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Bild Desenvolvimento Imobiliário S.A. - CNPJ n° 29.998.522/0001-06 - NIRE n° 35.300.518. 977
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31/10/18

Aos 31/10/18, às 09 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Rodrigo Saccarelli Nascimento - Presidente; Mariana Liza Suarez 
- Secretário. Deliberações: (i) Aprovar a alteração do artigo 12 do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte e nova redação: 
Artigo 12. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, o órgão de administração se reúne validamente com a presença da maioria 
de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes. § Único. Só é dispensada a convocação prévia da 
reunião como condição de sua validade se presentes todos os seus membros, ou se presente o Diretor Presidente e, ao menos, o Diretor 
Executivo cujas atribuições são compatíveis com a ordem do dia. São considerados presentes os membros do órgão da administração que 
manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão, por voto escrito antecipado e por voto 
escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação. (ii) Considerando a extinção dos cargos de Vice-
Presidentes neste ato aprovada, aprovar a alteração da “Sessão III - Diretoria” do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte e 
nova redação: Seção III - Diretoria - Artigo 13. A Diretoria, cujos membros serão eleitos pelos acionistas, podendo ser destituídos a qualquer 
tempo, será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 membros, todos residentes no País, dentre os quais 1 será o Diretor Presidente, 
1 (um) Diretor Executivo Comercial, 1 Diretor Executivo de Operações e 1 Diretor Executivo Financeiro. A nomeação de Diretores para tais 
cargos ocorrerá por ato do Diretor Presidente, sendo que até o evento de posse, referidos cargos permanecerão vagos. O prazo unificado de 
mandato da Diretoria é de 3 anos, considerando-se ano o período compreendido entre 3 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a 
reeleição. § 1°. Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá até 5 dias úteis após a data da realização da Assembleia 
Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir com o término do mandato dos seus antecessores. § 2°. Nos casos de renúncia ou 
destituição do Diretor Presidente, ou, em se tratando de qualquer dos demais Diretores, quando tal fato implicar na não observância do 
número mínimo de Diretores, uma reunião extraordinária da Diretoria será convocada para eleger o substituto, que completará o mandato do 
substituído. § 3°. No caso de ausência ou impedimento temporário, o Diretor Presidente será substituído por quaisquer dos diretores 
executivos. Artigo 14. Compete ao Diretor Presidente: (i) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais; (ii) estabelecer 
metas e objetivos para a Companhia; (iii) supervisionar a elaboração do orçamento anual, do orçamento de capital, do plano de negócios, e 
do plano plurianual; (iv) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da Companhia, no Brasil e no exterior; 
(v) coordenar as atividades dos demais Diretores da Companhia e de suas subsidiárias, no Brasil ou no exterior, observadas as atribuições 
específicas previstas neste Estatuto Social; (vi) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade 
institucional; (vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (viii) representar pessoalmente, ou por mandatário que nomear, a Companhia 
nas assembleias ou outros atos societários de sociedades das quais participar; (ix) receber, em nome da Companhia, citações, intimações e 
notificações judiciais e extrajudiciais; e (x) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pela Diretoria. Artigo 15. 
Compete ao Diretor Executivo Comercial: (i) coordenar, administrar, dirigir, auxiliar, acompanhar e supervisionar, com visão estratégica, todos 
os negócios e operações dos departamentos de vendas, repasse, marketing, jurídico, crédito de pessoas físicas e jurídicas, novos negócios, 
incorporação, atendimento e experiência de clientes, pessoas e gestão e demais departamentos que lhe forem, de tempos em tempos, 
conferidos em virtude de decisões tomadas em reunião de Diretoria ou determinadas pelo Diretor Presidente; (ii) executar e fazer executar as 
deliberações das Assembleias Gerais no que couber aos departamentos supra; (iii) estabelecer metas e objetivos para tais departamentos; 
(iv) receber, em nome da Companhia, citações, intimações e notificações judiciais e extrajudiciais; (v) outras atribuições que lhe forem, de 
tempos em tempos, conferidos em virtude de decisões tomadas em reunião de Diretoria ou determinadas pelo Diretor Presidente. Artigo 16. 
Compete ao Diretor Executivo de Operações: (i) coordenar, administrar, dirigir, auxiliar, acompanhar e supervisionar, com visão estratégica, 
todos os negócios e operações dos departamentos de produção, orçamento, produto, qualidade de obra, planejamento e controle, 
atendimento e experiência de clientes, pessoas e gestão e demais departamentos que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos em 
virtude de decisões tomadas em reunião de Diretoria ou determinadas pelo Diretor Presidente; (ii) executar e fazer executar as deliberações 
das Assembleias Gerais no que couber aos departamentos supra; (iii) estabelecer metas e objetivos para tais departamentos; (iv) receber, em 
nome da Companhia, citações, intimações e notificações judiciais e extrajudiciais; (v) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, 
conferidos em virtude de decisões tomadas em reunião de Diretoria ou determinadas pelo Diretor Presidente. Artigo 17. Compete ao Diretor 
Executivo Financeiro (i) coordenar, administrar, dirigir, auxiliar, acompanhar e supervisionar, com visão estratégica, todos os negócios e 
operações dos departamentos de contas a pagar, contas a receber, contabilidade, tecnologia da informação, departamento de pessoal, 
controladoria, fiscal, tesouraria, relacionamento com investidores, qualidade de entrega, assistência técnica, atendimento e experiência de 
clientes, pessoas e gestão e demais departamentos que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos em virtude de decisões tomadas em 
reunião de Diretoria ou determinadas pelo Diretor Presidente; (ii) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais no que 
couber aos departamentos supra; (iii) estabelecer metas e objetivos para tais departamentos; (iv) receber, em nome da Companhia, citações, 
intimações e notificações judiciais e extrajudiciais; (v) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos em virtude de 
decisões tomadas em reunião de Diretoria ou determinadas pelo Diretor Presidente. Artigo 18. Cada um dos Diretores Executivos poderá, 
isoladamente, sem prejuízo das atribuições específicas dos cargos, praticar, sem a necessidade de reunião deliberativa, os atos necessários 
ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo para renunciar a direitos, 
transigir e acordar, assim como adquirir, alienar e gravar bens móveis e imóveis, contrair obrigações, celebrar contratos e prestar aval, caução, 
fiança, penhor ou quaisquer outras garantias necessárias, sempre observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes, e ainda as 
autorizações da Assembleia Geral. Compete-lhe administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: (i) cumprir e fazer cumprir a 
legislação do País, este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; (ii) elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as 
contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a 
proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação da Assembleia Geral; (iii) propor, aos acionistas, o 
orçamentos anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano plurianual, o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente; (iv) 
dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas 
regimentais para seu funcionamento, a serem refletidas em Regimento Interno da Diretoria; (v) decidir sobre qualquer assunto que não seja 
de competência privativa da Assembleia Geral; (vi) Contratar operações de financiamento para desenvolvimento de empreendimentos 
imobiliários do tipo “Plano Empresário”. § único. Em síntese, poderá cada Diretor Executivo exercer plena e isoladamente os poderes acima 
especificados ou outros necessários ao pleno exercício do objeto social da Companhia, com exceção da aquisição de imóveis em nome da 
mesma. Artigo 19. A Diretoria se reúne validamente com a presença do Diretor Presidente ou com a presença dos 3 Diretores Executivos e 
delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes, sendo atribuído ao Diretor Presidente o voto de qualidade, no caso de empate na 
votação. Artigo 20. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões da 
Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a 
identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes à reunião. Artigo 21. As convocações para 
as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem 
do dia, a data, a hora e o local da reunião. Artigo 22. Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas 
das Reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores presentes. Artigo 23. A Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) 
pela assinatura isolada do Diretor Presidente, ou (ii) pela assinatura isolada de qualquer um dos Diretores Executivos; ou (iii) pela assinatura 
de um procurador nomeado pelo Diretor Presidente ou qualquer Diretor Executivo, nos limites do mandato outorgado. § 1°. Todas as 
procurações serão outorgadas com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de procurações ad judicia, caso em que o 
mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou particular. § 2°. Qualquer dos Diretores ou procurador, 
isoladamente, poderá representar, ativa ou passivamente, a Companhia em juízo, bem como perante repartições públicas ou autoridades 
federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais. § 3°. São expressamente autorizados 
os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam respeito a operações atinentes ao objeto 
social e aos interesses sociais, tais como fianças, cauções, avais, penhores, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, 
especialmente as controladas da Companhia, inclusive as operações mencionadas no artigo 18, VI deste Estatuto, sem necessidade de 
reunião da Diretoria para deliberação. São vedados, no entanto, para as operações estranhas ao objeto social, sendo nulos em relação à 
Companhia. (iii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social, que, em razão das alterações ora aprovadas, tem suas cláusulas renumeradas e 
passará a conter a seguinte e nova redação: Estatuto Social da Bild Desenvolvimento Imobiliário S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, 
Foro, Objeto e Duração - Artigo 1°. A Bild Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima regida pelo presente 
Estatuto e pela legislação em vigor. Artigo 2°. A Companhia tem a sua sede e foro e domicílio no Município de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, na Avenida Professor João Fiúsa, n° 2340, sala 33, Jardim Canadá. § Único. A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar o endereço 
de filiais, agências, depósitos, centros de distribuição, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior por deliberação 
da Diretoria. Artigo 3°. A Companhia tem por objeto a exploração no ramo de compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis 
próprios, incorporação, participação, desmembramento e loteamento de terrenos, administração e consultoria de imóveis, prestação de 
serviços de engenharia e construção civil, aluguel de máquinas e equipamentos para construções, serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, e participação 
como acionista ou sócia em outras sociedades, no Brasil ou no exterior. § Único. As atividades de seu objeto social podem ser realizadas no 
Brasil ou no exterior, quer diretamente pela Companhia, quer através de subsidiárias ou de participação no capital de outras sociedades. 
Artigo 4°. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social - Artigo 5°. O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$ 29.000.000,00, dividido em 29.000.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. § Único. A Companhia 
não emitirá cautelas, títulos ou certificados representativos de ações e de bônus de subscrições. Artigo 6°. O capital social será representado 
exclusivamente por ações ordinárias e cada ação ordinária dará o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações são 
indivisíveis em relação a Companhia. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 7°. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 
por ano dentro dos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, quando convocada nos termos da Lei 
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) ou deste Estatuto Social. § 1°. A Assembleia 
Geral será convocada pelo Diretor Presidente ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio 
publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 
dias. § 2°. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos presentes, observado o disposto no artigo 36 deste 
Estatuto Social. § 3°. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia constantes do respectivo edital de convocação, 
ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações. § 4°. As atas de Assembleia deverão ser lavradas no livro de Atas das 
Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 8°. A Assembleia Geral será 
instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro Diretor ou acionista indicado 
por escrito pelo Diretor Presidente. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 Secretários. Artigo 9. Compete à Assembleia Geral, além 
das atribuições previstas em lei: (i) eleger e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, e, substitui-los no caso 
de vacância dos cargos, nas hipóteses de afastamento temporário ou definitivo dos cargos; (ii) fixar a remuneração global anual dos 
administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal e demais Comitês, se e quando instalados; (iii) reformar o Estatuto Social; 
(iv) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação e transformação da Companhia e de suas controladas, ou de qualquer 
sociedade na Companhia ou e suas controladas; (v) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos 
de ações; (vi) aprovar planos de opção de compra de ações destinados a administradores, empregados ou pessoas naturais ou jurídicas que 
prestem serviços à Companhia ou a sociedades controladas pela Companhia; (vii) deliberar, após avaliação da proposta apresentada pela 
administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; (viii) eleger e destituir o liquidante, bem como o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; (ix) deliberar sobre a exclusão de acionista; (x)deliberar sobre o pedido de 
recuperação judicial ou extrajudicial e de autofalência; (xi) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Assembleia Geral. 
Capítulo IV - Órgãos Da Administração - Seção I - Disposições Gerais ao Órgão de Administração - Artigo 10. A Companhia será 
administrada pela Diretoria. § 1°. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, 
dispensada qualquer garantia de gestão. § 2°. Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se 
diversamente deliberado pela Assembleia Geral, conforme o caso. § 3°. É vedado aos administradores: (i) praticar ato de liberalidade à custa 
da Companhia; (ii) receber de acionistas ou de terceiros qualquer benefício direta ou indiretamente em função do exercício do cargo; (iii) 
participar ou influir em deliberação sobre assuntos de seu interesse pessoal, cumprindo-lhes declarar os motivos de seu impedimento. Artigo 
11. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores, cabendo à Diretoria implantar a Política de Cargos e 
Salários. Artigo 12. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, o órgão de administração se reúne validamente com a presença da 
maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes. § Único. Só é dispensada a convocação prévia 
da reunião como condição de sua validade se presentes todos os seus membros, ou se presente o Diretor Presidente e, ao menos, o Diretor 
Executivo cujas atribuições são compatíveis com a ordem do dia. São considerados presentes os membros do órgão da administração que 
manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão, por voto escrito antecipado e por voto 
escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação. Seção III - Diretoria - Artigo 13. A Diretoria, cujos 
membros serão eleitos pelos acionistas, podendo ser destituídos a qualquer tempo, será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 
membros, todos residentes no País, dentre os quais 1 será o Diretor Presidente, 1 Diretor Executivo Comercial, 1 Diretor Executivo de 
Operações e 1 Diretor Executivo Financeiro. A nomeação de Diretores para tais cargos ocorrerá por ato do Diretor Presidente, sendo que até 
o evento de posse, referidos cargos permanecerão vagos. O prazo unificado de mandato da Diretoria é de 3 anos, considerando-se ano o 
período compreendido entre 3 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. § 1°. Salvo no caso de vacância no cargo, a 
eleição da Diretoria ocorrerá até 5 dias úteis após a data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir 
com o término do mandato dos seus antecessores. § 2°. Nos casos de renúncia ou destituição do Diretor Presidente, ou, em se tratando de 
qualquer dos demais Diretores, quando tal fato implicar na não observância do número mínimo de Diretores, uma reunião extraordinária da 
Diretoria será convocada para eleger o substituto, que completará o mandato do substituído. § 3°. No caso de ausência ou impedimento 
temporário, o Diretor Presidente será substituído por quaisquer dos diretores executivos. Artigo 14. Compete ao Diretor Presidente: (i) 
executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia; (iii) supervisionar a 

elaboração do orçamento anual, do orçamento de capital, do plano de negócios, e do plano plurianual; (iv) coordenar, administrar, dirigir e 
supervisionar todos os negócios e operações da Companhia, no Brasil e no exterior; (v) coordenar as atividades dos demais Diretores da 
Companhia e de suas subsidiárias, no Brasil ou no exterior, observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social; (vi) dirigir, 
no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional; (vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
(viii) representar pessoalmente, ou por mandatário que nomear, a Companhia nas assembleias ou outros atos societários de sociedades das 
quais participar; (ix) receber, em nome da Companhia, citações, intimações e notificações judiciais e extrajudiciais; e (x) outras atribuições que 
lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pela Diretoria. Artigo 15. Compete ao Diretor Executivo Comercial: (i) coordenar, administrar, 
dirigir, auxiliar, acompanhar e supervisionar, com visão estratégica, todos os negócios e operações dos departamentos de vendas, repasse, 
marketing, jurídico, crédito de pessoas físicas e jurídicas, novos negócios, incorporação, atendimento e experiência de clientes, pessoas e 
gestão e demais departamentos que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos em virtude de decisões tomadas em reunião de Diretoria 
ou determinadas pelo Diretor Presidente; (ii) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais no que couber aos 
departamentos supra; (iii) estabelecer metas e objetivos para tais departamentos; (iv) receber, em nome da Companhia, citações, intimações 
e notificações judiciais e extrajudiciais; (v) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos em virtude de decisões tomadas 
em reunião de Diretoria ou determinadas pelo Diretor Presidente. Artigo 16. Compete ao Diretor Executivo de Operações: (i) coordenar, 
administrar, dirigir, auxiliar, acompanhar e supervisionar, com visão estratégica, todos os negócios e operações dos departamentos de 
produção, orçamento, produto, qualidade de obra, planejamento e controle, atendimento e experiência de clientes, pessoas e gestão e demais 
departamentos que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos em virtude de decisões tomadas em reunião de Diretoria ou determinadas 
pelo Diretor Presidente; (ii) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais no que couber aos departamentos supra; (iii) 
estabelecer metas e objetivos para tais departamentos; (iv) receber, em nome da Companhia, citações, intimações e notificações judiciais e 
extrajudiciais; (v) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos em virtude de decisões tomadas em reunião de Diretoria 
ou determinadas pelo Diretor Presidente. Artigo 17. Compete ao Diretor Executivo Financeiro (i) coordenar, administrar, dirigir, auxiliar, 
acompanhar e supervisionar, com visão estratégica, todos os negócios e operações dos departamentos de contas a pagar, contas a receber, 
contabilidade, tecnologia da informação, departamento de pessoal, controladoria, fiscal, tesouraria, relacionamento com investidores, 
qualidade de entrega, assistência técnica, atendimento e experiência de clientes, pessoas e gestão e demais departamentos que lhe forem, 
de tempos em tempos, conferidos em virtude de decisões tomadas em reunião de Diretoria ou determinadas pelo Diretor Presidente; (ii) 
executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais no que couber aos departamentos supra; (iii) estabelecer metas e objetivos 
para tais departamentos; (iv) receber, em nome da Companhia, citações, intimações e notificações judiciais e extrajudiciais; (v) outras 
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos em virtude de decisões tomadas em reunião de Diretoria ou determinadas pelo 
Diretor Presidente. Artigo 18. Cada um dos Diretores Executivos poderá, isoladamente, sem prejuízo das atribuições específicas dos cargos, 
praticar, sem a necessidade de reunião deliberativa, os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto 
social, por mais especiais que sejam, incluindo para renunciar a direitos, transigir e acordar, assim como adquirir, alienar e gravar bens móveis 
e imóveis, contrair obrigações, celebrar contratos e prestar aval, caução, fiança, penhor ou quaisquer outras garantias necessárias, sempre 
observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes, e ainda as autorizações da Assembleia Geral. Compete-lhe administrar e gerir 
os negócios da Companhia, especialmente: (i) cumprir e fazer cumprir a legislação do País, este Estatuto Social e as deliberações da 
Assembleia Geral; (ii) elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da 
Companhia acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício 
anterior, para apreciação da Assembleia Geral; (iii) propor, aos acionistas, o orçamentos anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e 
o plano plurianual, o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente; (iv) dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação 
vigente, sobre a ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento, a serem refletidas em Regimento 
Interno da Diretoria; (v) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral; (vi) Contratar operações 
de financiamento para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários do tipo “Plano Empresário”. § único. Em síntese, poderá cada 
Diretor Executivo exercer plena e isoladamente os poderes acima especificados ou outros necessários ao pleno exercício do objeto social da 
Companhia, com exceção da aquisição de imóveis em nome da mesma. Artigo 19. A Diretoria se reúne validamente com a presença do 
Diretor Presidente ou com a presença dos 3 (três) Diretores Executivos e delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes, sendo atribuído 
ao Diretor Presidente o voto de qualidade, no caso de empate na votação. Artigo 20. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo 
Diretor Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo 
conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas 
as demais pessoas presentes à reunião. Artigo 21. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com 
antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. Artigo 22. Todas as 
deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores 
presentes. Artigo 23. A Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) pela assinatura isolada do Diretor Presidente, ou (ii) pela 
assinatura isolada de qualquer um dos Diretores Executivos; ou (iii) pela assinatura de um procurador nomeado pelo Diretor Presidente ou 
qualquer Diretor Executivo, nos limites do mandato outorgado. § 1°. Todas as procurações serão outorgadas com poderes específicos e prazo 
determinado, exceto nos casos de procurações ad judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de 
instrumento público ou particular. § 2°. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa ou passivamente, a 
Companhia em juízo, bem como perante repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de 
economia mista e entidades paraestatais. § 3°. São expressamente autorizados os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e 
empregados que envolvam ou digam respeito a operações atinentes ao objeto social e aos interesses sociais, tais como fianças, cauções, 
avais, penhores, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, especialmente as controladas da Companhia, inclusive as operações 
mencionadas no artigo 18, VI deste Estatuto, sem necessidade de reunião da Diretoria para deliberação. São vedados, no entanto, para as 
operações estranhas ao objeto social, sendo nulos em relação à Companhia. Capítulo V - Conselho Fiscal - - Artigo 24. O Conselho Fiscal 
funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da 
Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei. Artigo 25. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto 
de, no mínimo 3 e, no máximo 5 membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo 
pela Assembleia Geral. § 1°. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 ano, podendo ser reeleitos. § 2°. Os membros 
do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente. § 3°. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro 
próprio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado. §4°. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e 
impedimentos, pelo respectivo suplente por ordem de idade a começar pelo mais idoso. §5°. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do 
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição 
de membro para o cargo vago. Artigo 26. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e 
analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. §1°. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada 
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. §2°. O Conselho Fiscal se manifesta 
por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros. §3°. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas 
lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes. Artigo 27. A remuneração 
dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o § 3° do artigo 162 da Lei das Sociedades 
por Ações. Capítulo VI Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação Dos Lucros - Artigo 28. O exercício social se inicia 
em 1° de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. § Único. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as 
demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes. Artigo 29. Juntamente com as demonstrações 
financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, 
calculado após a dedução das participações referidas no artigo 190 da Lei das Sociedades por Ações, ajustado para fins do cálculo de 
dividendos nos termos do artigo 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem de dedução: (a) 5% serão aplicados, antes de qualquer outra 
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido 
dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1° do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações exceder 30% do capital social, não 
será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; (b) uma parcela, por proposta dos órgãos da 
administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios 
anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; (c) uma parcela destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório 
não inferior, em cada exercício, a 15% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista no artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações; (d) no 
exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item (c) acima, ultrapassar a parcela realizada do lucro do 
exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a 
realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações. § Único. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de 
qualquer participação, os prejuízos acumulados e as provisões para impostos. O prejuízo do exercício será absorvido pelos lucros 
acumulados, pela reserva de lucros e pela reserva legal, nesta ordem. Artigo 30. Por proposta da Diretoria, aprovada ad referendum da 
Assembleia Geral, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, 
observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório 
previsto neste Estatuto Social. §1°. Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos 
ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com os dividendos a que têm direito, sendo-lhes assegurado o 
pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese do valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não 
poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. §2°. O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no 
decorrer do exercício social, se dará por deliberação da Diretoria, no curso do exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as 
datas de pagamento dos dividendos. Artigo 31. A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar, 
por deliberação da Diretoria: (a) o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, 
imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; (b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre 
capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendos pago em cada semestre do exercício 
social não exceda ao montante das reservas de capital; e (c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta 
de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, 
se houver. Artigo 32. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em 
balanços intermediários, observada a legislação aplicável. Capítulo VIII - Juízo Arbitral - Artigo 33. A Companhia, seus acionistas, 
administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que 
possa surgir entre eles. § 1°. A arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
(“CAM/CCBC”) de acordo com seu Regulamento. § 2°. A arbitragem será decidida por um tribunal composto por 3 árbitros. A Companhia, 
seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, de comum acordo, convencionam que todos os 3 árbitros que irão compor 
o tribunal arbitral serão indicados pela CAM/CCBC. § 3°. A arbitragem será realizada na Cidade de São Paulo - Capital, em conformidade com 
a lei brasileira. § 4°. O procedimento arbitral será conduzido em português, e todos os procedimentos, ordens, comunicações, documentação, 
provas e sentença arbitral final serão apresentados em português. § 5°. Qualquer decisão proferida pelo tribunal arbitral será considerada 
vinculante, final e não sujeita a recurso pelos acionistas. § 6°. Antes de instaurado o tribunal arbitral, a Companhia, seus acionistas, 
administradores e membros do Conselho Fiscal poderão recorrer ao judiciário para obtenção das tutelas de urgência que se fizerem 
necessárias. A necessidade de requerer qualquer medida judicial prevista neste § não é incompatível com a eleição da arbitragem como modo 
de solução das controvérsias, tampouco importará renúncia à executoriedade dos atos emanados do tribunal arbitral e/ou à submissão da 
Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal a tais atos. § 7°. Para os fins das disposições do § 6° acima, a 
Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal elegem o Foro da Comarca de Ribeirão Preto/SP, à exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Capítulo IX - Dissolução, Liquidação e Extinção - Artigo 34. A Companhia será 
dissolvida, liquidada ou extinta nos casos e na forma previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem 
como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo XII - Disposições Finais e 
Transitórias - Artigo 35. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que 
preceitua a Lei das Sociedades por Ações. Artigo 36. A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, 
sendo vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em Assembleia Geral ou em reunião da Diretoria contrárias 
aos seus termos. § 1°. Não será arquivado pela Companhia acordo de acionistas cujo teor conflite com as disposições deste Estatuto Social. 
§ 2°. Os acionistas da Companhia não poderão ser signatários diretos e/ou indiretos de mais do que um acordo de acionistas, exceto se 
expressamente liberados para tanto pelos demais acionistas signatários do acordo de acionistas já existentes. (iv) Destituir de seus cargos os 
Srs. Fábio Guimarães Franco da Silva e Rodrigo Villas Boas em virtude da extinção dos cargos de Vice-Presidentes decorrente da alteração 
da “Sessão III - Diretoria” do Estatuto Social, permanecendo no exercício do cargo de Diretor Presidente da Companhia o Rodrigo 
Saccarelli Nascimento; (v) eleger os membros da Diretoria da Companhia pelo prazo de 03 contados desta data, sendo eleito para o cargo 
de Diretor Executivo Comercial o Sr. Matheus Lauand Caetano de Melo, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 19/06/1975, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens advogado, portador da Cédula de Identidade RG n°. 24.707.707-0, expedida pela SSP/
SP em 20/04/2000 e inscrito no CPF sob o n°. 181.150.758-17, estabelecido e domiciliado no endereço comercial: Avenida Professor João 
Fiúsa n° 2340, Jardim Canadá, CEP 14024-260, nesta cidade de Ribeirão Preto/SP; ficando temporariamente vagos os cargos de Diretor 
Executivo de Operações e Financeiro, previstos no Estatuto Social, que serão preenchidos em nomeação oportuna. O diretor ora eleito toma 
posse nesta data e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial de exercer a administração da Companhia e nem 
condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (vi) Autorizar os representantes a praticar todos os 
atos necessários para implementação das deliberações supra Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 619.165/19-4 em 29/11/2019. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029 / 2019

Acha-se aberto, no município de Luiz Antônio/SP, o Pregão Presencial nº 029 / 2019 - Processo nº. 2224 / 2019, 
do tipo menor valor unitário, visando à aquisição de trator de esteira usado, conforme as especifi cações 
constantes do respectivo Edital, no Anexo I - Termo de Referência e demais Anexos, sendo que esta licitação 
será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº. 123 / 2006 
e suas alterações. Encerramento e Abertura dos Envelopes: Dia 20 (vinte) de dezembro de 2019 (dois mil e 
dezenove), às 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta 
Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou 
solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 - 
Departamento de Compras e Licitações.

Luiz Antônio / SP, 05 de dezembro de 2019. (a) Gabriel Carvalhaes Rosatti - Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - RESUMO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, faz saber que fará realizar sob a responsabilidade 
técnica da Fundação Sada Assed, o Concurso Público nº 001/2019, visando à contratação para os cargos abaixo 
relacionados, observadas a necessidade de contratação e ordem de classifi cação dentro do prazo de validade 
deste Concurso Público, o qual se processará de acordo com as instruções constantes no Edital de Abertura de 
Inscrições e legislação suplementar concernente à matéria. 1. Os cargos, carga horária de trabalho, vencimentos, 
requisitos e taxa de inscrição são os seguintes:

ENSINO FUNDAMENTAL
Cargo Vagas Carga Horária Salário Base Requisitos Taxa de Inscrição

Motorista 01 40 horas semanais R$ 1.540,54
Ensino Fundamental Completo e 
Carteira Nacional de Habilitação 
de categoria “D”

R$ 40,00

Servente 01 40 horas semanais R$ 1.235,38 Ensino Fundamental Completo R$ 40,00

ENSINO MÉDIO
Cargo Vagas Carga Horária Salário Base Requisitos Taxa de Inscrição

Auxiliar Administrativo 01 40 horas semanais R$ 1.235,38 Ensino Médio Completo R$ 50,00
Auxiliar de Serviços Escolares 01 40 horas semanais R$ 1.235,38 Ensino Médio Completo R$ 50,00

ENSINO SUPERIOR
Cargo Vagas Carga Horária Salário Base Requisitos Taxa de Inscrição

Assistente Social 01 40 horas semanais R$ 3.360,84
Ensino Superior Completo 
em Serviço Social com ins-
crição no órgão de classe.

R$ 65,00

Médico Cardiologista 01 20 horas semanais R$ 3.500,24

Ensino Superior Completo em 
Medicina com residência em 
Cardiologia e registro no res-
pectivo órgão de classe.

R$ 100,00

Médico Clínico Geral 
Plantonista

01
2 plantões de
12h semanais

R$ 738,78
(por plantão)

Ensino Superior Completo em 
Medicina com registro no res-
pectivo órgão de classe

R$ 100,00

Médico
Dermatologista

01 20h semanais R$ 3.500,24

Ensino Superior Completo em 
Medicina com residência em 
Dermatologia e registro no res-
pectivo órgão de classe

R$ 100,00

Médico - ESF 01 40 horas semanais R$ 13.398,99

Ensino Superior Completo em 
Medicina com formação espe-
cífi ca em Saúde da Família e/
ou Saúde Coletiva e registro no 
respectivo órgão de classe.

R$ 100,00

Médico Ginecologista 01 20 horas semanais R$ 3.500,24

Ensino Superior Completo 
em Medicina com residência 
em ginecologia e obstetrícia 
e registro no respectivo ór-
gão de classe

R$ 100,00

Médico Neurologista 01 20 horas semanais R$ 3.500,24

Ensino Superior Completo em 
Medicina com residência em 
neurologia e registro no respec-
tivo órgão de classe

R$ 100,00

Médico
Oftalmologista

01 20 horas semanais R$ 3.500,24

Ensino Superior Completo em 
Medicina com residência em 
oftalmologia e registro no res-
pectivo órgão de classe

R$ 100,00

Médico Pediatra 01 20 horas semanais R$ 3.500,24

Ensino Superior Completo em 
Medicina com residência em 
pediatria e registro no respecti-
vo órgão de classe.

R$ 100,00

Médico Psiquiatra 01 20 horas semanais R$ 3.500,24

Ensino Superior Completo em 
Medicina com residência em 
psiquiatria e registro no respec-
tivo órgão de classe

R$ 100,00

Médico Radiologista 01 20 horas semanais R$ 3.500,24

Ensino Superior Completo em 
Medicina com residência em 
radiologia e registro no respec-
tivo órgão de classe

R$ 100,00

Médico Urologista 01 20 horas semanais R$ 3.500,24

Ensino Superior Completo em 
Medicina com residência em 
urologia e registro no respecti-
vo órgão de classe

R$ 100,00

Nutricionista 01 40 horas semanais R$ 3.360,84
Ensino Superior Completo em 
nutrição, com registro no órgão 
de classe.

R$ 65,00

Professor de Educa-
ção Básica - PEB I

01 30 horas semanais R$ 1.927,45
Ensino Superior Completo 
com licenciatura plena em 
Pedagogia.

R$ 65,00

Professor de Educa-
ção Básica - PEB II 
- Educação Física

01 Hora/Aula R$ 12,25
Ensino Superior Completo em 
Educação Física com licencia-
tura plena na áreac

R$ 65,00

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
II - Inglês

01 Hora/Aula R$ 12,25
Ensino Superior Completo 
com licenciatura plena na 
área.

R$ 65,00

2. As inscrições deverão ser efetuadas das 10 horas do dia 09/12/2019 às 16 horas do dia 29/12/2019 (período 
em que a 2ª via do boleto estará disponível), exclusivamente pela internet no site www.sadaassed.org.br. 3. O 
Concurso Público conterá Provas Objetivas, Prática e de Títulos, conforme previsto do Edital de Abertura das 
Inscrições. 4. A íntegra do Edital de Abertura de Inscrições deste Concurso Público está disponível para consulta 
no quadro de avisos da prefeitura Municipal, bem como nos sites www.sadaassed.org.br e www.luizantonio.
sp.gov.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Luiz Antônio, 03 de dezembro de 2019. Gabriel Carvalhaes Rosatti - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019 - PROC. 45/2019 - Objeto: 
Aquisição de veículo (ambulância. Tornamos público para 

conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO do pregão retro 
mencionado. Nova data será publicada – Kátia Alves Leal - Pregoeira

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado de Abertura

Acha-se aberto, com instrumento convocatório disponibilizado no Portal 
da ALESP (http://www.al.sp.gov.br) ou a ser retirado na Comissão 
Permanente de Licitação, sala 1064, 1º andar do “Palácio 9 de Julho”, 
situado na Av. Pedro Álvares Cabral, 201, CEP 04097-900, telefones 
(11) 3886-6521 e (11) 3886-6872, no horário das 12 às 19h, o seguinte 
procedimento de desfazimento:
Edital de Desfazimento de Bens nº 02/2019 - Processo RG nº 6075/2019
Objeto: Seleção de entidades para o recebimento de bens da 
Administração do Legislativo Paulista (computadores, monitores e 
periféricos), mediante assinatura de Termo de Doação, conforme 
condições definidas no Edital.
Abertura: 19/12/2019, às 11h00m. 
Local: Sala 1113, localizada no 1º andar do “Palácio 9 de Julho”, situado 
na Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera, São Paulo – SP
(republicado por ter saído com incorreção)

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AVISO DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico nº. 21/2019
Processo de Compras n.º 41/2019

Data/Hora da sessão: 19/12/2019 às 09h30min.
Objeto: Medidor de vazão ultrassônico, indicador / totalizador com datalogger e transmissor de vazão 
com sensor, conforme edital.

Pregão Eletrônico nº. 22/2019
Processo de Compras n.º 62/2019

Data/Hora da sessão: 19/12/2019 às 14h30min.
Objeto: Calibração de equipamentos de laboratório, usados na análise de água e efl uente, conforme 
edital.

Pregão Eletrônico nº. 23/2019
Processo de Compras n.º 64/2019

Data/Hora da sessão: 20/12/2019 às 09h30min.
Objeto: Assinatura de software para uso em projetos de engenharia, conforme edital.

Para baixar os Editais acesse os sites: https://www.daev.org.br/licitacao,  www.licitacoes-e.com.br, ou 
consultar o Edital impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, 
fone (019) 2122-4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. A Alvorada Associação Habitacional, CNPJ 11.105.215/0001-93, convoca seus 
Associados a comparecer a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 15 de Dezembro de 2019, na 
primeira chamada as 9:30 horas, segunda chamada as 10:00 horas, sito a Av. Brasil,228, Vila Itapura, Campinas-
SP, para tratar dos seguintes assuntos: Aprovação das Contas do ano de 2018; b) Andamento do Projeto; C) 
Inadimplência dos Associados; d) Alteração do Estatuto e e) Demais assuntos pertinentes. Raissa Marcolino – 
Presidente.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. A Alvorada Associação Habitacional, CNPJ 11.105.215/0001-93, convoca seus 
Associados a comparecer a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 14 de Dezembro de 2019, na 
primeira chamada as 9:30 horas, segunda chamada as 10:00 horas, sito a Rua Regente Feijó, 712, Sala 34, Centro, 
Campinas-SP, para tratar dos seguintes assuntos: Aprovação das Contas do ano de 2018; b) Andamento do 
Projeto; C) Inadimplência dos Associados; d) Alteração do Estatuto e e) Demais assuntos pertinentes. Raissa 
Marcolino – Presidente.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0049595-90.2009.8.26.0506. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível,
do Foro de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,Dr(a). Carina Roselino Biagi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO
CALCAVARA, RG 19166548, CPF 083.702.988-00,com endereço à Rua Caçapava, 155, Jardim Salgado Filho, CEP 14078-210,
Ribeirão Preto - SP, CALCAVARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, CNPJ 08.073.610/0001-27, com endereço à Rua Caçapava,
155, Campos Elíseos, CEP 14080-100, Ribeirão Preto – SP, RENATO SOUZA NOGUEIRA, RG 22236542, CPF 403.085.428-19, com
endereço à Rua Caçapava, 155, Jardim Salgado Filho, CEP 14078-210, Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: em 12/05/2008, a exequente firmou com a executada,
a cédula de crédito bancário - empréstimo - capital de giro - n° 2.418.825, sendo que os demais executados anuíram ao pactuado na
qualidade de avalistas da Emitente da cédula de crédito bancário. Em razão do pactuado na cédula de crédito foi concedida a importância
de R$ 31.522,29, que deveria ser paga acrescida dos encargos pactuados, em 24 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 2.059,22,
totalizando o montante de R$ 49.421,28, vencendo a primeira parcela em 20/06/2008 e a última em 20/05/2010. Entretanto, os
executados não honraram o pagamento integral da dívida, ocasionando o vencimento antecipado do contrato, incorrendo em mora
conforme disposição contratual, e, desde então, permanece o débito a seguir demonstrado. Assim sendo, esgotados os meios amigáveis
para pagamento da dívida, não restou alternativa à Credora, senão a propositura da presente ação, no valor de R$ 37.454,54, conforme
demonstrativo anexo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 15 de maio de 2019.

8ª Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto/SP

Transunião Transportes S.A.
CNPJ: 19.224.852/0001-90

Edital de Convocação
Convocam-se todos os Acionistas quites com suas obrigações Estatutárias, nos termos do Artigo 27 do Estatuto Social da TRANSUNIÃO 
TRANSPORTES S/A, para participar da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 20/12/2019 em primeira chamada as 10hs 
com no mínimo ¼ dos acionistas com direito a voto, ou em, segunda chamada as 11hs com a quantidade de acionistas presentes, na sede da 
sociedade sito a Rua Tiburcio de Souza, 2478 – Itaim Paulista – São Paulo/SP, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 - Renuncia do 
Presidente do Conselho de Administração; 2 - Nomeação entre os conselheiros do Novo Presidente do Conselho de Administração; 3 – Eleição 
e Posse para o novo membro do Conselho de Administração. São Paulo, 5 de dezembro de 2019.Adauto Soares Jorge - Diretor Presidente.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0003380-29.2006.8.26.0161. A Dra. Erika Diniz, MM. Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diadema/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Antônio Tamaliunas Filho
CPF: 061.665.478-20 e Teresinha Norcia Tamaliunas CPF: 113.065.328-50, que foi deferida a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa Produsa Industrial Ltda CNPJ: 48.085.435/0001-02, nos autos da Ação
Indenizatória, Procedimento Comum, ajuizada por Açoservice Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda CNPJ:
43.685.775/0001-50 objetivando o recebimento de R$ 111.264,26 (Fevereiro/2006). Estando os requeridos em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado,
sob pena de penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para a satisfação do débito. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente edital, afixado e publicado na Forma da Lei. Diadema/SP, 21/11/2019.

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Major 
Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) O leilão será realizado; presencial e online; Rua Major Solon 169. E através da plataforma online no site: 
www.anaclaraleiloes. lel.br, no sábado dia 07/12/2019 às 16:00 horas. 4) Condições para participar do leilão: 
os interessados devem preencher o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, 
estar de acordo com este Edital e também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ 
em situação regular junto a Receita Federal. 5) Bens: 220 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, antiguidades, 
canetas, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras, - As fotos e descrições dos bens (incluindo, 
material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 6) Visitação: Os bens poderão ser visitados 
e examinados pelos interessados nos dias 05/12 e 06/12/2019 das 09h00 às 17h00 com hora marcada, no 
endereço: Rua Major Solon, 169. Centro. Campinas. Lances: será vendido pelo valor maior oferecido pelos 
interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão disponíveis no portal www.anacla-
raleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE PINHEIROS. Processo: nº 0456805-17.1996.8.26.001 1. Executados: ANNAYLDA TOLEDO ALVES, EROTIDES ALVES, 
NAIR ALVES, HORMINDA ALVES GONÇALVES, MOACYR ALVES, MARIA LUIZA FERREIRA ALVES - LOTE 001 - Imóvel 
sito à R. Luís Saia n. 130/138, c/ 250m², Jd. Arpoador, São Paulo/SP. Benfeitorias: sobre o imóvel encontra-se erigidas 2 
(duas) edificações residenciais com 3 pavimentos, possuindo as seguintes características de construção e acabamento; 
cada imóvel (nº 130 e nº 138) possuem os seguintes compartimentos cada; garagem, sala, lavabo, cozinha, duas suítes, 
dois dormitórios, banheiro e área de serviço. Contribuinte nsº 185.005.0072-6 e 185.005.0073-4. Descrição completa na 
Matrícula nº 25.812 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 776.628,06 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
388.314,03 (sujeitos à atualização). 50% do valor de avaliação. DATAS DAS PRAÇAS - 1º Praça começa em 17/01/2020 
às 11h25min, e termina em 21/01/2020 às 11h25min; 2º Praça começa em 21/01/2020 às 11h26min, e termina em 
10/02/2020 às 11h25min. Ficam os executados ESPÓLIO DE ANNAYLDA TOLEDO ALVES, EROTIDES ALVES, NAIR 
ALVES, HORMINDA ALVES GONÇALVES, MOACYR ALVES, MARIA LUIZA FERREIRA ALVES, seu cônjuge, se casados 
forem, o condômino ESPÓLIO DE HILARICO BENEDICTO ALVES e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/10/2018.

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR  

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE DIADEMA. Processo: nº 1000142-96.2017.8.26.0161. Executados: executados ALEXANDRE RAGO, MÔNICA LÚCIA 
GIRALDO RAGO – LOTE 001 Veículos Blazer/GM, ano/modelo 01/02, gasolina, GNV; Placa LNQ 9608, RENAVAN 
771411880. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 7.500,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 3.750,00 – 50% do valor de avaliação 
(sujeitos à atualização). LOTE 002 Escort GL ano/modelo 97/98, gasolina, Placa CKG 0987, RENAVAN 686769554. Lance 
mínimo no 1º leilão: R$ 2.500,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 1.250,00 – 50% do valor de avaliação (sujeitos à atualização). 
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 28/01/2020 às 13h30min, e termina em 31/01/2020 às 13h30min; 2º Leilão 
começa em 31/01/2020 às 13h31min, e termina em 21/02/2020 às 13h30min.  Ficam os executados ALEXANDRE RAGO, 
MÔNICA LÚCIA GIRALDO RAGO, bem como seu cônjuge, se casados forem, e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/08/2017.

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO 
FORO REGIONAL DO BUTANTÃ. Processo: nº 1007957-67.2017.8.26.0704. Executados: JOSÉ 
CARLOS FIOCHI JUNIOR - SILVIA MARIA SOUZA - LOTE 001 - DIREITOS DO PROMITENTE 
COMPRADOR - casa c/174,96m², 3 vagas, Butantã - São Paulo/SP. sito a Avenida Darcy Reis, nº 2.400, 
São Paulo/SP -  contribuinte nº 160.313.0004-3. Descrição completa na Matrícula nº 181.732 do 18º CRI de 
São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.055.894,16 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 739.125,91 
(sujeitos à atualização). 70% do valor de avaliação. DATAS DAS PRAÇAS - 1º Praça começa em 
27/01/2020 às 13h50min, e termina 30/01/2020 às 13h50min; 2º Praça começa 30/01/2020 às 13h51min, e 
termina 20/02/2020 às 13h50min. Ficam os executados JOSÉ CARLOS FIOCHI JUNIOR e SILVIA MARIA 
SOUZA, seu cônjuge, bem como se casados forem, compromissários vendedores IONIAN AGRICULTURA 
INDÚSTRIA e COMÉRCIO LTDA, e RCN e GODOI CONSTRUTORA LTDA., terceiro interessado 
Prefeitura do Município de São Paulo, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/10/2018.

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 1ª VARA 
CÍVEL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA. Processo: nº 1016191-29.2016.8.26.0007. Executados: 
ANDERSON BRÁS FERREIRA DE FREIRAS - GRAZIELE DE JESUS MOURA DE FREITAS - 
DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto n. 301, c/42,50m² privativo + vaga, Bl 02, R. Cruz do Espírito Santo 
n. 854, Guaianazes. Rua Cruz do Espírito Santo , nº 854, São Paulo/SP - Contribuinte nº 115.018.007-7 
(área maior). Descrição completa na Matrícula nº 174.753 do 7º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 177.371,83 Lance mínimo na 2ª praça: R$ 88.685,91 (sujeitos à atualização). 50% do 
valor de avaliação. DATAS DAS PRAÇAS - 1º Praça começa em 24/01/2020 às 11h35min, e termina em 
27/01/2020 às 11h35min; 2º Praça começa em 27/01/2020 às 11h36min, e termina em 17/02/2020 às 
11h35min.  Ficam os executados ANDERSON BRÁS FERREIRA DE FREIRAS, GRAZIELE DE JESUS 
MOURA DE FREITAS, seus cônjuges, se casados forem, o credo fiduciário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam 
localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 07/01/2019.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO COMARCA DE 
OSASCO. Processo: nº 4006952-22.2013.8.26.0405. Executados: SUSANA CHUCHANICK SEFERIAN - LOTE 001 - DIREITOS DO 
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apto c/ 73,50m² de área útil, c/ vaga, R. Moema n. 135, Vila Yara - Osasco/SP. Rua Moema, nº 
135, Osasco/SP - Contribuinte nº 23242.22.42.0123.002.01. Descrição completa na Matrícula nº 60.722 do 1ª CRI de Osasco/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 392.894,84 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 235.736,90 (sujeitos à atualização). 60% do valor de 
avaliação. DATAS DAS PRAÇAS - 1º Praça começa em 24/01/2020 às 13h40min, e termina em 29/01/2020 às 13h40min; 2º 
Praça começa em 29/01/2020 às 13h41min, e termina em 18/02/2020 às 13h40min. Fica a executada SUSANA CHUCHANICK 
SEFERIAN, seu cônjuge, bem como se casada for, os compromissários vendedores SIZEFRI GARBIS MAGDESIAN e ANA PAULA 
DE ALMEIDA MAGDESIAN, o terceiro Interessado PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/04/2017.

cac@majudicial.com.br.com.brwww.majudicial.com.br
Jardim Centenário Empreendimento Imobiliário SPE Ltda , faz saber que, na qualidade de 
credor fiduciário, promoverá a venda, do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, 
mediante 1º leilão a ser realizado em 17/12/2019 às 14 hs, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 
105, 4º and.- São Paulo/SP Informações: (11) 49509514 ou www.superbid.net e, se 
necessário, 2º leilão a ser realizado em 19/12/2019 às 14 hs, no mesmo endereço. Imóvel: 
Um lote de terreno residencial e comercial sem benfeitorias constituído do Lote nº 02 da 
Quadra A do Loteamento Jardim Centenário na cidade de Guaraci/SP., com área total de 
200,90 m². Referido terreno está localizado do lado ímpar da Alameda “A”. Cadastro Municipal 
nº 01340010002001-0. Matricula nº 49.486 do ORI de Olímpia/ SP. Imóvel Ocupado. 
O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetuado 01 dia útil após o leilão. Valores: 
1º Praça R$ 49.703,92 e de 2º Praça R$ 51.497,85. Pela internet ou fisicamente, no endereço 
declinado acima, em igualdade de condições. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de Leilão. 
Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco A. Casale Lauro- Jucesp 842.

O Banco PAN S.A., CNPJ: 59.285.411/0001-13, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico 
serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 17 de 
dezembro de 2019 a partir das 14 horas, pelo site www.sold.com.br, sendo o Leiloeiro 
responsável: Alexandre Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar 
- Ed. Berrini One - São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal 
www.sold.com.br regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) 
consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem 
qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Apto 
c/ 63 m² - Rua do Jangadeiro, 1320, apto 105, Bl. C, Conjunto Residencial Jangadeiro, Candeias - 
Jaboatão dos Guararapes/PE. Lance Inicial: R$ 46.000,00. LOTE 2: Apto c/ 115 m² - Rua Estér 
Augusta Ribeiro, 190, apto 102 - Camargos - Belo Horizonte/MG. Lance Inicial: R$ 139.000,00. 
LOTE 3: Sala Comercial Desocupada c/ 88 m² - Travessa Barão do Triunfo, 3540, sala 1101, Ed. 
Infinity Corporate - Marco - Belém/PA. Lance Inicial: R$ 293.000,00. LOTE 4: Terreno Desocupado 
c/ 1.770 m² - Av. José Daniel Tosi, 670 - Pinhal - Cabreúva/SP. Lance Inicial: R$ 168.000,00. 
LOTE 5: Casa c/ 180 m² - Rua Maria Gesilda de Andrade Correia, 96, Centro - Monte Alegre de 
Sergipe/SE. Lance Inicial: R$ 39.800,00.

Consulte o Edital completo no site WWW.SOLD.COM.BR 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar - 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero Km, ano de fabricação 
corrente, movido a etanol/gasolina (FLEX), preferencialmente  de fa-
bricação nacional, tipo Minivan, com 04 portas, cilindrada mínima 
1740CC, potência mínima 100cv, na cor branca.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS A PARTIR DO DIA:  06 de de-
zembro  2019 às 14h00
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: Às 08h30min do dia 
18/12/2019
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min   do 
dia 18/12/2019
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessa-
dos, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. En-
dereço Eletrônico: www.bbmnet.com.br; Formalização de Consultas e 
Edital: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.santabarbara.sp.gov.br

Santa Bárbara d’Oeste,  05 de dezembro de 2019.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

COOPERUNIÃOBRASILEIRA
CNPJ: 08.004.420/0001-58 - Edital de Convocação

Convocam-se todos os cooperados quites com suas obrigações Estatutárias, nos termos do Estatuto Social 
da Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autonomos que Atuam no Transporte de Passageiros na 
Republica Federativa do Brasil - COOPERUNIÃOBRASILEIRA, para participar da Assembléia Geral Ex-
traordinária a realizar-se no dia 20/12/2019 em primeira chamada as 10hs com no mínimo 2/3 terços dos 
cooperados com direito a voto, ou em, segunda chamada as 11hs, com metade mais um dos cooperados com 
direito a voto, ou em, terceira chamada as 12hs com no mínimo 10 cooperados com direito a voto, na sede da 
sociedade sito a Rua Tiburcio de Souza, 2478 A - Itaim Paulista – São Paulo/SP, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos: 1 - Renuncia do Secretário; 2 - Eleição e Posse para o cargo de Secretario.

São Paulo, 5 de dezembro de 2019. 
Osiel Bernardino Pinto - Diretor Presidente.
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