constituída e cujas ações são detidas  sociedade por ações de capital fechado recém-constituída e cujas ações são detidas 
integralmente por Roberto de Rezende Barbosa, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.293, integralmente por Roberto de Rezende Barbosa, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.293, integralmente por Roberto de Rezende Barbosa, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.293, integralmente por Roberto de Rezende Barbosa, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.293, 
6º andar, conjunto 63, CEP 01419-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.613.290/0001-00, com seus atos constitutivos registrados 6º andar, conjunto 63, CEP 01419-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.613.290/0001-00, com seus atos constitutivos registrados 6º andar, conjunto 63, CEP 01419-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.613.290/0001-00, com seus atos constitutivos registrados 6º andar, conjunto 63, CEP 01419-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.613.290/0001-00, com seus atos constitutivos registrados 
perante a JUCESP sob o NIRE 353.005.172-11 (“Holdingperante a JUCESP sob o NIRE 353.005.172-11 (“Holdingperante a JUCESP sob o NIRE 353.005.172-11 (“Holdingperante a JUCESP sob o NIRE 353.005.172-11 (“Holding”), de modo a que a Companhia passe à condição de subsidiária integral da ”), de modo a que a Companhia passe à condição de subsidiária integral da ”), de modo a que a Companhia passe à condição de subsidiária integral da ”), de modo a que a Companhia passe à condição de subsidiária integral da 
Holding (“Incorporação de Ações”) e (b) à proposta de alteração do estatuto social da Companhia: Holding (“Incorporação de Ações”) e (b) à proposta de alteração do estatuto social da Companhia: Holding (“Incorporação de Ações”) e (b) à proposta de alteração do estatuto social da Companhia: Holding (“Incorporação de Ações”) e (b) à proposta de alteração do estatuto social da Companhia: (i)(i)(i)(i) Aprovação da ratificação do  Aprovação da ratificação do  Aprovação da ratificação do  Aprovação da ratificação do 
“Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações do Banco Indusval S.A. pela NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.”, “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações do Banco Indusval S.A. pela NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.”, “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações do Banco Indusval S.A. pela NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.”, “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações do Banco Indusval S.A. pela NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.”, 
celebrado pelas administrações da Holding e da Companhia em 28 de julho de 2020 (“Prcelebrado pelas administrações da Holding e da Companhia em 28 de julho de 2020 (“Prcelebrado pelas administrações da Holding e da Companhia em 28 de julho de 2020 (“Prcelebrado pelas administrações da Holding e da Companhia em 28 de julho de 2020 (“Protocolo e Justificação”); otocolo e Justificação”); otocolo e Justificação”); otocolo e Justificação”); (ii)(ii)(ii)(ii) Ratificação da  Ratificação da  Ratificação da  Ratificação da 
nomeação e contratação, pela Companhia, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, localizada na cidade de São Paulo, nomeação e contratação, pela Companhia, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, localizada na cidade de São Paulo, nomeação e contratação, pela Companhia, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, localizada na cidade de São Paulo, nomeação e contratação, pela Companhia, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.562.112/0001-20 (“inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.562.112/0001-20 (“inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.562.112/0001-20 (“inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.562.112/0001-20 (“Empresa Avaliadora”), como empresa avaliadora responsável pela elaboração do Empresa Avaliadora”), como empresa avaliadora responsável pela elaboração do Empresa Avaliadora”), como empresa avaliadora responsável pela elaboração do Empresa Avaliadora”), como empresa avaliadora responsável pela elaboração do 
laudo de avaliação das ações da Companhia a valor contábil em 31 de março de 2020, para fins da Incorporação de Ações (“Laudo de laudo de avaliação das ações da Companhia a valor contábil em 31 de março de 2020, para fins da Incorporação de Ações (“Laudo de laudo de avaliação das ações da Companhia a valor contábil em 31 de março de 2020, para fins da Incorporação de Ações (“Laudo de laudo de avaliação das ações da Companhia a valor contábil em 31 de março de 2020, para fins da Incorporação de Ações (“Laudo de 
Avaliação”); Avaliação”); Avaliação”); Avaliação”); (iii)(iii)(iii)(iii) Aprovação do Laudo de Avaliação;  Aprovação do Laudo de Avaliação;  Aprovação do Laudo de Avaliação;  Aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) (iv) (iv) (iv) Aprovação da proposta de Incorporação de Ações; Aprovação da proposta de Incorporação de Ações; Aprovação da proposta de Incorporação de Ações; Aprovação da proposta de Incorporação de Ações; (v)(v)(v)(v) Aprovação do balanço  Aprovação do balanço  Aprovação do balanço  Aprovação do balanço 
patrimonial contido nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2020 como base para o cálculo do patrimonial contido nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2020 como base para o cálculo do patrimonial contido nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2020 como base para o cálculo do patrimonial contido nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2020 como base para o cálculo do 
valor do reembolso em caso de exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes da Companhia em razão da Incorporação valor do reembolso em caso de exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes da Companhia em razão da Incorporação valor do reembolso em caso de exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes da Companhia em razão da Incorporação valor do reembolso em caso de exercício do direito de recesso pelos acionistas dissidentes da Companhia em razão da Incorporação 
de Ações; de Ações; de Ações; de Ações; (vi)(vi)(vi)(vi) Autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação e  Autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação e  Autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação e  Autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação e 
formalização da Incorporação de Ações, incluindo a subscrição, em nome dos acionistas da Companhia das novas ações a serem formalização da Incorporação de Ações, incluindo a subscrição, em nome dos acionistas da Companhia das novas ações a serem formalização da Incorporação de Ações, incluindo a subscrição, em nome dos acionistas da Companhia das novas ações a serem formalização da Incorporação de Ações, incluindo a subscrição, em nome dos acionistas da Companhia das novas ações a serem 
emitidas pela Holding em decorrência da Incorporação de Ações; e emitidas pela Holding em decorrência da Incorporação de Ações; e emitidas pela Holding em decorrência da Incorporação de Ações; e emitidas pela Holding em decorrência da Incorporação de Ações; e (vii)(vii)(vii)(vii) Alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da  Alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da  Alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da  Alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da 
Companhia: (i) artigo 5º, para refletir a conversão em ações das letras financeiras que haviam sido emitidas pela Companhia;  Companhia: (i) artigo 5º, para refletir a conversão em ações das letras financeiras que haviam sido emitidas pela Companhia;  Companhia: (i) artigo 5º, para refletir a conversão em ações das letras financeiras que haviam sido emitidas pela Companhia;  Companhia: (i) artigo 5º, para refletir a conversão em ações das letras financeiras que haviam sido emitidas pela Companhia;  
e (ii) artigos 10 e 16, para reduzir de 2 para 1 o número de Vice-Presidentes do Conselho de Administração. e (ii) artigos 10 e 16, para reduzir de 2 para 1 o número de Vice-Presidentes do Conselho de Administração. e (ii) artigos 10 e 16, para reduzir de 2 para 1 o número de Vice-Presidentes do Conselho de Administração. e (ii) artigos 10 e 16, para reduzir de 2 para 1 o número de Vice-Presidentes do Conselho de Administração. Instruções para Instruções para Instruções para Instruções para 
Participação Digital: Participação Digital: Participação Digital: Participação Digital: Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 481, os acionistas que pretenderem participar da Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 481, os acionistas que pretenderem participar da Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 481, os acionistas que pretenderem participar da Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 481, os acionistas que pretenderem participar da 
Assembleia deverão enviar e-mail à Diretoria de Relações com Investidores da Companhia (relacoes.investidores@bip.b.br) até 2 dias Assembleia deverão enviar e-mail à Diretoria de Relações com Investidores da Companhia (relacoes.investidores@bip.b.br) até 2 dias Assembleia deverão enviar e-mail à Diretoria de Relações com Investidores da Companhia (relacoes.investidores@bip.b.br) até 2 dias Assembleia deverão enviar e-mail à Diretoria de Relações com Investidores da Companhia (relacoes.investidores@bip.b.br) até 2 dias 
antes da Assembleia (i.e. até o dia 12 de agosto de 2020), para (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando antes da Assembleia (i.e. até o dia 12 de agosto de 2020), para (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando antes da Assembleia (i.e. até o dia 12 de agosto de 2020), para (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando antes da Assembleia (i.e. até o dia 12 de agosto de 2020), para (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando 
o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma digital), em formato PDF, e (ii) receber as credenciais de acesso e o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma digital), em formato PDF, e (ii) receber as credenciais de acesso e o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma digital), em formato PDF, e (ii) receber as credenciais de acesso e o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma digital), em formato PDF, e (ii) receber as credenciais de acesso e 
instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O detalhamento da deliberação proposta e das regras e dos instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O detalhamento da deliberação proposta e das regras e dos instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O detalhamento da deliberação proposta e das regras e dos instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O detalhamento da deliberação proposta e das regras e dos 
procedimentos sobre como os acionistas poderão participar e votar na Assembleia encontram-se na proposta da administração procedimentos sobre como os acionistas poderão participar e votar na Assembleia encontram-se na proposta da administração procedimentos sobre como os acionistas poderão participar e votar na Assembleia encontram-se na proposta da administração procedimentos sobre como os acionistas poderão participar e votar na Assembleia encontram-se na proposta da administração 
referente à Assembleia. referente à Assembleia. referente à Assembleia. referente à Assembleia. Informações Gerais: Informações Gerais: Informações Gerais: Informações Gerais: Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e nas páginas da rede Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e nas páginas da rede Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e nas páginas da rede Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e nas páginas da rede 
mundial de computadores da Companhia (www.bip.b.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),  mundial de computadores da Companhia (www.bip.b.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),  mundial de computadores da Companhia (www.bip.b.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),  mundial de computadores da Companhia (www.bip.b.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),  
os documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia. os documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia. os documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia. os documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia. 
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Eco Securitizadora de Direitos
Creditórios do Agronegócio S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308
Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de  

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 48ª Emissão  
da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Ficam convocados os senhores titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares 
dos CRA”) em circulação da Série Única da 48ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios 
do Agronegócio S.A. (“Emissão”, “Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “Termo de 
Securitização de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 48ª Emissão da  
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” (“Termo de Securitização”), a se 
reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar 
no dia 21 de agosto de 2020, às 10:30  (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, inclusive 
para fins de voto, por meio de sistema eletrônico pela plataforma, administrado pela Emissora 
e pelo Agente Fiduciário, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020  
(“IN CVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio do link que será informado pela Emissora e/
ou pelo Agente Fiduciário aos Titulares dos CRA devidamente habilitados nos termos definidos ao 
final deste Edital, e observada a legislação e a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários 
aplicável em vigor, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:  
(i) definição do Agente Fiduciário, que substituirá a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“SLW”), 
atual Agente Fiduciário dos CRA, em razão da alteração de seu objeto social, onde deixará de atuar 
como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e, por isso, estará impedida de 
exercer a função de Agente Fiduciário; (ii) caso aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a 
aprovação da remuneração devida ao novo Agente Fiduciário para prestação dos serviços de agente 
fiduciário do CRA; (iii) caso aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a aprovação da cessão e 
transferência ao novo Agente Fiduciário de todas as obrigações, deveres, direitos e garantias previstos 
nos Documentos da Operação (conforme definido no Termo de Securitização); e (iv) autorização para 
a Emissora e o novo Agente Fiduciário praticar todos e quaisquer atos para efetivação das deliberações 
acima, incluindo eventual alteração e registros dos documentos da oferta. A Emissora ressalta que 
a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares dos CRA que 
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, sendo 
que, para a aprovação das matérias descritas nos itens acima, serão necessários votos favoráveis 
de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos  
CRA em Circulação. Quaisquer documentos e/ou informações relevante, relacionados à Assembleia  
e à ordem do dia serão oportunamente disponibilizados aos Titulares de CRA, por meio de  
divulgação da “Proposta da Administração”, na página eletrônica da Emissora, por meio do caminho 
http://www.ecoagro.agr.br/convocacao-assembleia. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e 
aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização.

São Paulo, 29 de julho de 2020
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Cristian de Almeida Fumagalli
Diretor de Relações com Investidores

SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO NO ESTADO DE SÃO PAULO SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO NO ESTADO DE SÃO PAULO SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO NO ESTADO DE SÃO PAULO SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DELIBERAÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÕES SINDICAL E - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DELIBERAÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÕES SINDICAL E - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DELIBERAÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÕES SINDICAL E - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DELIBERAÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÕES SINDICAL E 
ASSISTENCIAL - CLT - DELIBERAÇÃO SOBRE CONVENÇÃO E/OU DISSÍDIO COLETIVO - DIA 20 DE ASSISTENCIAL - CLT - DELIBERAÇÃO SOBRE CONVENÇÃO E/OU DISSÍDIO COLETIVO - DIA 20 DE ASSISTENCIAL - CLT - DELIBERAÇÃO SOBRE CONVENÇÃO E/OU DISSÍDIO COLETIVO - DIA 20 DE ASSISTENCIAL - CLT - DELIBERAÇÃO SOBRE CONVENÇÃO E/OU DISSÍDIO COLETIVO - DIA 20 DE 
JULHO DE 2020 - 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 13:00h - 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 14:00hJULHO DE 2020 - 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 13:00h - 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 14:00hJULHO DE 2020 - 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 13:00h - 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 14:00hJULHO DE 2020 - 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 13:00h - 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 14:00h - O Presidente do Sindicato  - O Presidente do Sindicato  - O Presidente do Sindicato  - O Presidente do Sindicato 
em epígrafe, em cumprimento à cláusula 19ª dos Estatutos, CONVOCA a Categoria dos Empregados Vendedores-em epígrafe, em cumprimento à cláusula 19ª dos Estatutos, CONVOCA a Categoria dos Empregados Vendedores-em epígrafe, em cumprimento à cláusula 19ª dos Estatutos, CONVOCA a Categoria dos Empregados Vendedores-em epígrafe, em cumprimento à cláusula 19ª dos Estatutos, CONVOCA a Categoria dos Empregados Vendedores-
Pracistas e Viajantes, Vendedores-Motoristas, vendedores de Cosméticos, de Produtos Químicos, Agropecuários, Pracistas e Viajantes, Vendedores-Motoristas, vendedores de Cosméticos, de Produtos Químicos, Agropecuários, Pracistas e Viajantes, Vendedores-Motoristas, vendedores de Cosméticos, de Produtos Químicos, Agropecuários, Pracistas e Viajantes, Vendedores-Motoristas, vendedores de Cosméticos, de Produtos Químicos, Agropecuários, 
Sanitários, de Bebidas, de Porta em Porta; Vendedores de Serviços, de Contratos de Locação entre outros, de Sanitários, de Bebidas, de Porta em Porta; Vendedores de Serviços, de Contratos de Locação entre outros, de Sanitários, de Bebidas, de Porta em Porta; Vendedores de Serviços, de Contratos de Locação entre outros, de Sanitários, de Bebidas, de Porta em Porta; Vendedores de Serviços, de Contratos de Locação entre outros, de 
Consórcio, de Carnês, de Planos de Saúde, de Fretes (agenciador de fretes), inclusive Vendedor Técnico; Consórcio, de Carnês, de Planos de Saúde, de Fretes (agenciador de fretes), inclusive Vendedor Técnico; Consórcio, de Carnês, de Planos de Saúde, de Fretes (agenciador de fretes), inclusive Vendedor Técnico; Consórcio, de Carnês, de Planos de Saúde, de Fretes (agenciador de fretes), inclusive Vendedor Técnico; 
Inspetores, Supervisores, Chefes e  Gerentes de vendas, Assistentes, Promotores, Demonstradores, Repositores, Inspetores, Supervisores, Chefes e  Gerentes de vendas, Assistentes, Promotores, Demonstradores, Repositores, Inspetores, Supervisores, Chefes e  Gerentes de vendas, Assistentes, Promotores, Demonstradores, Repositores, Inspetores, Supervisores, Chefes e  Gerentes de vendas, Assistentes, Promotores, Demonstradores, Repositores, 
Degustadores, Contatos, e Assessores, de Vendas, inclusive vendedores por telefone, ligados a vendas externas, Degustadores, Contatos, e Assessores, de Vendas, inclusive vendedores por telefone, ligados a vendas externas, Degustadores, Contatos, e Assessores, de Vendas, inclusive vendedores por telefone, ligados a vendas externas, Degustadores, Contatos, e Assessores, de Vendas, inclusive vendedores por telefone, ligados a vendas externas, 
de empresas industriais e comerciais (incluídos serviços) sediadas no território do Estado de São Paulo, de empresas industriais e comerciais (incluídos serviços) sediadas no território do Estado de São Paulo, de empresas industriais e comerciais (incluídos serviços) sediadas no território do Estado de São Paulo, de empresas industriais e comerciais (incluídos serviços) sediadas no território do Estado de São Paulo, 
ASSOCIADOS E NÃO-ASSOCIADOS (SINDICALIZADOS OU NÃO), para a ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, ASSOCIADOS E NÃO-ASSOCIADOS (SINDICALIZADOS OU NÃO), para a ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, ASSOCIADOS E NÃO-ASSOCIADOS (SINDICALIZADOS OU NÃO), para a ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, ASSOCIADOS E NÃO-ASSOCIADOS (SINDICALIZADOS OU NÃO), para a ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, 
que será realizada na sede social da Entidade, na Rua Santo Amaro, nº 255 (Bela Vista), no que será realizada na sede social da Entidade, na Rua Santo Amaro, nº 255 (Bela Vista), no que será realizada na sede social da Entidade, na Rua Santo Amaro, nº 255 (Bela Vista), no que será realizada na sede social da Entidade, na Rua Santo Amaro, nº 255 (Bela Vista), no dia 20 de Julho dia 20 de Julho dia 20 de Julho dia 20 de Julho 
de 2020de 2020de 2020de 2020, em primeira convocação às13:00h (treze horas), e, em não sendo atingido o quorum estatutário para , em primeira convocação às13:00h (treze horas), e, em não sendo atingido o quorum estatutário para , em primeira convocação às13:00h (treze horas), e, em não sendo atingido o quorum estatutário para , em primeira convocação às13:00h (treze horas), e, em não sendo atingido o quorum estatutário para 
os associados, a Assembleia será instalada em segunda e última convocação, às 14:00h (quatorze horas), com os associados, a Assembleia será instalada em segunda e última convocação, às 14:00h (quatorze horas), com os associados, a Assembleia será instalada em segunda e última convocação, às 14:00h (quatorze horas), com os associados, a Assembleia será instalada em segunda e última convocação, às 14:00h (quatorze horas), com 
qualquer número presente, no mesmo local e data, sendo automaticamente transformada em Assembleia qualquer número presente, no mesmo local e data, sendo automaticamente transformada em Assembleia qualquer número presente, no mesmo local e data, sendo automaticamente transformada em Assembleia qualquer número presente, no mesmo local e data, sendo automaticamente transformada em Assembleia 
Extraordinária Permanente Extraordinária Permanente Extraordinária Permanente Extraordinária Permanente até o dia 30 de Julho de 2020até o dia 30 de Julho de 2020até o dia 30 de Julho de 2020até o dia 30 de Julho de 2020,  das 10:00h às 15:00h., ,  das 10:00h às 15:00h., ,  das 10:00h às 15:00h., ,  das 10:00h às 15:00h., de 2ª à 5ª feirade 2ª à 5ª feirade 2ª à 5ª feirade 2ª à 5ª feira,  para ,  para ,  para ,  para 
apreciação da seguinte Ordem do Dia: a) Discussão sobre a Contribuição Sindical de lei – CLT e sua necessidade apreciação da seguinte Ordem do Dia: a) Discussão sobre a Contribuição Sindical de lei – CLT e sua necessidade apreciação da seguinte Ordem do Dia: a) Discussão sobre a Contribuição Sindical de lei – CLT e sua necessidade apreciação da seguinte Ordem do Dia: a) Discussão sobre a Contribuição Sindical de lei – CLT e sua necessidade 
para a manutenção do sindicato e sua ação sindical; o respectivo desconto em folha e o consequente obrigatório para a manutenção do sindicato e sua ação sindical; o respectivo desconto em folha e o consequente obrigatório para a manutenção do sindicato e sua ação sindical; o respectivo desconto em folha e o consequente obrigatório para a manutenção do sindicato e sua ação sindical; o respectivo desconto em folha e o consequente obrigatório 
recolhimento pelos empregadores, nos termos da nova lei; b) Discussão sobre a contribuição assistencial - artigo recolhimento pelos empregadores, nos termos da nova lei; b) Discussão sobre a contribuição assistencial - artigo recolhimento pelos empregadores, nos termos da nova lei; b) Discussão sobre a contribuição assistencial - artigo recolhimento pelos empregadores, nos termos da nova lei; b) Discussão sobre a contribuição assistencial - artigo 
513, “e” da CLT, sua necessidade para a manutenção do sindicato e sua ação sindical; a obrigatoriedade do 513, “e” da CLT, sua necessidade para a manutenção do sindicato e sua ação sindical; a obrigatoriedade do 513, “e” da CLT, sua necessidade para a manutenção do sindicato e sua ação sindical; a obrigatoriedade do 513, “e” da CLT, sua necessidade para a manutenção do sindicato e sua ação sindical; a obrigatoriedade do 
respectivo desconto e consequente recolhimento, de trabalhadores da categoria, tanto associados como também respectivo desconto e consequente recolhimento, de trabalhadores da categoria, tanto associados como também respectivo desconto e consequente recolhimento, de trabalhadores da categoria, tanto associados como também respectivo desconto e consequente recolhimento, de trabalhadores da categoria, tanto associados como também 
de não associados, e ainda, quanto à adoção dos termos deliberados em assembleias, conforme art. 8, III e IV de não associados, e ainda, quanto à adoção dos termos deliberados em assembleias, conforme art. 8, III e IV de não associados, e ainda, quanto à adoção dos termos deliberados em assembleias, conforme art. 8, III e IV de não associados, e ainda, quanto à adoção dos termos deliberados em assembleias, conforme art. 8, III e IV 
da Constituição Federal. c) Deliberação sobre a pauta de reivindicações sugerida pela Diretoria, à disposição da Constituição Federal. c) Deliberação sobre a pauta de reivindicações sugerida pela Diretoria, à disposição da Constituição Federal. c) Deliberação sobre a pauta de reivindicações sugerida pela Diretoria, à disposição da Constituição Federal. c) Deliberação sobre a pauta de reivindicações sugerida pela Diretoria, à disposição 
de todos os interessados e sobre eventuais complementos; d) Deliberação sobre os poderes a serem concedidos de todos os interessados e sobre eventuais complementos; d) Deliberação sobre os poderes a serem concedidos de todos os interessados e sobre eventuais complementos; d) Deliberação sobre os poderes a serem concedidos de todos os interessados e sobre eventuais complementos; d) Deliberação sobre os poderes a serem concedidos 
à Diretoria para as negociações, tendo em vista a possibilidade de alteração de cláusulas normativas já à Diretoria para as negociações, tendo em vista a possibilidade de alteração de cláusulas normativas já à Diretoria para as negociações, tendo em vista a possibilidade de alteração de cláusulas normativas já à Diretoria para as negociações, tendo em vista a possibilidade de alteração de cláusulas normativas já 
estabelecidas, a substituição de cláusulas da pauta sugerida por equivalentes ou semelhantes e inclusão de estabelecidas, a substituição de cláusulas da pauta sugerida por equivalentes ou semelhantes e inclusão de estabelecidas, a substituição de cláusulas da pauta sugerida por equivalentes ou semelhantes e inclusão de estabelecidas, a substituição de cláusulas da pauta sugerida por equivalentes ou semelhantes e inclusão de 
cláusulas novas, alternativas, sempre no interesse Coletivo da Categoria, bem assim sobre os poderes à Diretoria cláusulas novas, alternativas, sempre no interesse Coletivo da Categoria, bem assim sobre os poderes à Diretoria cláusulas novas, alternativas, sempre no interesse Coletivo da Categoria, bem assim sobre os poderes à Diretoria cláusulas novas, alternativas, sempre no interesse Coletivo da Categoria, bem assim sobre os poderes à Diretoria 
para celebrar Convenção Coletiva, e, não ocorrendo esta, para instaurar o Dissídio, junto ao Egrégio Tribunal  para celebrar Convenção Coletiva, e, não ocorrendo esta, para instaurar o Dissídio, junto ao Egrégio Tribunal  para celebrar Convenção Coletiva, e, não ocorrendo esta, para instaurar o Dissídio, junto ao Egrégio Tribunal  para celebrar Convenção Coletiva, e, não ocorrendo esta, para instaurar o Dissídio, junto ao Egrégio Tribunal  
Regional do Trabalho da 2ª Região, incluindo os poderes de  formular acordo, no seu curso. e) A Assembleia Regional do Trabalho da 2ª Região, incluindo os poderes de  formular acordo, no seu curso. e) A Assembleia Regional do Trabalho da 2ª Região, incluindo os poderes de  formular acordo, no seu curso. e) A Assembleia Regional do Trabalho da 2ª Região, incluindo os poderes de  formular acordo, no seu curso. e) A Assembleia 
será aberta a todos os integrantes da Categoria, ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS (SINDICALIZADOS será aberta a todos os integrantes da Categoria, ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS (SINDICALIZADOS será aberta a todos os integrantes da Categoria, ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS (SINDICALIZADOS será aberta a todos os integrantes da Categoria, ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS (SINDICALIZADOS 
OU NÃO). São Paulo, 15 de Julho de 2020. OU NÃO). São Paulo, 15 de Julho de 2020. OU NÃO). São Paulo, 15 de Julho de 2020. OU NÃO). São Paulo, 15 de Julho de 2020. Maria Neide Cardoso de Carvalho - Maria Neide Cardoso de Carvalho - Maria Neide Cardoso de Carvalho - Maria Neide Cardoso de Carvalho - Presidente.Presidente.Presidente.Presidente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃOEDITAL DE NOTIFICAÇÃOEDITAL DE NOTIFICAÇÃOEDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Armando Carneiro Filho, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mairiporã, faz saber que a Armando Carneiro Filho, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mairiporã, faz saber que a Armando Carneiro Filho, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mairiporã, faz saber que a Armando Carneiro Filho, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mairiporã, faz saber que a Sra. MARIA Sra. MARIA Sra. MARIA Sra. MARIA 
ANGELICA DAL SECCO ANGELICA DAL SECCO ANGELICA DAL SECCO ANGELICA DAL SECCO a comparecer ao mencionado Cartório, sito à Travessa Francisco Galrão de França Sobrinho, a comparecer ao mencionado Cartório, sito à Travessa Francisco Galrão de França Sobrinho, a comparecer ao mencionado Cartório, sito à Travessa Francisco Galrão de França Sobrinho, a comparecer ao mencionado Cartório, sito à Travessa Francisco Galrão de França Sobrinho, 
nº10, 1º andar, Centro, Mairiporã, SP, para tomar conhecimento ao nº10, 1º andar, Centro, Mairiporã, SP, para tomar conhecimento ao nº10, 1º andar, Centro, Mairiporã, SP, para tomar conhecimento ao nº10, 1º andar, Centro, Mairiporã, SP, para tomar conhecimento ao PEDIDO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PEDIDO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PEDIDO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PEDIDO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DE REGISTRODE REGISTRODE REGISTRODE REGISTRO, tendo por objeto um , tendo por objeto um , tendo por objeto um , tendo por objeto um TERRENO URBANO,situado na RUA JOSEPHA MARIA DE JEUS, nº1239, TERRENO URBANO,situado na RUA JOSEPHA MARIA DE JEUS, nº1239, TERRENO URBANO,situado na RUA JOSEPHA MARIA DE JEUS, nº1239, TERRENO URBANO,situado na RUA JOSEPHA MARIA DE JEUS, nº1239, 
objeto da matrícula 1.892, deste Cartórioobjeto da matrícula 1.892, deste Cartórioobjeto da matrícula 1.892, deste Cartórioobjeto da matrícula 1.892, deste Cartório, apresentado por , apresentado por , apresentado por , apresentado por WAGNER TADEU ARGENTONWAGNER TADEU ARGENTONWAGNER TADEU ARGENTONWAGNER TADEU ARGENTON, inscrito no CPF/MF sob , inscrito no CPF/MF sob , inscrito no CPF/MF sob , inscrito no CPF/MF sob 
n°728.715.128-68, e n°728.715.128-68, e n°728.715.128-68, e n°728.715.128-68, e LOURDES BARCELOS ARGENTONLOURDES BARCELOS ARGENTONLOURDES BARCELOS ARGENTONLOURDES BARCELOS ARGENTON, inscrita no CPF/MF sob nº934.065.508-78, residentes e , inscrita no CPF/MF sob nº934.065.508-78, residentes e , inscrita no CPF/MF sob nº934.065.508-78, residentes e , inscrita no CPF/MF sob nº934.065.508-78, residentes e 
domiciliados na Rua Dr. Rubens Meireles, nº105, Apto. 171, Torre Holliday, Barra Funda, São Paulo, SP, domiciliados na Rua Dr. Rubens Meireles, nº105, Apto. 171, Torre Holliday, Barra Funda, São Paulo, SP, domiciliados na Rua Dr. Rubens Meireles, nº105, Apto. 171, Torre Holliday, Barra Funda, São Paulo, SP, domiciliados na Rua Dr. Rubens Meireles, nº105, Apto. 171, Torre Holliday, Barra Funda, São Paulo, SP, PROTOCOLADO PROTOCOLADO PROTOCOLADO PROTOCOLADO 
sob nº84.079sob nº84.079sob nº84.079sob nº84.079, em 23 de julho de 2019, em cujo levantamento topográfico, constou Vossa Senhoria como confrontante do , em 23 de julho de 2019, em cujo levantamento topográfico, constou Vossa Senhoria como confrontante do , em 23 de julho de 2019, em cujo levantamento topográfico, constou Vossa Senhoria como confrontante do , em 23 de julho de 2019, em cujo levantamento topográfico, constou Vossa Senhoria como confrontante do 
imóvel, razão pela qual fica imóvel, razão pela qual fica imóvel, razão pela qual fica imóvel, razão pela qual fica NOTIFICADANOTIFICADANOTIFICADANOTIFICADA para que se manifeste a respeito da retificação mencionada no  para que se manifeste a respeito da retificação mencionada no  para que se manifeste a respeito da retificação mencionada no  para que se manifeste a respeito da retificação mencionada no PRAZO DE 15 PRAZO DE 15 PRAZO DE 15 PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS, contados a partir da publicação deste edital(QUINZE) DIAS, contados a partir da publicação deste edital(QUINZE) DIAS, contados a partir da publicação deste edital(QUINZE) DIAS, contados a partir da publicação deste edital....

ARMANDO CARNEIRO FILHO - OFICIALARMANDO CARNEIRO FILHO - OFICIALARMANDO CARNEIRO FILHO - OFICIALARMANDO CARNEIRO FILHO - OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 07/2020

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente EDITAL: 07/2020 MODALIDADE: Tomada de Preços OBJETO: 
reforma do prédio do Centro de Fisioterapia do Idoso ENCERRAMENTO: às 14:00 hs do dia 17/08/2020 ABERTURA: 
às 14:15 hs do dia 17/08/2020 CADASTRAMENTO: até dia 14/08/2020 INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente, Av. Cel. José Soares Marcondes, 1200, centro TELEFONES: (18) 3902 4411, 3902 4444, 3902 
4456, 3902 4452 SÍTIO ELETRÔNICO DO MUNICIPIO   www.presidenteprudente.sp.gov.br  - Presidente Prudente, Paço 
Municipal “Florivaldo Leal”, 28 de julho de 2020 - Paulo Eduardo Barcello – Resp. p/ Depto. Compras

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONALPREGÃO ELETRÔNICO NACIONALPREGÃO ELETRÔNICO NACIONALPREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL
NF 0833-20NF 0833-20NF 0833-20NF 0833-20

Objeto: Objeto: Objeto: Objeto: recuperação do isolante térmico e impermeabilização da cobertura metálica do recuperação do isolante térmico e impermeabilização da cobertura metálica do recuperação do isolante térmico e impermeabilização da cobertura metálica do recuperação do isolante térmico e impermeabilização da cobertura metálica do 

galpão 2 e do Centro Executivo da ITAIPU.galpão 2 e do Centro Executivo da ITAIPU.galpão 2 e do Centro Executivo da ITAIPU.galpão 2 e do Centro Executivo da ITAIPU.

Condição de Participação: Condição de Participação: Condição de Participação: Condição de Participação: empresa legalmente estabelecida no Brasil.empresa legalmente estabelecida no Brasil.empresa legalmente estabelecida no Brasil.empresa legalmente estabelecida no Brasil.

Caderno de Bases e Condições:Caderno de Bases e Condições:Caderno de Bases e Condições:Caderno de Bases e Condições: disponível no site https://compras.itaipu.gov.br. disponível no site https://compras.itaipu.gov.br. disponível no site https://compras.itaipu.gov.br. disponível no site https://compras.itaipu.gov.br.

Recebimento das Propostas: Recebimento das Propostas: Recebimento das Propostas: Recebimento das Propostas: até às 9h (horário de Brasília) até às 9h (horário de Brasília) até às 9h (horário de Brasília) até às 9h (horário de Brasília) de 07 de agosto de 2020de 07 de agosto de 2020de 07 de agosto de 2020de 07 de agosto de 2020....

Daniele Tassi Simioni GemaelDaniele Tassi Simioni GemaelDaniele Tassi Simioni GemaelDaniele Tassi Simioni Gemael
Superintendente de Compras Superintendente de Compras Superintendente de Compras Superintendente de Compras 

Samuel Valiente ClaverolSamuel Valiente ClaverolSamuel Valiente ClaverolSamuel Valiente Claverol
Superintendente Adjunto de ComprasSuperintendente Adjunto de ComprasSuperintendente Adjunto de ComprasSuperintendente Adjunto de Compras

Φυνδαο Βυτανταν
ΧΝΠϑ 61.189.445/0001−56

ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ − ΑΒΕΡΤΥΡΑ

Προχεσσο ν≡: 001.0708.000.632/2020. Πρεγο Ελετρνιχο ν≡: 061/2020. Οφερτα δε Χοmπρα: 
895000801002020ΟΧ00065. Αχηα−σε αβερτα να Φυνδαο Βυτανταν, α λιχιταο να mοδαλιδαδε 
Πρεγο Ελετρνιχο ν≡. 061/2020, ρεφερεντε αο προχεσσο ν≡ 001.0708.000.632/2020, οβϕετιϖανδο 
α ΧΟΝΣΤΙΤΥΙ∩℘Ο DΕ ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΡΕΓΙΣΤΡΟ DΕ ΠΡΕ∩ΟΣ ΠΑΡΑ ΑΘΥΙΣΙ∩℘Ο DΕ 
ΡΑ∩℘Ο DΕ ΧΟΒΑΙΑΣ, ΠΡΙΜΑΤΑΣ, ΧΟΕΛΗΟΣ, ΓΑΤΟΣ Ε ΧΡ1 ΙΡΡΑDΙΑDΑ. Α ρεαλιζαο δο 
Πρεγο σερ〈 πορ ιντερmδιο δο Σιστεmα Ελετρνιχο δε Χοντρατα⌡εσ δενοmιναδο �Βολσα 
Ελετρνιχα δε Χοmπρασ δο Γοϖερνο δο Εσταδο δε Σο Παυλο�, χυϕα αβερτυρα εστ〈 mαρχαδα παρα 
ο δια 10/08/2020 ◊σ 09η30mιν. Οσ ιντερεσσαδοσ εm παρτιχιπαρ δο χερταmε δεϖερο αχεσσαρ α 
παρτιρ δε 29/07/2020, νο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.βρ, mεδιαντε α οβτενο 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−ελετρονιχο.

A Associação Saúde da Família - ASF torna público a publicação do processo para a Seleção de Fornecedores, 
na modalidade tipo Coleta de Preços 003/2020, Processo ASF nº 005/2020, que tem por objetivo a  Contratação 
de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação elaboradas nas 
dependências da Contratada e transportada para as Unidades Receptoras, geridas pela Associação 
Saúde da Família. O Edital na íntegra poderá ser consultado e extraído do site da ASF: www.saudedafamilia.org 
Informações no endereço eletrônico: selecaodefornecedor@saudedafamilia.org e/ou por telefone:  
3154-7050. Data da Sessão Pública por Videoconferência: 06/08/2020 às 09h00min - Local da entrega dos 
envelopes: Associação Saúde da Família, Praça Mal. Cordeiro de Farias, 65, Higienópolis - São Paulo/SP. 

Eco Securitizadora de DireitosEco Securitizadora de DireitosEco Securitizadora de DireitosEco Securitizadora de Direitos
Creditórios do Agronegócio S.A.Creditórios do Agronegócio S.A.Creditórios do Agronegócio S.A.Creditórios do Agronegócio S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308
Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de  Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de  Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de  Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de  

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 98ª Séries da 1ª Emissão  Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 98ª Séries da 1ª Emissão  Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 98ª Séries da 1ª Emissão  Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 98ª Séries da 1ª Emissão  
da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Ficam convocados os senhores titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares Ficam convocados os senhores titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares Ficam convocados os senhores titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares Ficam convocados os senhores titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares 
dos CRA”) em circulação da dos CRA”) em circulação da dos CRA”) em circulação da dos CRA”) em circulação da 98ª Séries da 1ª Emissão da98ª Séries da 1ª Emissão da98ª Séries da 1ª Emissão da98ª Séries da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios  Eco Securitizadora de Direitos Creditórios  Eco Securitizadora de Direitos Creditórios  Eco Securitizadora de Direitos Creditórios 
do Agronegócio S.A. (“Emissão”, “Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “do Agronegócio S.A. (“Emissão”, “Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “do Agronegócio S.A. (“Emissão”, “Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “do Agronegócio S.A. (“Emissão”, “Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “Termo Termo Termo Termo 
de Securitização de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 98de Securitização de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 98de Securitização de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 98de Securitização de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 98º º º º Séries da 1ª Emissão da  Séries da 1ª Emissão da  Séries da 1ª Emissão da  Séries da 1ª Emissão da  
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” (“Termo de Securitização”), a se  (“Termo de Securitização”), a se  (“Termo de Securitização”), a se  (“Termo de Securitização”), a se 
reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no 
dia dia dia dia 20 de agosto de 2020, às 11 horas20 de agosto de 2020, às 11 horas20 de agosto de 2020, às 11 horas20 de agosto de 2020, às 11 horas (“Assembleia”),  (“Assembleia”),  (“Assembleia”),  (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, inclusive de modo exclusivamente digital, inclusive de modo exclusivamente digital, inclusive de modo exclusivamente digital, inclusive 
para fins de votopara fins de votopara fins de votopara fins de voto, por meio de sistema eletrônico pela plataforma, administrado pela Emissora , por meio de sistema eletrônico pela plataforma, administrado pela Emissora , por meio de sistema eletrônico pela plataforma, administrado pela Emissora , por meio de sistema eletrônico pela plataforma, administrado pela Emissora 
e pelo Agente Fiduciário, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020  e pelo Agente Fiduciário, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020  e pelo Agente Fiduciário, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020  e pelo Agente Fiduciário, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020  
(“IN CVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio do (“IN CVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio do (“IN CVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio do (“IN CVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio do linklinklinklink que será informado pela Emissora   que será informado pela Emissora   que será informado pela Emissora   que será informado pela Emissora  
e/ou pelo Agente Fiduciário aos Titulares dos CRA devidamente habilitados nos termos definidos ao e/ou pelo Agente Fiduciário aos Titulares dos CRA devidamente habilitados nos termos definidos ao e/ou pelo Agente Fiduciário aos Titulares dos CRA devidamente habilitados nos termos definidos ao e/ou pelo Agente Fiduciário aos Titulares dos CRA devidamente habilitados nos termos definidos ao 
final deste Edital, e observada a legislação e a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários final deste Edital, e observada a legislação e a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários final deste Edital, e observada a legislação e a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários final deste Edital, e observada a legislação e a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários 
aplicável em vigor, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:  aplicável em vigor, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:  aplicável em vigor, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:  aplicável em vigor, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:  
(i)(i)(i)(i) definição dos Agente Fiduciário e Custodiante, que substituirão a SLW Corretora de Valores e  definição dos Agente Fiduciário e Custodiante, que substituirão a SLW Corretora de Valores e  definição dos Agente Fiduciário e Custodiante, que substituirão a SLW Corretora de Valores e  definição dos Agente Fiduciário e Custodiante, que substituirão a SLW Corretora de Valores e 
Câmbio Ltda. (“SLW”), atual Agente Fiduciário e Custodiante dos CRA, em razão da alteração de Câmbio Ltda. (“SLW”), atual Agente Fiduciário e Custodiante dos CRA, em razão da alteração de Câmbio Ltda. (“SLW”), atual Agente Fiduciário e Custodiante dos CRA, em razão da alteração de Câmbio Ltda. (“SLW”), atual Agente Fiduciário e Custodiante dos CRA, em razão da alteração de 
seu objeto social, onde deixará de atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional seu objeto social, onde deixará de atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional seu objeto social, onde deixará de atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional seu objeto social, onde deixará de atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) e, por isso, estará impedida de exercer as funções de Agente Fiduciário e Custodiante; (SFN) e, por isso, estará impedida de exercer as funções de Agente Fiduciário e Custodiante; (SFN) e, por isso, estará impedida de exercer as funções de Agente Fiduciário e Custodiante; (SFN) e, por isso, estará impedida de exercer as funções de Agente Fiduciário e Custodiante; (ii)(ii)(ii)(ii) caso  caso  caso  caso 
aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a aprovação da remuneração devida aos novos aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a aprovação da remuneração devida aos novos aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a aprovação da remuneração devida aos novos aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a aprovação da remuneração devida aos novos 
Agente Fiduciário e Custodiante para prestação dos serviços de agente fiduciário e custódia do CRA; Agente Fiduciário e Custodiante para prestação dos serviços de agente fiduciário e custódia do CRA; Agente Fiduciário e Custodiante para prestação dos serviços de agente fiduciário e custódia do CRA; Agente Fiduciário e Custodiante para prestação dos serviços de agente fiduciário e custódia do CRA; 
(iii)(iii)(iii)(iii) caso aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a aprovação da cessão e transferência aos  caso aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a aprovação da cessão e transferência aos  caso aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a aprovação da cessão e transferência aos  caso aprovada a matéria constante da alínea (i) acima, a aprovação da cessão e transferência aos 
novos Agente Fiduciário e Custodiante de todas as obrigações, deveres, direitos e garantias previstos novos Agente Fiduciário e Custodiante de todas as obrigações, deveres, direitos e garantias previstos novos Agente Fiduciário e Custodiante de todas as obrigações, deveres, direitos e garantias previstos novos Agente Fiduciário e Custodiante de todas as obrigações, deveres, direitos e garantias previstos 
nos Documentos da Operação (conforme definido no Termo de Securitização); e nos Documentos da Operação (conforme definido no Termo de Securitização); e nos Documentos da Operação (conforme definido no Termo de Securitização); e nos Documentos da Operação (conforme definido no Termo de Securitização); e (iv)(iv)(iv)(iv) a a a autorização para a utorização para a utorização para a utorização para a 
Emissora e os novos Agente Fiduciário e Custodiante praticarem todos e quaisquer atos para efetivação Emissora e os novos Agente Fiduciário e Custodiante praticarem todos e quaisquer atos para efetivação Emissora e os novos Agente Fiduciário e Custodiante praticarem todos e quaisquer atos para efetivação Emissora e os novos Agente Fiduciário e Custodiante praticarem todos e quaisquer atos para efetivação 
das deliberações acima, incluindo eventual alteração e registros dos documentos da oferta. A Emissora das deliberações acima, incluindo eventual alteração e registros dos documentos da oferta. A Emissora das deliberações acima, incluindo eventual alteração e registros dos documentos da oferta. A Emissora das deliberações acima, incluindo eventual alteração e registros dos documentos da oferta. A Emissora 
ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares dos ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares dos ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares dos ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares dos 
CRA que representem, no mínimo, CRA que representem, no mínimo, CRA que representem, no mínimo, CRA que representem, no mínimo, 50505050% (% (% (% (cinquenta cinquenta cinquenta cinquenta por cento) dos CRA em Circulação, sendo que, para por cento) dos CRA em Circulação, sendo que, para por cento) dos CRA em Circulação, sendo que, para por cento) dos CRA em Circulação, sendo que, para 
a aprovação das matérias descritas nos itens acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares a aprovação das matérias descritas nos itens acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares a aprovação das matérias descritas nos itens acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares a aprovação das matérias descritas nos itens acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares 
dos CRA que representem, no mínimo, dos CRA que representem, no mínimo, dos CRA que representem, no mínimo, dos CRA que representem, no mínimo, 50505050% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação. % (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação. % (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação. % (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação. 
Quaisquer documentos e/ou informações relevante, relacionados à Assembleia e à ordem do dia Quaisquer documentos e/ou informações relevante, relacionados à Assembleia e à ordem do dia Quaisquer documentos e/ou informações relevante, relacionados à Assembleia e à ordem do dia Quaisquer documentos e/ou informações relevante, relacionados à Assembleia e à ordem do dia 
serão oportunamente disponibilizados aos Titulares de CRA, por meio de divulgação da “Proposta da serão oportunamente disponibilizados aos Titulares de CRA, por meio de divulgação da “Proposta da serão oportunamente disponibilizados aos Titulares de CRA, por meio de divulgação da “Proposta da serão oportunamente disponibilizados aos Titulares de CRA, por meio de divulgação da “Proposta da 
Administração”, na página eletrônica da Emissora, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/Administração”, na página eletrônica da Emissora, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/Administração”, na página eletrônica da Emissora, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/Administração”, na página eletrônica da Emissora, por meio do caminho http://www.ecoagro.agr.br/
convocacao-assembleia. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os convocacao-assembleia. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os convocacao-assembleia. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os convocacao-assembleia. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os 
significados a eles atribuídos no Termo de Securitização.significados a eles atribuídos no Termo de Securitização.significados a eles atribuídos no Termo de Securitização.significados a eles atribuídos no Termo de Securitização.

São Paulo, 29 de julhoSão Paulo, 29 de julhoSão Paulo, 29 de julhoSão Paulo, 29 de julho    de 2020de 2020de 2020de 2020
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
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PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO
CONVITE N. 6/2020-RUNESP - CARTA-CONVITE

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. 6/2020-RUNESP, do tipo “menor preço”, para contratação de empresa de 
engenharia especializada para Item 1 - Execução de REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 
– IEP3 e SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DOS PRÉDIOS DE SALAS DE AULA, DOCENTES, LABORATÓRIOS E 
STI - Campus: SÃO JOÃO DA BOA VISTA no valor estimado de R$ 66.258,17 (sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e 
oito reais e dezessete centavos), Item 2 - Execução de SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DOS PRÉDIOS DE SALAS 
DE AULA, DOCENTES, LABORATÓRIOS E STI - Campus: SÃO JOÃO DA BOA VISTA no valor estimado de R$ 40.137,08 
(quarenta mil, cento e trinta e sete reais e oito 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 05/08/2020, 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 29/07/2020 a 05/08/2020, em dias úteis, das 09: às 
17:00 horas, no endereço Campus da UNESP de São João da Boa Vista, sito à Av. Profª Isette Corrêa Fontão, 505, Jardim 
das Flores, CEP: 13876-750 - São João da Boa Vista/SP devendo ser previamente agendada, através do telefone: (19) 
3638-2400 e/ou email: administrativo@sjbv.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 06 de agosto 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 06 de agosto de 2020, às 10:30 horas, na Sala de reuniões da SEÇÃO TÉCNICA DE 
MATERIAIS – REITORIA/UNESP, no mesmo local de entrega dos envelopes.

ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΕΝΦΕΡΜΕΙΡΟΣ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ − ΣΕΕΣΠ − ΕDΙΤΑΛ DΕΦΛΑΓΡΑ∩℘Ο DΑ
ΧΑΜΠΑΝΗΑ ΣΑΛΑΡΙΑΛ Ε ΝΕΓΟΧΙΑ∩℘Ο ΧΟΛΕΤΙςΑ/ ΧΟΝςΕΝ∩∏ΕΣ ΧΟΛΕΤΙςΑΣ DΕ ΤΡΑΒΑΛΗΟ 2020/
2021. Ο Σινδιχατο δοσ Ενφερmειροσ δο Εσταδο δε Σ�ο Παυλο, εντιδαδε σινδιχαλ δε πριmειρο γραυ
ινσχριτα σοβ ΧΝΠϑ ν. 52.169.117/0001−05, χοm σεδε να Ρυα Χαραmυρυ, ν… 281, Βαιρρο Σα�δε, Σ�ο
Παυλο, Εσταδο δε Σ�ο Παυλο, νεστε ατο ρεπρεσενταδο πορ συα Πρεσιδεντε, νο υσο δα πρερρογατιϖα
πρεϖιστα νο Εστατυτο ςιγεντε, ϖεm α πρεσεν�α δα χατεγορια δοσ προφισσιοναισ Ενφερmειροσ, ασσοχια−
δοσ ου ν�ο, ΧΟΝςΟΧΑΡ ΤΟDΟΣ οσ ιντεγραντεσ δα χατεγορια, παρα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν�ρια,
α σερ ρεαλιζαδα πορ mειο ϖιρτυαλ, ατραϖ�σ δα πλαταφορmα ϖοτα βεm, αχεσσαδα ατραϖ�σ δο λινκ ηττπσ://
σεεσπ.ϖοταβεm.χοm.βρ ου ατραϖ�σ δο βαννερ θυε εσταρ� νο σιτε δο Σινδιχατο, χυϕο ενδερε�ο ελε−
τρ�νιχο � ωωω.σεεσπ.χοm.βρ, θυε φιχαρα δισπον�ϖελ α παρτιρ δασ 9:00 ηορασ δο δια 05 δε αγοστο ατ�
ασ 18:00 ηορασ δο δια 07 δε αγοστο δε 2020, παρα δελιβεραρ α σεγυιντε ορδεm δο δια: 1) Απροϖα��ο
δα Παυτα δε Ρειϖινδιχα��ο δα Χαmπανηα Σαλαριαλ δο περ�οδο δε 2020/2021; 2) Αυτοριζα��ο παρα
νεγοχια��ο ε φεχηαmεντο δε Χονϖεν��ο Χολετιϖα δε Τραβαληο ου Dισσιδιο Χολετιϖο ε/ου Μεδια��ο
ε Αρβιτραγεm χοm οσ Σινδιχατοσ Πατροναισ παρα ο περ�οδο δε 2020/2021: ΣΙΝDΗΟΣΠ − Σινδιχατο δοσ
Ηοσπιταισ, Χλ�νιχασ, Χασασ δε Σα�δε, Λαβορατ�ριοσ δε Πεσθυισασ ε Αν�λισεσ Χλ�νιχασ ε Dεmαισ Εσταβε−
λεχιmεντοσ δε Σερϖι�οσ δε Σα�δε δο Εσταδο δε Σ�ο Παυλο; ΣΙΝDΗΟΣΧΛΑΒ−ΜΟΓΙ ∠ Σινδιχατο δοσ
Ηοσπιταισ, Χλ�νιχασ, Χασασ δε Σα�δε, Λαβορατ�ριοσ δε Πεσθυισασ ε Αν�λισεσ Χλ�νιχασ ε Dεmαισ Εσταβε−
λεχιmεντοσ δε Σερϖι�οσ δε Σα�δε δε Μογι δασ Χρυζεσ; ΣΙΝDΗΟΣΧΛΑΒ−ΣΥΖΑΝΟ ∠ Σινδιχατο δοσ
Ηοσπιταισ, Χλ�νιχασ, Χασασ δε Σα�δε, λαβορατ�ριοσ δε Πεσθυισασ ε Αν�λισεσ Χλ�νιχασ ε Dεmαισ Εσταβε−
λεχιmεντοσ δε Σερϖι�οσ δε Σα�δε δε Συζανο; ΣΙΝDΗΟΣΧΛΑΒ−ϑΥΝDΙΑΙ ∠ Σινδιχατο δοσ Ηοσπιταισ,
Χλ�νιχασ, Χασασ δε Σα�δε, Λαβορατ�ριοσ δε Πεσθυισασ ε Αν�λισεσ Χλ�νιχασ ε Dεmαισ Εσταβελεχιmεντοσ
δε Σερϖι�οσ δε Σα�δε δε ϑυνδια�; ΣΙΝDΗΟΡΠ ∠ Σινδιχατο δοσ Ηοσπιταισ, Χλ�νιχασ, Χασασ δε Σα�δε,
Λαβορατ�ριοσ δε Πεσθυισασ ε Αν�λισεσ Χλ�νιχασ ε Dεmαισ Εσταβελεχιmεντοσ δε Σερϖι�οσ δε Σα�δε δε
Ριβειρ�ο Πρετο ε Ρεγι�ο; ΣΙΝDΗΟΣΠΡΥ ∠ Σινδιχατο δοσ Ηοσπιταισ, Χλ�νιχασ, Χασασ δε Σα�δε, Λαβορα−
τ�ριοσ δε Πεσθυισασ ε Αν�λισεσ Χλ�νιχασ ε Dεmαισ Εσταβελεχιmεντοσ δε Σερϖι�οσ δε Σα�δε δε Πρεσι−
δεντε Πρυδεντε ε Ρεγι�ο; ΣΙΝDΗΟΣΦΙΛ ∠ Σινδιχατο δασ Σαντασ Χασασ δε Μισεριχ�ρδια ε Ηοσπιταισ
Φιλαντρ�πιχοσ δο Εσταδο δε Σ�ο Παυλο; ΣΙΝDΗΟΣΦΙΛ ∠ Σινδιχατο δασ Χασασ δε Μισεριχ�ρδια ε Ηοσπι−
ταισ Φιλαντρ�πιχοσ δο ςαλε δο Παρα�βα, Λιτοραλ Νορτε ε Αλτα Μαντιθυειρα; ΣΙΝDΗΟΣΦΙΛ ∠ Σινδιχατο δασ
Σαντασ Χασασ δε Μισεριχ�ρδια ε Ηοσπιταισ Φιλαντρ�πιχοσ δα Βαιξαδα Σαντιστα α Λιτοραλ Νορτε ε Συλ;
ΣΙΝDΗΟΣΦΙΛ ΡΠ ∠ Σινδιχατο δασ Σαντασ Χασασ δε Μισεριχ�ρδια ε Ηοσπιταισ Φιλαντρ�πιχοσ δε Ριβειρ�ο
Πρετο ε Ρεγι�ο; ΣΙΝDΗΟΣΦΙΛ ΡΠ ∠ Σινδιχατο δασ Σαντασ Χασασ δεΜισεριχ�ρδια ε Ηοσπιταισ Φιλαντρ�πιχοσ
δε Πρεσιδεντε Πρυδεντε ε Ρεγι�ο; ΣΙΝΒΦΙΡ ∠ Σινδιχατο δασ Ινστιτυι��εσ Βενεφιχεντεσ, Φιλαντρ�πιχασ ε
Ρελιγιοσασ δο Εσταδο δε Σ�ο Παυλο; ΣΙΝΒΦΙΡ ∠ Σινδιχατο δασ Ινστιτυι��εσ Βενεφιχεντεσ, Φιλαντρ�πιχασ ε
Ρελιγιοσασ δε Σ�ο ϑοσ� δο Ριο Πρετο ε Ρεγι�ο; ΣΙΝΒΦΙΡ ∠ Σινδιχατο δασ ινστιτυι��εσ Βενεφιχεντεσ, Φιλαν−
τρ�πιχασ ε Ρελιγιοσασ δε Ριβειρ�ο Πρετο ε Ρεγι�ο; ΣΙΝΒΦΙΡ ∠ Σινδιχατο δασ Ινστιτυι��εσ Βενεφιχεντεσ,
Ρελιγιοσασ ε Φιλαντρ�πιχασ δε Αραραθυαρα, Σ�ο Χαρλοσ ε Ρεγι�ο; ΣΙΝΑΜΓΕ ∠ Σινδιχατο Ναχιοναλ δασ
Εmπρεσασ δε Μεδιχινα δε Γρυπο; ΣΙΝDΙΗΧΛΟΡ ∠ Σινδιχατο δοσ Ηοσπιταισ, Χλ�νιχασ, Χασασ δε Σα�δε,
Λαβορατ�ριοσ δε Πεσθυισασ ε Αν�λισεσ Χλ�νιχασ δε Οσασχο ε Ρεγι�ο ε ΣΙΝΧΟΟΜΕD ∠ Σινδιχατο Ναχιοναλ
δασ Χοοπερατιϖασ δε Σερϖι�οσ δε Σα�δε ου σευσ ρεπρεσενταντεσ λεγαισ ε δεmαισ Σινδιχατοσ Πατροναισ
θυε ο ΣΕΕΣΠ ϖιερ α νεγοχιαρ. Σ�ο Παυλο, 29 δε ϕυληο δε 2020. Ε παρα θυε νινγυ�m ποσσα αλεγαρ Ιγνορ�ν−
χια σερ� εστε εδιταλ φιξαδο να σεδε ε συβσεδεσ δο σινδιχατο, βεm χοmο πυβλιχαδο εm ϕορναλ δε γρανδε
χιρχυλα��ο, σιτε ε ρεδεσ σοχιαισ δα εντιδαδε. Ελαινε Απαρεχιδα Λεονι − Πρεσιδεντε Ιντερινα.

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06

ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1245/2020 − ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1245/2020 − ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1245/2020 − ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1245/2020 − Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε 
Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο 
ΓΛΟΒΑΛΓΛΟΒΑΛΓΛΟΒΑΛΓΛΟΒΑΛ, παρα χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να , παρα χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να , παρα χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να , παρα χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να Πρεσταο Σερϖιοσ δε Ατενδιmεντο ε Συπορτε Τχνιχο ◊ Ρεδε δε Γασεσ Μεδιχιναισ δο Ινστιτυτο Πρεσταο Σερϖιοσ δε Ατενδιmεντο ε Συπορτε Τχνιχο ◊ Ρεδε δε Γασεσ Μεδιχιναισ δο Ινστιτυτο Πρεσταο Σερϖιοσ δε Ατενδιmεντο ε Συπορτε Τχνιχο ◊ Ρεδε δε Γασεσ Μεδιχιναισ δο Ινστιτυτο Πρεσταο Σερϖιοσ δε Ατενδιmεντο ε Συπορτε Τχνιχο ◊ Ρεδε δε Γασεσ Μεδιχιναισ δο Ινστιτυτο 
δο Χνχερ δο Εσταδο δε Σο Παυλο ΙΧΕΣΠ, λοχαλιζαδο να Αϖ. Dρ. Αρναλδο, 251 − Σο Παυλο−ΣΠ ε να Υνιδαδε δε Οσασχο, λοχαλιζαδο να Ρυα Βενεδιτο Αmριχο δο Χνχερ δο Εσταδο δε Σο Παυλο ΙΧΕΣΠ, λοχαλιζαδο να Αϖ. Dρ. Αρναλδο, 251 − Σο Παυλο−ΣΠ ε να Υνιδαδε δε Οσασχο, λοχαλιζαδο να Ρυα Βενεδιτο Αmριχο δο Χνχερ δο Εσταδο δε Σο Παυλο ΙΧΕΣΠ, λοχαλιζαδο να Αϖ. Dρ. Αρναλδο, 251 − Σο Παυλο−ΣΠ ε να Υνιδαδε δε Οσασχο, λοχαλιζαδο να Ρυα Βενεδιτο Αmριχο δο Χνχερ δο Εσταδο δε Σο Παυλο ΙΧΕΣΠ, λοχαλιζαδο να Αϖ. Dρ. Αρναλδο, 251 − Σο Παυλο−ΣΠ ε να Υνιδαδε δε Οσασχο, λοχαλιζαδο να Ρυα Βενεδιτο Αmριχο 
δε Ολιϖειρα, 122 − Οσασχο−ΣΠ,δε Ολιϖειρα, 122 − Οσασχο−ΣΠ,δε Ολιϖειρα, 122 − Οσασχο−ΣΠ,δε Ολιϖειρα, 122 − Οσασχο−ΣΠ, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο  χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο  χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο  χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜΡεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜΡεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜΡεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ....

ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1247/2020 − ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1247/2020 − ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1247/2020 − ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ − ΙΧΕΣΠ 1247/2020 − Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε 
Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ , Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩ΟΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩ΟΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩ΟΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, , , , 
παρα φορνεχιmεντο δε παρα φορνεχιmεντο δε παρα φορνεχιmεντο δε παρα φορνεχιmεντο δε ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο , χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο , χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο , χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο Ρεγυλαmεντο δε Ρεγυλαmεντο δε Ρεγυλαmεντο δε Ρεγυλαmεντο δε 
Χοmπρασ δα ΦΦΜΧοmπρασ δα ΦΦΜΧοmπρασ δα ΦΦΜΧοmπρασ δα ΦΦΜ....

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06

ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1238/2020ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1238/2020ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1238/2020ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1238/2020
Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο,  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο,  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο,  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 
251 − Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο, 251 − Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο, ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΓΛΟΒΑΛΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΓΛΟΒΑΛΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΓΛΟΒΑΛΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΓΛΟΒΑΛ, παρα χοντραταο δε , παρα χοντραταο δε , παρα χοντραταο δε , παρα χοντραταο δε 
εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να ΧΟΝΦΕΧ∩℘Ο Ε ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΠΡΟΤΕΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑ ΠΟΣΤΟ DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟΧΟΝΦΕΧ∩℘Ο Ε ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΠΡΟΤΕΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑ ΠΟΣΤΟ DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟΧΟΝΦΕΧ∩℘Ο Ε ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΠΡΟΤΕΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑ ΠΟΣΤΟ DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟΧΟΝΦΕΧ∩℘Ο Ε ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΠΡΟΤΕΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑ ΠΟΣΤΟ DΕ ΑΤΕΝDΙΜΕΝΤΟ, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ , χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ , χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ , χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ 
νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜΡεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜΡεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜΡεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ....

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, τιποτιποτιποτιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσχυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσχυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσχυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε (ωωω.φφm.βρ), ε θυε σερο ρεγιδοσ
πελο σευπελο σευπελο σευπελο σευ Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ: Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ: Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ: Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ: 

ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ DΕ ΥΡΓ⊇ΝΧΙΑ:ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ DΕ ΥΡΓ⊇ΝΧΙΑ:ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ DΕ ΥΡΓ⊇ΝΧΙΑ:ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ DΕ ΥΡΓ⊇ΝΧΙΑ:    
ΦΦΜ 0785−2020−00−ΧΠΦΦΜ 0785−2020−00−ΧΠΦΦΜ 0785−2020−00−ΧΠΦΦΜ 0785−2020−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΚΙΤ ΛΑΡΙΝΓΟΣΧΠΙΟ ΦΙΒΡΑ ΠΤΙΧΑ ΛΥΖ ΛΕD ΑDΥΛΤΟ ΧΟΜ 3 ΛℜΜΙΝΑΣ� Οβϕετο � �ΚΙΤ ΛΑΡΙΝΓΟΣΧΠΙΟ ΦΙΒΡΑ ΠΤΙΧΑ ΛΥΖ ΛΕD ΑDΥΛΤΟ ΧΟΜ 3 ΛℜΜΙΝΑΣ� Οβϕετο � �ΚΙΤ ΛΑΡΙΝΓΟΣΧΠΙΟ ΦΙΒΡΑ ΠΤΙΧΑ ΛΥΖ ΛΕD ΑDΥΛΤΟ ΧΟΜ 3 ΛℜΜΙΝΑΣ� Οβϕετο � �ΚΙΤ ΛΑΡΙΝΓΟΣΧΠΙΟ ΦΙΒΡΑ ΠΤΙΧΑ ΛΥΖ ΛΕD ΑDΥΛΤΟ ΧΟΜ 3 ΛℜΜΙΝΑΣ
ΧΥΡςΑΣ ΒΛΙΝDΑDΑΣ Ε ΑΥΤΟΧΛΑςℑςΕΙΣ Ν° 2, 3 Ε 4�ΧΥΡςΑΣ ΒΛΙΝDΑDΑΣ Ε ΑΥΤΟΧΛΑςℑςΕΙΣ Ν° 2, 3 Ε 4�ΧΥΡςΑΣ ΒΛΙΝDΑDΑΣ Ε ΑΥΤΟΧΛΑςℑςΕΙΣ Ν° 2, 3 Ε 4�ΧΥΡςΑΣ ΒΛΙΝDΑDΑΣ Ε ΑΥΤΟΧΛΑςℑςΕΙΣ Ν° 2, 3 Ε 4� ΦΦΜ 0786−2020−00−ΧΠ �ΦΦΜ 0786−2020−00−ΧΠ �ΦΦΜ 0786−2020−00−ΧΠ �ΦΦΜ 0786−2020−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟΟβϕετο � �ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟΟβϕετο � �ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟΟβϕετο � �ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ
DΕ ΜΑΤΕΡΙΑΛ Ε Μ℘Ο DΕ ΟΒΡΑ ΘΥΑΛΙΦΙΧΑDΑ ΠΑΡΑ ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΜΕDΙDΟΡΕΣ DΕ ςΑΖ℘Ο (ΣΕΝΣΟΡDΕ ΜΑΤΕΡΙΑΛ Ε Μ℘Ο DΕ ΟΒΡΑ ΘΥΑΛΙΦΙΧΑDΑ ΠΑΡΑ ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΜΕDΙDΟΡΕΣ DΕ ςΑΖ℘Ο (ΣΕΝΣΟΡDΕ ΜΑΤΕΡΙΑΛ Ε Μ℘Ο DΕ ΟΒΡΑ ΘΥΑΛΙΦΙΧΑDΑ ΠΑΡΑ ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΜΕDΙDΟΡΕΣ DΕ ςΑΖ℘Ο (ΣΕΝΣΟΡDΕ ΜΑΤΕΡΙΑΛ Ε Μ℘Ο DΕ ΟΒΡΑ ΘΥΑΛΙΦΙΧΑDΑ ΠΑΡΑ ΙΝΣΤΑΛΑ∩℘Ο DΕ ΜΕDΙDΟΡΕΣ DΕ ςΑΖ℘Ο (ΣΕΝΣΟΡ
ΜℑΣΣΙΧΟ) ΝΑ ΡΕDΕ DΕ ΟΞΙΓ⊇ΝΙΟ ΜΕDΙΧΙΝΑΛ DΟ ΗΧΦΜΥΣΠ�ΜℑΣΣΙΧΟ) ΝΑ ΡΕDΕ DΕ ΟΞΙΓ⊇ΝΙΟ ΜΕDΙΧΙΝΑΛ DΟ ΗΧΦΜΥΣΠ�ΜℑΣΣΙΧΟ) ΝΑ ΡΕDΕ DΕ ΟΞΙΓ⊇ΝΙΟ ΜΕDΙΧΙΝΑΛ DΟ ΗΧΦΜΥΣΠ�ΜℑΣΣΙΧΟ) ΝΑ ΡΕDΕ DΕ ΟΞΙΓ⊇ΝΙΟ ΜΕDΙΧΙΝΑΛ DΟ ΗΧΦΜΥΣΠ�

ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ:ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ:ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ:ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ:
ΦΦΜ 0760−2020−00−ΧΠ �ΦΦΜ 0760−2020−00−ΧΠ �ΦΦΜ 0760−2020−00−ΧΠ �ΦΦΜ 0760−2020−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΤΡΑΝΣΜΙΣΣ℘Ο ΑΟ ςΙςΟ Ε ΟΝ DΕΜΑΝD ΠΑΡΑ ΧΥΡΣΟΣ ΕΟβϕετο � �ΤΡΑΝΣΜΙΣΣ℘Ο ΑΟ ςΙςΟ Ε ΟΝ DΕΜΑΝD ΠΑΡΑ ΧΥΡΣΟΣ ΕΟβϕετο � �ΤΡΑΝΣΜΙΣΣ℘Ο ΑΟ ςΙςΟ Ε ΟΝ DΕΜΑΝD ΠΑΡΑ ΧΥΡΣΟΣ ΕΟβϕετο � �ΤΡΑΝΣΜΙΣΣ℘Ο ΑΟ ςΙςΟ Ε ΟΝ DΕΜΑΝD ΠΑΡΑ ΧΥΡΣΟΣ Ε
ΕςΕΝΤΟΣ (ΕΕΠ)�ΕςΕΝΤΟΣ (ΕΕΠ)�ΕςΕΝΤΟΣ (ΕΕΠ)�ΕςΕΝΤΟΣ (ΕΕΠ)� ΦΦΜ 0781−2020−00−ΧΠ �ΦΦΜ 0781−2020−00−ΧΠ �ΦΦΜ 0781−2020−00−ΧΠ �ΦΦΜ 0781−2020−00−ΧΠ � Οβϕετο � �ΣΕΡςΙ∩ΟΣ Τ⊃ΧΝΙΧΟΣ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΟΣΟβϕετο � �ΣΕΡςΙ∩ΟΣ Τ⊃ΧΝΙΧΟΣ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΟΣΟβϕετο � �ΣΕΡςΙ∩ΟΣ Τ⊃ΧΝΙΧΟΣ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΟΣΟβϕετο � �ΣΕΡςΙ∩ΟΣ Τ⊃ΧΝΙΧΟΣ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑDΟΣ
ΕΜ ΗΙDΡΟΓΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑ ΕΞΕΧΥ∩℘Ο DΕ ΟΠΕΡΑ∩∏ΕΣ DΕ ΠΕΣΧΑΡΙΑ ΝΟ ΠΟ∩Ο ΤΥΒΥΛΑΡΕΜ ΗΙDΡΟΓΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑ ΕΞΕΧΥ∩℘Ο DΕ ΟΠΕΡΑ∩∏ΕΣ DΕ ΠΕΣΧΑΡΙΑ ΝΟ ΠΟ∩Ο ΤΥΒΥΛΑΡΕΜ ΗΙDΡΟΓΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑ ΕΞΕΧΥ∩℘Ο DΕ ΟΠΕΡΑ∩∏ΕΣ DΕ ΠΕΣΧΑΡΙΑ ΝΟ ΠΟ∩Ο ΤΥΒΥΛΑΡΕΜ ΗΙDΡΟΓΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑ ΕΞΕΧΥ∩℘Ο DΕ ΟΠΕΡΑ∩∏ΕΣ DΕ ΠΕΣΧΑΡΙΑ ΝΟ ΠΟ∩Ο ΤΥΒΥΛΑΡ
ΠΡΟΦΥΝDΟ ΝΟ ΗΟΣΠΙΤΑΛ DΑΣ ΧΛ⊆ΝΙΧΑΣ�ΠΡΟΦΥΝDΟ ΝΟ ΗΟΣΠΙΤΑΛ DΑΣ ΧΛ⊆ΝΙΧΑΣ�ΠΡΟΦΥΝDΟ ΝΟ ΗΟΣΠΙΤΑΛ DΑΣ ΧΛ⊆ΝΙΧΑΣ�ΠΡΟΦΥΝDΟ ΝΟ ΗΟΣΠΙΤΑΛ DΑΣ ΧΛ⊆ΝΙΧΑΣ�

ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘ΟΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ 0501−2020−00−ΧΠΦΦΜ 0501−2020−00−ΧΠΦΦΜ 0501−2020−00−ΧΠΦΦΜ 0501−2020−00−ΧΠ (ΡΧ 31.374)(ΡΧ 31.374)(ΡΧ 31.374)(ΡΧ 31.374)

ΛΟΤΕ 01 − ΙΝΤΕΡΛΑΒ DΙΣΤΡ. DΕ ΠΡΟDΥΤΟΣ ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ 46.849.303/0001−84ΛΟΤΕ 01 − ΙΝΤΕΡΛΑΒ DΙΣΤΡ. DΕ ΠΡΟDΥΤΟΣ ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ 46.849.303/0001−84ΛΟΤΕ 01 − ΙΝΤΕΡΛΑΒ DΙΣΤΡ. DΕ ΠΡΟDΥΤΟΣ ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ 46.849.303/0001−84ΛΟΤΕ 01 − ΙΝΤΕΡΛΑΒ DΙΣΤΡ. DΕ ΠΡΟDΥΤΟΣ ΧΙΕΝΤ⊆ΦΙΧΟΣ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ 46.849.303/0001−84
ΛΟΤΕΣ 02, 03 Ε 04 � ΒΙΟΧΕΝ DΟ ΒΡΑΣΙΛ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ 03.594.155/0001−91ΛΟΤΕΣ 02, 03 Ε 04 � ΒΙΟΧΕΝ DΟ ΒΡΑΣΙΛ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ 03.594.155/0001−91ΛΟΤΕΣ 02, 03 Ε 04 � ΒΙΟΧΕΝ DΟ ΒΡΑΣΙΛ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ 03.594.155/0001−91ΛΟΤΕΣ 02, 03 Ε 04 � ΒΙΟΧΕΝ DΟ ΒΡΑΣΙΛ ΛΤDΑ, ΧΝΠϑ Ν≡ 03.594.155/0001−91

AVISOS DE LICITAÇÕES

PG SABESP MO 01391/20-Aquisição de unidades hidráulicas para os pólos de 
cotia e Carapicuíba da divisão de serviços especiais oeste e para as 04 UGR’s da 
UN Oeste, Diretoria Metropolitana M. Edital Completo disponível para “download” a 
partir de 30/07/2020 no site www.sabesp.com.br/fornecedores, mediante obtenção 
de senha e Credenciamento (condicionante à participação) no acesso “cadastre 
sua empresa”. Problemas c/ site, tel: (11) 3388-9046, 3388-9332, ou inf.: Rejane H. 
Poiato (11) 3838-6081. Envio das “Propostas” a partir da 00h00h de 17/08/2020 até 
09h00 de 18/08/2020, no site acima. Às 09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 
29/07/2020 - UN Oeste MO.

PG SABESP MM 02037/20-Aquisição de uma estante industrial com bandejas 
deslizantes e talha elétrica para a MMOE - Superintendência de Manutenção 
Estratégica - MM. Recebimento das Propostas: a partir da 00h00 (zero hora) do 
dia 14/08/20 até às 09h00 do dia 17/08/20, no site da SABESP na Internet www.
sabesp.com.br no acesso fornecedores - Abertura das Propostas: às 09h05 do dia 
17/08/20 pelo Pregoeiro. Credenciamento dos Representantes: permanentemente 
aberto, através do site da Sabesp na Internet. O edital completo será disponibilizado 
a partir de 29/07/2020, p/ consulta e download, no site da SABESP endereço acima. 
Problemas c/ site, contatar fones (11) 3388-9332/ 3388-6984. SP, 29/07/2020 - MM.

PG SABESP MN 02193/20-Prestação de serviços para realização de vistorias previas 
por solicitação da Sabesp e para verificação de solicitações de clientes, na área 
da Unidade de Gerenciamento Regional Guarulhos - UN Norte M. Edital completo 
disponível p/ download a partir de 30/07/20, através do sítio SABESP na Internet: 
www.sabesp.com.br/fornecedores. Rec. das Prop. a partir das 00:00h do dia 13/08/20 
até as 09:00h do dia 14/08/20. Abertura das propostas as 09:01h do dia 14/08/20 no 
sítio da SABESP na Internet acima. SP, 29/07/20 - MN.

PG SABESP MM 02461/20-Aquisição de compressor de ar comprimido designer 
vertical, 465 PCM - Superintendência de Manutenção Estratégica - MM. Recebimento 
das Propostas: a partir das 00:00h do dia 13/08/20 até as 09:00h do dia 14/08/20. 
Abertura das Propostas: às 09:05h do dia 14/08/20 pelo Pregoeiro no site da 
Sabesp: www.sabesp.com.br/licitacoes. Edital completo disponível para consulta e 
download a partir de 29/07/20 no site acima. Credenciamento dos Representantes: 
permanentemente aberto, através do site acima mediante obtenção de senha no 
acesso - cadastre sua empresa. Problemas com site contatar (11) 3388-6984 - SP, 
29/07/20 - MM.

PG SABESP MO 00742/20-Aquisição de maletas de programação de clp, para uso 
das equipes de automação nas manutenções das unidades operacionais atendidas 
pela divisão eletromecânica - UN Oeste - Diretoria Metropolitana M. Edital Completo 
disponível para “download” a partir de 30/07/2020 no site www.sabesp.com.br/
fornecedores, mediante obtenção de senha e Credenciamento (condicionante à 
participação) no acesso “cadastre sua empresa”. Problemas c/ site, tel: (11) 3388-
9046, 3388-9332, ou inf.: Rejane H. Poiato (11) 3838-6081. Envio das “Propostas” a 
partir da 00h00h de 19/08/2020 até 09h00 de 20/08/2020, no site acima. Às 09h00 
será dado início à Sessão Pública. SP, 29/07/2020 - UN Oeste MO.

PG SABESP MMD 02687/20-Fornecimento de Tablet de Tela de 10.5 polegada - 
Superintendência de Manutenção Estratégica MM. Recebimento das Propostas: a 
partir da 00h00 (zero hora) do dia 12/08/20 até às 9h00 do dia 13/08/20, no site 
da SABESP na Internet www.sabesp.com.br no acesso fornecedores - Abertura 
das Propostas: às 09h05 do dia 13/08/20 pelo Pregoeiro. Credenciamento dos 
Representantes: permanentemente aberto, através do site da Sabesp na Internet. O 
edital completo será disponibilizado a partir de 29/07/20, p/ consulta e download, no 
site da SABESP endereço acima. Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-9332 - 
SP, 29/07/2020 - MM.

PG SABESP RT 02604/20-Aquisição de equipamento para desobstrução e limpeza 
de coletores de esgoto, conjugado (Sewer Jet) para o município de Fernandópolis. 
Edital disponível para download - www.sabesp.com.br/licitacoes - a partir de 29/07/20, 
mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no 
acesso - cadastre sua empresa - Problemas c/ site, contatar fone (0**11) 3388-6984. 
Informações Rua Tenente Florêncio Pupo Netto, 300 - Bloco 4 - Lins-SP, Fone 0XX14 
- 3533-5586. Envio das propostas a partir da 00h:00 (zero hora) do dia 20/08/20 até às 
09h:00 do dia 21/08/20 no site da SABESP: www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 09h:00 
do dia 21/08/20 será dado início à sessão pública pelo Pregoeiro.

PRORROGAÇÃO DE DATAS

PG SABESP CSS 01435/20-Contratação de prestação de serviços técnicos 
especializados para a mensuração (probabilidade e impacto) de 5 (cinco) riscos 
corporativos. Edital para “download” desde de 15/07/20 - www.sabesp.com.br/
licitacoes - mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a 
participação) no acesso “Cadastre sua empresa”. Problemas c/ obtenção de senha, 
contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações: Av. Estado, 561 - SP. Envio das 
Propostas a partir da 00h00 de 19/08/20 até as 09h00 de 20/08/20 - www.sabesp.
com.br/licitacoes. As 09h00 será dado início a Sessão Pública. SP 29/07/20- (PA). 
A Diretoria.

ERRATA

PG SABESP MC 02546/20-Na publicação ocorrida no dia 25/07/20, no Diário Oficial 
do Estado. onde lê-se: prestação de serviços de engenharia para redução de perdas 
em áreas de alta vulnerabilidade social por meio de ações de regularização de 
ligações de água com supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes 
por meio de contrato de performance visando o aumento da eficiência operacional no 
município de Santo André, da unidade de gerenciamento regional Tamanduateí (mct) 
- UN Centro - Diretoria Metropolitana M, leia-se: prestação de serviços de engenharia 
para redução de perdas em áreas de alta vulnerabilidade social por meio de ações 
de regularização de ligações de água com supressão da infraestrutura irregular e 
recuperação de clientes por meio de contrato de performance visando o aumento da 
eficiência operacional no município de Mauá, da unidade de gerenciamento regional 
Tamanduateí (MCT) - UN Centro - Diretoria Metropolitana M. Ficam mantidas as 
demais condições. SP 29/07/20 - UN Centro.

ℑγυα, χυιδε βεm δεσσε βεm. Πορθυε χαδα γοτα ϖαλε mυιτο.

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
Para Fins de cumprimento do Art.13 parágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98, e da Súmula Normativa 28/2015 da ANS - Para Fins de cumprimento do Art.13 parágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98, e da Súmula Normativa 28/2015 da ANS - Para Fins de cumprimento do Art.13 parágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98, e da Súmula Normativa 28/2015 da ANS - Para 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:

28603 - 255351898; 80257 - 040922028; 82500 - 612775418; 101127 - 028790948; 101354 - 499605168; 102885 - 457391748; 28603 - 255351898; 80257 - 040922028; 82500 - 612775418; 101127 - 028790948; 101354 - 499605168; 102885 - 457391748; 28603 - 255351898; 80257 - 040922028; 82500 - 612775418; 101127 - 028790948; 101354 - 499605168; 102885 - 457391748; 28603 - 255351898; 80257 - 040922028; 82500 - 612775418; 101127 - 028790948; 101354 - 499605168; 102885 - 457391748; 
108170 - 897564108; 111861 - 111124188; 112398 - 061190998; 115274 - 396607568; 118091 - 066791288; 118367 - 341004038; 108170 - 897564108; 111861 - 111124188; 112398 - 061190998; 115274 - 396607568; 118091 - 066791288; 118367 - 341004038; 108170 - 897564108; 111861 - 111124188; 112398 - 061190998; 115274 - 396607568; 118091 - 066791288; 118367 - 341004038; 108170 - 897564108; 111861 - 111124188; 112398 - 061190998; 115274 - 396607568; 118091 - 066791288; 118367 - 341004038; 
122449 - 193674908; 122636 - 351177598; 123581 - 539546978; 125163 - 433592658; 125173 - 149032658; 126339 - 365074402; 122449 - 193674908; 122636 - 351177598; 123581 - 539546978; 125163 - 433592658; 125173 - 149032658; 126339 - 365074402; 122449 - 193674908; 122636 - 351177598; 123581 - 539546978; 125163 - 433592658; 125173 - 149032658; 126339 - 365074402; 122449 - 193674908; 122636 - 351177598; 123581 - 539546978; 125163 - 433592658; 125173 - 149032658; 126339 - 365074402; 
127757 - 559181858; 129522 - 021345708; 129567 - 255157288; 129635 - 537790498; 130306 - 323244328; 130579 - 062873128; 127757 - 559181858; 129522 - 021345708; 129567 - 255157288; 129635 - 537790498; 130306 - 323244328; 130579 - 062873128; 127757 - 559181858; 129522 - 021345708; 129567 - 255157288; 129635 - 537790498; 130306 - 323244328; 130579 - 062873128; 127757 - 559181858; 129522 - 021345708; 129567 - 255157288; 129635 - 537790498; 130306 - 323244328; 130579 - 062873128; 
130697 - 501308058; 130867 - 660931398; 132350 - 491606198; 132390 - 258934648; 134362 - 394276378; 135250 - 526370838; 130697 - 501308058; 130867 - 660931398; 132350 - 491606198; 132390 - 258934648; 134362 - 394276378; 135250 - 526370838; 130697 - 501308058; 130867 - 660931398; 132350 - 491606198; 132390 - 258934648; 134362 - 394276378; 135250 - 526370838; 130697 - 501308058; 130867 - 660931398; 132350 - 491606198; 132390 - 258934648; 134362 - 394276378; 135250 - 526370838; 
135280 - 621742588; 135323 - 441741178; 135526 - 529367438; 136012 - 057111668; 138913 - 538332318; 138942 - 545745048; 135280 - 621742588; 135323 - 441741178; 135526 - 529367438; 136012 - 057111668; 138913 - 538332318; 138942 - 545745048; 135280 - 621742588; 135323 - 441741178; 135526 - 529367438; 136012 - 057111668; 138913 - 538332318; 138942 - 545745048; 135280 - 621742588; 135323 - 441741178; 135526 - 529367438; 136012 - 057111668; 138913 - 538332318; 138942 - 545745048; 
139193 - 567435538; 139279 - 565251188; 139783 - 457084148; 141229 - 132808878; 142049 - 043552398; 143119 - 500714578; 139193 - 567435538; 139279 - 565251188; 139783 - 457084148; 141229 - 132808878; 142049 - 043552398; 143119 - 500714578; 139193 - 567435538; 139279 - 565251188; 139783 - 457084148; 141229 - 132808878; 142049 - 043552398; 143119 - 500714578; 139193 - 567435538; 139279 - 565251188; 139783 - 457084148; 141229 - 132808878; 142049 - 043552398; 143119 - 500714578; 
144274 - 507752228; 144339 - 344281918; 146248 - 269065198; 150815 - 004147348; 151213 - 569979508; 151222 - 669593148; 144274 - 507752228; 144339 - 344281918; 146248 - 269065198; 150815 - 004147348; 151213 - 569979508; 151222 - 669593148; 144274 - 507752228; 144339 - 344281918; 146248 - 269065198; 150815 - 004147348; 151213 - 569979508; 151222 - 669593148; 144274 - 507752228; 144339 - 344281918; 146248 - 269065198; 150815 - 004147348; 151213 - 569979508; 151222 - 669593148; 
151662 - 566317248; 151983 - 453741218; 152810 - 377876218; 153419 - 043302968; 153420 - 510944668; 153700 - 572844168; 151662 - 566317248; 151983 - 453741218; 152810 - 377876218; 153419 - 043302968; 153420 - 510944668; 153700 - 572844168; 151662 - 566317248; 151983 - 453741218; 152810 - 377876218; 153419 - 043302968; 153420 - 510944668; 153700 - 572844168; 151662 - 566317248; 151983 - 453741218; 152810 - 377876218; 153419 - 043302968; 153420 - 510944668; 153700 - 572844168; 
153740 - 571282528; 153783 - 572366518; 154008 - 511431548; 155133 - 509980328; 155572 - 539747308; 156535 - 484864288; 153740 - 571282528; 153783 - 572366518; 154008 - 511431548; 155133 - 509980328; 155572 - 539747308; 156535 - 484864288; 153740 - 571282528; 153783 - 572366518; 154008 - 511431548; 155133 - 509980328; 155572 - 539747308; 156535 - 484864288; 153740 - 571282528; 153783 - 572366518; 154008 - 511431548; 155133 - 509980328; 155572 - 539747308; 156535 - 484864288; 
156583 - 272978548; 156692 - 554630878; 156701 - 295872778; 156997 - 014210828; 157003 - 551955568; 157236 - 419729228; 156583 - 272978548; 156692 - 554630878; 156701 - 295872778; 156997 - 014210828; 157003 - 551955568; 157236 - 419729228; 156583 - 272978548; 156692 - 554630878; 156701 - 295872778; 156997 - 014210828; 157003 - 551955568; 157236 - 419729228; 156583 - 272978548; 156692 - 554630878; 156701 - 295872778; 156997 - 014210828; 157003 - 551955568; 157236 - 419729228; 
157375 - 549848108; 158508 - 520914798; 158995 - 436956968; 159000 - 436956788; 160165 - 458074418; 160368 - 124177628; 157375 - 549848108; 158508 - 520914798; 158995 - 436956968; 159000 - 436956788; 160165 - 458074418; 160368 - 124177628; 157375 - 549848108; 158508 - 520914798; 158995 - 436956968; 159000 - 436956788; 160165 - 458074418; 160368 - 124177628; 157375 - 549848108; 158508 - 520914798; 158995 - 436956968; 159000 - 436956788; 160165 - 458074418; 160368 - 124177628; 
160384 - 427520638; 160506 - 007687898; 160523 - 530516868; 160558 - 344118908; 160731 - 213022298; 161107 - 403295648; 160384 - 427520638; 160506 - 007687898; 160523 - 530516868; 160558 - 344118908; 160731 - 213022298; 161107 - 403295648; 160384 - 427520638; 160506 - 007687898; 160523 - 530516868; 160558 - 344118908; 160731 - 213022298; 161107 - 403295648; 160384 - 427520638; 160506 - 007687898; 160523 - 530516868; 160558 - 344118908; 160731 - 213022298; 161107 - 403295648; 
161169 - 516923858; 161181 - 041651938; 161314 - 549899888; 161471 - 128794228; 163085 - 303797588; 164017 - 329766798; 161169 - 516923858; 161181 - 041651938; 161314 - 549899888; 161471 - 128794228; 163085 - 303797588; 164017 - 329766798; 161169 - 516923858; 161181 - 041651938; 161314 - 549899888; 161471 - 128794228; 163085 - 303797588; 164017 - 329766798; 161169 - 516923858; 161181 - 041651938; 161314 - 549899888; 161471 - 128794228; 163085 - 303797588; 164017 - 329766798; 
165059 - 069512818; 165356 - 578154648; 165406 - 288660318; 165581 - 406887578; 165585 - 502196458; 165711 - 535654603; 165059 - 069512818; 165356 - 578154648; 165406 - 288660318; 165581 - 406887578; 165585 - 502196458; 165711 - 535654603; 165059 - 069512818; 165356 - 578154648; 165406 - 288660318; 165581 - 406887578; 165585 - 502196458; 165711 - 535654603; 165059 - 069512818; 165356 - 578154648; 165406 - 288660318; 165581 - 406887578; 165585 - 502196458; 165711 - 535654603; 
165727 - 398138998; 166204 - 386030554; 167180 - 536217628; 167431 - 552776028; 167501 - 073960638; 167734 - 578555258; 165727 - 398138998; 166204 - 386030554; 167180 - 536217628; 167431 - 552776028; 167501 - 073960638; 167734 - 578555258; 165727 - 398138998; 166204 - 386030554; 167180 - 536217628; 167431 - 552776028; 167501 - 073960638; 167734 - 578555258; 165727 - 398138998; 166204 - 386030554; 167180 - 536217628; 167431 - 552776028; 167501 - 073960638; 167734 - 578555258; 
167743 - 221814808; 167794 - 525633438; 167877 - 149202438; 168030 - 524298298; 168207 - 579142508; 168322 - 408529698; 167743 - 221814808; 167794 - 525633438; 167877 - 149202438; 168030 - 524298298; 168207 - 579142508; 168322 - 408529698; 167743 - 221814808; 167794 - 525633438; 167877 - 149202438; 168030 - 524298298; 168207 - 579142508; 168322 - 408529698; 167743 - 221814808; 167794 - 525633438; 167877 - 149202438; 168030 - 524298298; 168207 - 579142508; 168322 - 408529698; 
168774 - 068954798; 168999 - 443431258; 169176 - 227205468; 169204 - 507122938; 169333 - 551001218; 169536 - 525084918; 168774 - 068954798; 168999 - 443431258; 169176 - 227205468; 169204 - 507122938; 169333 - 551001218; 169536 - 525084918; 168774 - 068954798; 168999 - 443431258; 169176 - 227205468; 169204 - 507122938; 169333 - 551001218; 169536 - 525084918; 168774 - 068954798; 168999 - 443431258; 169176 - 227205468; 169204 - 507122938; 169333 - 551001218; 169536 - 525084918; 
169542 - 304200058; 169562 - 530525518; 169625 - 793927097; 169655 - 288336798; 169674 - 579690768; 169693 - 547506628; 169542 - 304200058; 169562 - 530525518; 169625 - 793927097; 169655 - 288336798; 169674 - 579690768; 169693 - 547506628; 169542 - 304200058; 169562 - 530525518; 169625 - 793927097; 169655 - 288336798; 169674 - 579690768; 169693 - 547506628; 169542 - 304200058; 169562 - 530525518; 169625 - 793927097; 169655 - 288336798; 169674 - 579690768; 169693 - 547506628; 
169714 - 450685868; 169762 - 381955288; 176415 - 167758198; 176511 - 556265378; 176669 - 285621388; 176765 - 243370828; 169714 - 450685868; 169762 - 381955288; 176415 - 167758198; 176511 - 556265378; 176669 - 285621388; 176765 - 243370828; 169714 - 450685868; 169762 - 381955288; 176415 - 167758198; 176511 - 556265378; 176669 - 285621388; 176765 - 243370828; 169714 - 450685868; 169762 - 381955288; 176415 - 167758198; 176511 - 556265378; 176669 - 285621388; 176765 - 243370828; 
176899 - 106201088; 177502 - 576226698; 177509 - 465998368; 177539 - 461424418; 177555 - 695932138; 177567 - 555075428; 176899 - 106201088; 177502 - 576226698; 177509 - 465998368; 177539 - 461424418; 177555 - 695932138; 177567 - 555075428; 176899 - 106201088; 177502 - 576226698; 177509 - 465998368; 177539 - 461424418; 177555 - 695932138; 177567 - 555075428; 176899 - 106201088; 177502 - 576226698; 177509 - 465998368; 177539 - 461424418; 177555 - 695932138; 177567 - 555075428; 
177595 - 522708958; 177725 - 358458168; 177837 - 280166828; 177893 - 174684286; 177920 - 253385078; 177946 - 165205128; 177595 - 522708958; 177725 - 358458168; 177837 - 280166828; 177893 - 174684286; 177920 - 253385078; 177946 - 165205128; 177595 - 522708958; 177725 - 358458168; 177837 - 280166828; 177893 - 174684286; 177920 - 253385078; 177946 - 165205128; 177595 - 522708958; 177725 - 358458168; 177837 - 280166828; 177893 - 174684286; 177920 - 253385078; 177946 - 165205128; 
178037 - 533804618; 178169 - 514123108; 178343 - 283099278; 178992 - 299295358; 179186 - 189443638; 179269 - 259318808; 178037 - 533804618; 178169 - 514123108; 178343 - 283099278; 178992 - 299295358; 179186 - 189443638; 179269 - 259318808; 178037 - 533804618; 178169 - 514123108; 178343 - 283099278; 178992 - 299295358; 179186 - 189443638; 179269 - 259318808; 178037 - 533804618; 178169 - 514123108; 178343 - 283099278; 178992 - 299295358; 179186 - 189443638; 179269 - 259318808; 
179305 - 519783918; 179389 - 277689258; 179410 - 036519028; 179488 - 174546778; 179702 - 327505848; 179766 - 947535208; 179305 - 519783918; 179389 - 277689258; 179410 - 036519028; 179488 - 174546778; 179702 - 327505848; 179766 - 947535208; 179305 - 519783918; 179389 - 277689258; 179410 - 036519028; 179488 - 174546778; 179702 - 327505848; 179766 - 947535208; 179305 - 519783918; 179389 - 277689258; 179410 - 036519028; 179488 - 174546778; 179702 - 327505848; 179766 - 947535208; 
179829 - 012313148; 179890 - 397201228; 179966 - 465676598; 180052 - 338961878; 180133 - 008605178; 180225 - 496642188; 179829 - 012313148; 179890 - 397201228; 179966 - 465676598; 180052 - 338961878; 180133 - 008605178; 180225 - 496642188; 179829 - 012313148; 179890 - 397201228; 179966 - 465676598; 180052 - 338961878; 180133 - 008605178; 180225 - 496642188; 179829 - 012313148; 179890 - 397201228; 179966 - 465676598; 180052 - 338961878; 180133 - 008605178; 180225 - 496642188; 
180226 - 321976218; 180392 - 168730406; 181060 - 853319108; 181284 - 351505498; 181452 - 582881008; 181458 - 174894658; 180226 - 321976218; 180392 - 168730406; 181060 - 853319108; 181284 - 351505498; 181452 - 582881008; 181458 - 174894658; 180226 - 321976218; 180392 - 168730406; 181060 - 853319108; 181284 - 351505498; 181452 - 582881008; 181458 - 174894658; 180226 - 321976218; 180392 - 168730406; 181060 - 853319108; 181284 - 351505498; 181452 - 582881008; 181458 - 174894658; 
181631 - 249067688; 181758 - 082622528; 181810 - 463783868; 181821 - 193383578; 181850 - 194403998; 181895 - 001122255; 181631 - 249067688; 181758 - 082622528; 181810 - 463783868; 181821 - 193383578; 181850 - 194403998; 181895 - 001122255; 181631 - 249067688; 181758 - 082622528; 181810 - 463783868; 181821 - 193383578; 181850 - 194403998; 181895 - 001122255; 181631 - 249067688; 181758 - 082622528; 181810 - 463783868; 181821 - 193383578; 181850 - 194403998; 181895 - 001122255; 
183412 - 300849768; 183462 - 332266248; 183649 - 145209678; 183987 - 034457058; 184255 - 425997798; 184619 - 460650708; 183412 - 300849768; 183462 - 332266248; 183649 - 145209678; 183987 - 034457058; 184255 - 425997798; 184619 - 460650708; 183412 - 300849768; 183462 - 332266248; 183649 - 145209678; 183987 - 034457058; 184255 - 425997798; 184619 - 460650708; 183412 - 300849768; 183462 - 332266248; 183649 - 145209678; 183987 - 034457058; 184255 - 425997798; 184619 - 460650708; 
184621 - 482288098; 184766 - 056099298; 184890 - 572765418; 185025 - 422871068; 185083 - 489179068; 185087 - 429114258; 184621 - 482288098; 184766 - 056099298; 184890 - 572765418; 185025 - 422871068; 185083 - 489179068; 185087 - 429114258; 184621 - 482288098; 184766 - 056099298; 184890 - 572765418; 185025 - 422871068; 185083 - 489179068; 185087 - 429114258; 184621 - 482288098; 184766 - 056099298; 184890 - 572765418; 185025 - 422871068; 185083 - 489179068; 185087 - 429114258; 
186145 - 580242968; 186388 - 345677088; 186490 - 401411538; 186679 - 584432378; 2021492 - 289971028; 7012009 - 186272248. 186145 - 580242968; 186388 - 345677088; 186490 - 401411538; 186679 - 584432378; 2021492 - 289971028; 7012009 - 186272248. 186145 - 580242968; 186388 - 345677088; 186490 - 401411538; 186679 - 584432378; 2021492 - 289971028; 7012009 - 186272248. 186145 - 580242968; 186388 - 345677088; 186490 - 401411538; 186679 - 584432378; 2021492 - 289971028; 7012009 - 186272248. 


