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ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca – Palhoça / 1ª Vara Cível
Av. Hilza Terezinha Pagani, 409, Passa Vinte – CEP 88132-256, Fone: 483287-5527, Palhoça - SC E-mail: palhoça.civel1@
tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Ezequiel Rodrigo Garcia
Chefe de Cartório:Anderson Dezidério da Silva
EDITAL DE INTIMAÇÃO – COM PRAZO DE 01 DIA
Recuperação Judicial nº 0301058-25.2016.8.24.0045
Requerentes: Komlog Importações Ltda., KMA Fabricação e Comércio de Aparelhos de Refrigeração Ltda. e Komgroup Gestão
de Participações Societárias e Administração de Bens S/A.
Intimado(a)(s): Interessados para à Assembleia Geral de Credores
ConteúdoeObjetivo:Emcumprimentoaodispostonoart.36da Lei11.101/05,serve opresenteedital paradar conhecimento
a todos os credores e demais interessados do LOCAL, DATA E HORA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EM 1ª
(PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) CONVOCAÇÃO, conforme o item 2 da decisão de fl. 4666:“Ante a divergência manifestada por
alguns dos credores em relação ao plano de recuperação judicial (certidão de p.4665),determino,com fulcro no art.56,caput,
da Lei 11.101/05, a realização de assembleia geral de credores, sob a presidência do administrador judicial (Lei n. 11.101/05,
art. 37, caput), em local, dia e horário a serem por ele indicados no processo, no prazo de cinco dias (Lei n. 11.101/05, art.
37, caput). Caso não haja presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo
valor, fica desde loco convocada segunda assembleia a se realizar com qualquer número de credores (Lei n. 11.101/05,
art. 37, §2.º), em local, dia e horário a serem também indicados pelo administrador judicial, nesse mesmo prazo de cinco
dias. Com a informação do administrador judicial, publiquem-se editais de convocação no Diário da Justiça e em jornais de
grande circulação estadual (Lei 11.101/2005, art. 36), e intimem-se todos os advogados habilitados nesse processo. Cópia
do aviso de convocação deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais das devedoras (Lei n. 11.101/2005, art.
36, §1.º). Palhoça (SC), 29 de setembro de 2016. Dessa forma, consoante indicação do administrador judicial, convoco os
interessados para a Assembleia Geral de Credores a ser realizada nos dias 22 de novembro de 2016, em primeira
convocação, e 15 de dezembro de 2016, em segunda convocação, às 15:00 horas (com início do credenciamento às
14:00 horas), nas dependências do Hotel Slaviero Executive Palhoça Viacatarina, localizado na Avenida Atilio Pagani,
n. 300, Passa Vinte, Palhoça/SC, CEP. 88132-149. ORDEM DO DIA: (i) aprovação, modificação ou rejeição do plano de
recuperação apresentado pela(s) recuperanda (s); (ii) constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e
sua substituição, se for necessário; e (iii) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. LOCAL ONDE
OS CREDORES PODERÃO OBTER CÓPIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL A SER SUBMETIDO À DELIBERAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES -AGC: os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser
submetido à deliberação da Assembleia Geral de Credores -AGC – junto aos autos de n. 0301058-25.2016.8.24.0045, às fls.
1969 a 2051. ADVERTÊNCIAS: (I) Os credores e demais interessados, no caso de serem representados por mandatário ou
representante legal, deverão apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para realização
da assembleia geral de credores, ao Administrador Judicial, em seu escritório profissional, situado à Av. Rio Branco,
380, Centro Executivo Barra Sul, 9º andar, Centro, Florianópolis – SC, CEP: 88015-200, telefone (48)3224-8188, os
documentos hábeis que comprovem seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se
encontrem os documentos, nos termos do §4º do art. 37 da Lei n. 11.101/2005. Serão considerados documentos hábeis
para o credenciamento de mandatário: procuração original com poderes específicos para votação na assembleia geral de
credores,que deverá estar acompanhada do contrato social ou estatuto atualizado (ou certidão simplificada), e documento de
identidade, se pessoa jurídica; e procuração original com poderes específicos para votação na assembleia geral de credores e
documento de identidade, se pessoa natural. E para o credenciamento de representante legal: contrato social ou estatuto
atualizado (ou certidão simplificada), e documento de identidade, se pessoa jurídica; e instrumento legalmente exigido e
documento de identidade se pessoa natural. (II) Os Sindicatos, consoante §5º do art. 37 da Lei 11.101/05, deverão entregar
ao Administrador Judicial, em seu escritório profissional, no prazo de 10 (dez) dias antes da data prevista no aviso de
convocação, a relação dos associados que pretendem representar. E (III) o trabalhador que consta na relação de mais
de um Sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia de credores qual sindicado
o representa, sob pena de não ser representado em assembleia por nenhum deles, conforme §6º do art. 37 da Lei
11.101/05. Prazo Fixado: 5 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 01 (uma) vez na forma da lei.

Palhoça – SC, 17 de Outubro de 2016.
Ezequiel Rodrigo Garcia – Juiz de Direito

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina -
Ambulatório Médico de Especialidades de Taboão da Serra convida as empresas
interessadas em participar da Concorrência nº SE-39/2016 para prestação de

serviços de Limpeza e Desinfecção de Superfícies Fixas e Mão de Obra para Gestão
de Enxoval. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 26/10/2016 das
9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro
Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

COMUNICADOS

A Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, torna
público que recebeu da Cetesb, a Renovação da Licença de Operação n° 12002736,
válida até 17/10/2021, para a Estação Elevatória de Esgotos-EEE1, localizada no
Prolongamento da Av. Joaquim Juca de Góes, s/n, Centro, no município de Mirante
do Paranapanema.

A Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, torna
público que recebeu da Cetesb, a Renovação da Licença de Operação n° 12002735,
válida até 17/10/2021, para a Estação Elevatória de Esgotos-EEE2, localizada no
Prolongamento da R. Valdomiro E. Góes, s/n, Centro, no município de Mirante do
Paranapanema.

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA–Hospital Estadual de Diadema, convida as empresas interessadas em
participar da Tomada de Preços nº SE 68/2016 para Contratação de Empresa para

Prestação de Serviços de Adequação de Sistema de Climatização do Centro de Material
Esterilizado – CME do Hospital Estadual de Diadema. O Edital estará à disposição dos
interessados no dia 24/10/2016, das 09:00 horas às 16:00 horas, na Av. Brigadeiro Luís
Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

COMUNICADO

A Telefônica Data S.A. comunica a seus clientes do produto Soluciona TI, que a partir
do dia 31 de Outubro de 2016, a mensalidade será reajustada com base no IPCA-IBGE
em 8,4764%.

O reajuste será aplicado apenas para os valores referentes aos serviços (Manutenção,
Seguro) excluindo o valor do equipamento.

Maiores informações podem ser obtidas acessando o contrato no nosso site
www.vivo.com.br/solucionati ou em nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC) no número 0800.508.0015 que funciona 24 horas, nos sete dias da semana.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

COMUNICADOS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-Sabesp torna público

que recebeu da Cetesb a Licença de Operação Parcial n°16009647, válida até

10/10/2021, para gestão de redes de esgotos domésticos ou industriais e águas

pluviais; à rua Capitão Jose Gallo, 654, Centro, Ribeirão Pires. UN Tratamento de

Esgotos da Metropolitana-MT.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-EEE Sebastião

Queiroz torna público que requereu à Cetesb, a Licença Prévia e de Instalação,

para a Estação Elevatória de Esgotos localizada à R. Sebastião Queiroz, 237-Bairro

Jardim Vitória-Município de Campo Limpo Paulista-CEP 13230-000. SABESP-RJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2016
Processo n. º 20796/2016. Tem por
objeto: Contratação de serviços grá-
ficos - impressos, conforme quanti-
tativos e especificações definidos no
Anexo I, e II, do Termo de Referência
n.º 022/2016 – SEALM/TRE-AM. Na
modalidade de Registro de Preços,
para o Tribunal Eleitoral do Ama-
zonas, Disponibilidade do edital: a
partir de 19/10/2016 de 08h00 às
17h59, no site www.comprasnet.gov.
br. Entrega das Propostas: a partir
de 19/10/2016, às 08h00, no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 03/11/2016 às 11:00
no horário de Brasília, no site: www.
comprasnet.gov.br. Endereço para
consultas: Avenida André Araújo,
Aleixo. Telefone: (92)3632-4455.
Manaus (AM), 18 de outubro de 2016.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À
GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
AGB PEIXE VIVO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 14/ANA/2010

ATO CONVOCATÓRIO 023/2016 - Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico
para a região do Alto São Francisco (Piedade dos Gerais, Piracema, São
José da Lapa, Serra da Saudade, Felixlândia). A AGB Peixe Vivo torna
público, de acordo com a Resolução ANA nº 552/2011, que convida empre-
sas/entidades para apresentar propostas de fornecimento do objeto desta
seleção, cuja modalidade é coleta de preços, Tipo: Técnica e Preço obje-
tivando atender o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Os
interessados poderão obter informações no site da AGB Peixe Vivo, www.
agbpeixevivo.org.br, a partir de 17/10/2016.
ATO CONVOCATÓRIO 024/2016 - Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico
para a região do Alto São Francisco (São Romão, Ponto Chique, Jaíba,
Matias Cardoso). A AGB Peixe Vivo torna público, de acordo com a Reso-
lução ANA nº 552/2011, que convida empresas/entidades para apresentar
propostas de fornecimento do objeto desta seleção, cuja modalidade é
coleta de preços, Tipo: Técnica e Preço objetivando atender o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Os interessados poderão obter
maiores informações no site da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br,
a partir de 17/10/2016.

ATO CONVOCATÓRIO 025/2016 - Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico
para a região do Médio São Francisco (Bom Jesus da Lapa, Ibotirama,
Jaborandi, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Xique-xique). A
AGB Peixe Vivo torna público aos interessados, de acordo com a Reso-
lução ANA nº 552/2011, que convida empresas/entidades para apresentar
propostas de fornecimento do objeto desta seleção, cuja modalidade é co-
leta de preços, Tipo: Técnica e Preço objetivando atender o Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF. Os interessados poderão
obter maiores informações no site da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.
org.br, a partir de 17/10/2016.
ATO CONVOCATÓRIO 026/2016 - Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico
para a região do Médio São Francisco (Remanso, Itaguaçu da Bahia, Pre-
sidente Dutra, América Dourada, Canarana, Lapão, Mulungu do Morro). A
AGB Peixe Vivo torna público aos interessados, de acordo com a Reso-
lução ANA nº 552/2011, que convida empresas/entidades para apresen-
tar propostas de fornecimento do objeto desta seleção, cuja modalidade
é coleta de preços, tipo: técnica e preço objetivando atender o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Os interessados poderão obter
maiores informações no site da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br,
a partir de 17/10/2016.
ATO CONVOCATÓRIO 027/2016 - Contratação de pessoa jurídica es-
pecializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico
para a região do Submédio São Francisco (Lagoa Grande, Abaré, Chorro-
chó, Macururé). AAGB Peixe Vivo torna público aos interessados, de acor-
do com a Resolução ANA nº 552/2011, que convida empresas/entidades
para apresentar propostas de fornecimento do objeto desta seleção, cuja
modalidade é coleta de preços, tipo: técnica e Preço objetivando atender o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Os interessados po-
derão obter maiores informações no site da AGB Peixe Vivo, www.agbpei-
xevivo.org.br, a partir de 17/10/2016.
ATO CONVOCATÓRIO 028/2016 - Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico
para a região do Submédio São Francisco (Floresta, Tacaratu, Rodelas,
Glória). AAGB Peixe Vivo torna público aos interessados, de acordo com a
Resolução ANA nº 552/2011, que convida empresas/entidades para apre-
sentar propostas de fornecimento do objeto desta seleção,cuja modalidade
é coleta de preços, tipo: técnica e preço objetivando atender o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Os interessados poderão obter
maiores informações no site da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br,
a partir de 17/10/2016.
ATO CONVOCATÓRIO 029/2016 - Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico
para a região do Baixo São Francisco (Jeremoabo, Paulo Afonso, Pira-
nhas, Maravilha, Delmiro Gouveia, Canindé de São Francisco). AAGB Pei-
xe Vivo torna público aos interessados, de acordo com a ResoluçãoANAnº
552/2011, que convida empresas/entidades para apresentar propostas de
fornecimento do objeto desta seleção, cuja modalidade é coleta de preços,
tipo: técnica e preço objetivando atender o Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. Os interessados poderão obter maiores informações no
site da AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 17/10/2016.

ATO CONVOCATÓRIO 030/2016 - Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico
para a região do baixo São Francisco (Feliz Deserto, Pacatuba, Penedo,
Piaçabuçu, Santana do Ipanema, Major Isidoro). A AGB Peixe Vivo torna
público aos interessados, de acordo com a Resolução ANA nº 552/2011,
que convida empresas/entidades para apresentar propostas de forneci-
mento do objeto desta seleção, cuja modalidade é coleta de preços, tipo:
técnica e preço objetivando atender o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco. Os interessados poderão obter maiores no site da AGB
Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 17/10/2016.

A OSS-SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS ZONA LESTE -
CEAC, convida as empresas interessadas em participar da CONCORRÊNCIA Nº

SE-37/2016 para Contratação de Empresa de Prestação de Serviços de Laboratório de
Apoio, o Edital estará à disposição dos interessados no dia 25/10/2016 das 9h às 16h, no
Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antonio nº
2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, a saber: AVISO de LICITAÇÃO-Pregão Presen-
cial 015/16 Processos 1347-1385-1473-1567/16 para Aquisição de Cadeiras de Banho, Cadeiras de
rodas para Obeso e Cadeira de rodas Adulto que será realizado em 16/11/2016 às 09:30 hrs, onde o
edital poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 18 de Outubro de 2016.

Valmir dos S. Oliveira e Rafael Miranda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO TSE Nº 82/2016
PREGÃO ELETRÔNICO

Registro de preços para eventual aquisição de
hardwares e de licenças, bem como a prestação
de serviços de instalação e configuração, visando
futura atualização de solução Google Search
Appliance de propriedade do TSE, composta
por appliance principal e appliance redundante,
ambos com capacidade de indexação de 500
mil documentos, expansão de capacidade de
indexação para até 2 milhões de documentos
com garantia técnica de 36 meses, conforme as
especificações, quantidades e condições constantes
no edital e seus anexos. Abertura: 07/11/2016 às
10 horas. Informações: 3030-8173. Edital no site
www.comprasnet.gov.br.

Brasília, 18 de outubro de 2016.
Maria Angélica Borges da Silva - Pregoeira

A CLARO S.A. informa aos seus clientes os novos valores máximos homologados e promocionais do Plano Alternativo de Serviço PAS 216-LD, na modalidade Longa Distância Nacional, com vigência a partir da
00h do dia 21/10/2016, conforme tabela abaixo:

Tipo de Chamada PAS / Horário da Ligação

Valores
Máximos

Homologados,
sem tributos

(R$)

Valores
Promocionais,
sem tributos

(R$)

Valores promocionais, por minuto com tributos (R$)

AC, ES, PI,
RR, SC e SP

MA, MT
e MG BA e DF

AP, GO,
MS, PR
e TO

AL,AM, CE, PA,
PB, PE, RJ,
RN, RS e SE

RO

Franquia
Franquia 1 (100 minutos) - Dia, Noite e Final de Semana 20,76000 18,10000 25,36790 26,09949 26,48134 26,87453 27,27957 29,50285

Franquia 2 (210 minutos) - Dia, Noite e Final de Semana 41,51000 36,30000 50,87596 52,34318 53,10899 53,89755 54,70987 59,16870

Origem Fixo - Destino Fixo
ou a cobrar no Fixo

Franquia 1 (100 minutos) - Dia, Noite e Final de Semana 0,47616 0,28240 0,39579 0,40720 0,41316 0,41930 0,42562 0,46030

Franquia 2 (210 minutos) - Dia, Noite e Final de Semana 0,46173 0,28240 0,39579 0,40720 0,41316 0,41930 0,42562 0,46030

Origem Fixo - Destino Móvel e
Origem Móvel - Destino Fixo ou
Destino Móvel a cobrar no Fixo

Franquia 1 (100 minutos) - Dia,
Noite e Final de Semana

Horário Normal 1,13341 1,13341 1,58852 1,63433 1,65824 1,68286 1,70822 1,84744

Horário Reduzido 1,09995 1,09995 1,54162 1,58608 1,60929 1,63318 1,65779 1,79290

Franquia 2 (210 minutos) - Dia,
Noite e Final de Semana

Horário Normal 1,12047 1,12047 1,57038 1,61567 1,63931 1,66365 1,68872 1,82635

Horário Reduzido 1,08701 1,08701 1,52348 1,56742 1,59035 1,61397 1,63829 1,77181

Origem Móvel - Destino Móvel ou
Destino Móvel a cobrar no Móvel

Franquia 1 (100 minutos) - Dia,
Noite e Final de Semana

Horário Normal 1,32727 1,32727 1,86022 1,91387 1,94187 1,97070 2,00040 2,16343

Horário Reduzido 1,29381 1,29381 1,81332 1,86562 1,89291 1,92102 1,94997 2,10889

Franquia 2 (210 minutos) - Dia,
Noite e Final de Semana

Horário Normal 1,32727 1,32727 1,86022 1,91387 1,94187 1,97070 2,00040 2,16343

Horário Reduzido 1,29381 1,29381 1,81332 1,86562 1,89291 1,92102 1,94997 2,10889

Observações: Valores promocionais válidos por tempo indeterminado. Qualquer alteração será precedida de comunicado público. Demais condições dos PAS 216-LD permanecem inalteradas.A data-base para
futuros reajustes tarifários é 21/10/2016, tomando-se o IST relativo ao mês de julho de 2016 como básico para o cálculo do reajuste. Tributos incidentes: ICMS (AC, ES, PI, RR, SC, e SP = 25%; MA, MT e MG =
27%; BA e DF = 28%; AP, GO, MS, PR e TO = 29%; AL, AM, CE, PA, PB, PE, RJ, RN, RS e SE = 30%; RO = 35%; PIS 0,65%; COFINS 3%). Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento da
Embratel, pelo telefone 103 21 ou www.fazum21.com.br.

COMUNICADO

CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 000425/16 – Tomada de Preços nº 01/2016.ACâmara Municipal de Cotia, torna público para conhecimento dos interessados
que encontra-se aberta licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de prestação de
serviços especializados para elaboração dos projetos de arquitetura e de engenharia (projeto básico e executivos complementares),
para ampliação da sede do Poder Legislativo Municipal, considerando a reforma e adequações do atual edifício a ser conservado,
inclusive torre da caixa d’água; construção de novo prédio comercial anexo, com área de aproximadamente 3.000,00 mts², divididos em
6 pavimentos (1º e 2º subsolos, térreo, 1º, 2º e 3º pavimentos, e cobertura verde). O prazo para apresentação dos envelopes será até o
dia 09/11/2016 (quarta-feira) às 10:00 horas. A abertura dos envelopes de documentação será iniciada imediatamente após o término
do prazo de apresentação, em ato público, na CMC localizada à Rua Batista Cepelos, nº 91, centro, Cotia, SP. Maiores informações e
cópia integral do edital estão disponíveis aos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima citado, no horário das 09h00min às
17h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo site: www.cotia.sp.leg.br. Cotia, 18/10/16. Sérgio Henrique Clementino Folha – Presidente.

Unimed Participações Ltda.
CNPJ 61.360.228/0001-87

Edital de Cancelamento da 99ª Assembleia Geral Extraordinária da Unimed Participações Ltda.
PR - 036/16. São Paulo, 17 de outubro de 2016. Sócias da Unimed Participações Ltda. Referente: Edital de Cancelamento da 99ª
Assembleia Geral Extraordinária. Ficam informadas as Sócias Quotistas, acerca do Cancelamento e Desconvocação da 99ª Assembleia
Geral Extraordinária que ocorreria no Hotel Serhs Natal Grand Hotel, situado na Avenida Senador Dinarte Mariz,6045 -Via Costeira - Natal
- RN, no dia 26 de outubro de 2016, quarta-feira, às 08h00, em primeira convocação, e às 09h00, em segunda convocação, cuja ordem do
dia consistia na deliberação sobre: I - Aprovar a participação da Sociedade em uma nova sociedade, cujos objetos sejam afins com o do Sistema
Unimed, em conformidade com a Cláusula 16, VIII do Contrato Social, com o direcionamento da nova estrutura empresarial; e II - Alterar a
destinação de recursos da Sociedade, deliberada nas AGEs de Aprovação de Aumento de Capital em 04/08/2016, e Homologação do Aumento
deCapitalem28/09/2016,capitalaportadonacontroladaUnimedSeguradoraS.A.,nocasodeaprovaçãodaconstituiçãodeumanovasociedade,
nos termos do item (I). Em razão do cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, fica sem efeito o Edital de Convocação publicado nos
jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo, nos dias 11, 12 e 14 de outubro de 2016.Dr.Nilson Luiz May - Presidente.

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – Hospital Geral de Pirajussara, convida as empresas interessadas
em participar da Tomada de Preços nº SE 71/2016 para Contratação de Empresa

para Prestação de Serviços de Fornecimento e Instalação de Rede de Ar Condicionado
e Exaustão para o Hospital Geral de Pirajussara. O Edital estará à disposição dos
interessados no dia 24/10/2016, das 9h às 16h, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.651,
2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

REDE FEMININA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER – RFNCC
CNPJ de nº 01.083.301/0001-99

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
Ficam convocadas as senhoras Presidentes, Voluntárias e demais membros da RFNCC
para a reunião de assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 17 de novembro
de 2016, junto ao 11º Congresso da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer, na
Av. Professor Andrade Bezerra, s/n – Bairro de Salgadinho, Olinda, Pernambuco, Brasil,
CEP 53111-970, às 18h10min em primeira convocação, com a presença de, no mínimo,
2/3 das associadas com direito a voto e em segunda convocação, às 18h30min, com
qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2014/2015; b) deliberar sobre o
plano do trabalho para o exercício que se inicia; c) eleger a nova Presidente e os membros
do conselho fiscal; d) aprovação do estatuto de acordo com o Código Civil de 2002; e)
outros assuntos de interesse geral.

Florianópolis (SC), 13 de outubro de 2016.
ZITA SANDER DE MEIRELES AGLAE N. OLIVEIRA
ADMINISTRADORA PROVISÓRIA PRESIDENTE

EDITAL DE INTIMAÇÃO
NELSON AMOROSO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que MARCELO AUGUSTO VICALE MARTINS, RG nº 36.251.280-
2-SSP/SP, CPF/MF nº 422.167.998-07, pelo presente edital fica intimado, para que no prazo de 15 dias, a fluir após
3 dias de publicação deste edital, compareça a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano,
nº 29, 4º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais
de pagamento com ao ITÁU UNIBANCO S/A, referente as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se
vencerem até o efetivo pagamento, objeto da matricula nº 194.749, além das despesas de cobrança e intimação, sob
pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei
9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2016. O Oficial Substituto, (18, 19 e 20)

IMPORT SPORTS – Suplementos e Artigos Esportivos
MENSAGEM DE ALERTA AOS CONSUMIDORES

Comunicamos que o produto AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA, BCAA
Complex 5050, marca: Dymatize Nutrition, Peso Líquido 300 g, Powder; Powder
Framboesa, Powder Cereja com Limonada e Powder Melancia, fabricado nos
Estados Unidos por Dymatize Enterprises, isento da obrigatoriedade de registro
na ANVISA, dos seguintes lotes:

LOTES PRAZO DE VALIDADE
1259405 Setembro/2016
1270405 Setembro/2016
1328406 Novembro/2016
1281407 Outubro/2016
1328408 Novembro/2016
1281413 Outubro/2016
1328416 Novembro/2016
1191504 Julho/2017
1190512 Julho/2017
1188501 Julho/2017
1189502 Julho/2017
1188508 Julho/2017
1161506 Junho/2017

U10616001 Janeiro/2018
UN1601007 Janeiro/2018
UN1512018 Dezembro/2017

Importado por IMPORT SPORTS - MANOEL SERRÃO ALVES MEY EIRELI, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.892.290/0008-52, com sede à Rua Dona
Francisca, 8.300 – Bloco K03 e 04 – Zona Industrial Norte - CEP: 89219-600 -
JOINVILLE/SC, teve fabricação, importação, distribuição e comercialização proibida
em todo território nacional sob a alegação de apresentarem “quantidades de
leucina, valina, isoleucina acima das necessidades diárias que constam do Anexo
B da Portaria nº 222/1998, contrariando o art. 31 da Resolução RDC nº 18/2010.”
Estamos trabalhando para solucionar este impasse e requeremos a todos os clientes dos
lotes indicados deste produto que procedam à sua imediata devolução, com a respectiva
nota fiscal de devolução, para que seja providenciada reparação ou troca do produto.
Até o momento não há quaisquer evidências sobre agravos à saúde dos consumidores
pelo uso deste produto.
A devolução deve ser realizada pelos consumidores na loja em que adquiram o produto
e pelos lojistas diretamente com o importador através do telefone (016) 3368-6272
ou email: gusmdc@gmail.com.

THREEBALLS, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ/MF nº 09.180.560/0001-40 – NIRE 35.221.798.942

Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local: 02.09.2016, às 10h00, na sede da Sociedade. Convocação: dispensada em face da presença da totalidade dos
sócios. Ordem do Dia: Com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil em vigor, deliberar acerca da proposta de redução
do capital da Sociedade. Deliberações: aprovada pela unanimidade dos sócios a proposta de redução do capital da Sociedade de
R$ 150.000,00 para R$ 15.000,00, com uma redução efetiva de R$ 135.000,00, mediante o cancelamento de 135.000,00 quotas,
divididas, proporcionalmente entre os sócios, da seguinte forma: 42.250 quotas do sócio Nelson Pannain Junior, 54.000 mil quotas
da sócia Anneth Alexandra Nemeth Pannain e 28.750 quotas do sócio Roberto Deccó, sendo entregue, em contrapartida às quotas
canceladas,quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução da respectiva participação societária.A presente ata
é publicada na forma de extrato, nos termos da lei.Assinaturas - Mesa: Nelson Pannain Junior – Presidente; Anneth Alexandra Nemeth
Pannain - Secretária; Sócios:Anneth Alexandra Nemeth Pannain, Nelson Pannain Junior e Roberto Deccó.


