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COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - CNPJ/MF nº 02.533.940/0001-71 - NIRE 35.300.376.781 - Edital de Convoca-
ção - A Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.533.940/0001-71, com sede na Cidade de Barueri/SP, na Alameda Tocantins, 822, Alphaville Industrial, CEP: 06455-020, convoca as 
Acionistas para a Assembleia-Geral a ser realizada na sede da Companhia no dia 07/03/2017, destinada a deliberar sobre: (a) no âmbito da 
AGO às 9h: (i) as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/2016 e o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício social 
encerrado em 31/12/2016; (iii) a reeleição dos membros da Diretoria, ratificando-se a aprovação unânime de tal item havida na Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração realizada em 07/02/2017, e a aprovação da vigência dos mandatos até a AGO que deliberar sobre 
as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social que se encerrará em 31/12/2017 ou por 01 ano a contar de 07/03/2017, o 
que ocorrer primeiro; (iv) a eleição, a reeleição dos Membros do Conselho de Administração e o montante global anual da remuneração dos 
administradores; e (v) a eleição, a reeleição dos Membros do Conselho Fiscal e a remuneração destes. (b) no âmbito da AGE às 9h30:(i) o 
aumento do capital social da Companhia em mais R$ 10.902.939,00, com a emissão de 10.902.939 novas ações ordinárias e sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, em tudo idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitali-
zação dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia decorrentes dos dividendos obrigatórios declarados na AGO e ainda não 
pagos ou em dinheiro; (ii) a proposta de (a) capitalização ou (b) distribuição seguida de aumento de capital a ser subscrito com créditos de 
dividendos a pagar ou dinheiro, de lucros acumulados no montante de R$ 32.708.817,00, sem emissão de novas ações, mediante a capita-
lização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia decorrentes do saldo do lucro líquido declarado na AGO e ainda não pago 
ou em dinheiro, conforme o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/12/2016, nos termos das seguintes alternativas: (1) em 
sendo aprovada a capitalização dos referidos lucros, o capital social da Companhia será aumentado em mais R$ 32.708.817,00, sem a 
emissão de novas ações; ou (2) em sendo aprovada a distribuição dos referidos lucros, é proposto o aumento do capital social da Compa-
nhia em mais R$ 32.708.817,00, com a emissão de 19.322.316 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,6928 cada, em tudo 
idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas acionistas contra a Companhia 
decorrentes dos dividendos declarados na AGO e ainda não pagos ou em dinheiro. (iii) a alteração do Artigo 5 do Estatuto Social da Com-
panhia para refletir os aumentos do capital social indicados nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) a alteração do art. 16 do Estatuto Social da 
Companhia para dispor que o mandato dos diretores vigerão até a AGO que deliberar sobre as contas do exercício a que se referirem. Nos 
termos da lei, todas as Acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de capital na proporção de suas atuais participações 
no prazo que vier a ser fixado pela AGE, observado o prazo legal mínimo de 30 dias. As Acionistas que o desejarem poderão, no ato da 
subscrição das novas ações, subscrever sobras. Em havendo sobras, as Acionistas que as tenham subscrito terão o prazo de 10 dias, 
contado do fim do prazo determinado pela AGE para a subscrição das ações objeto do aumento de capital, se aprovado, para subscrever 
as ações não originalmente subscritas na proporção de suas participações no capital social da Companhia, consideradas apenas as Acio-
nistas que tiverem subscrito as sobras. Nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, a AGOE instalar-se-á, em primeira convocação, com a 
presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número.

GPAT S.A. – Propaganda e Publicidade - CNPJ/MF nº 06.006.380/0001-58 – NIRE 35.300.359.666
Edital de Convocação para AGE e de  transformação para sociedade empresária sob a forma limitada 

Convocamos os acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1º convocação, dia 13/3/17, às 10hs, na sede, Avenida das Nações 
Unidas, nº 12.995, 9º, Brooklin Novo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede da Com-
panhia para a Rua João Moura, 1.144, parte, Pinheiros; (ii) a eleição do segundo administrador para compor a diretoria da Companhia; (iii) 
a aprovação da transformação do tipo societário da Companhia em sociedade empresária sob a forma limitada, cujo respectivo contrato 
social passará a vigorar nos exatos termos do Estatuto Social atualmente vigente e, no que for aplicável, em conformidade às regras do 
Código Civil Brasileiro, sem quaisquer prejuízos econômicos e/ou políticos aos atuais acionistas da Companhia; e (iv) aprovação da redação 
do Contrato Social para refletir as matérias mencionadas acima. SP, 24/2/17. Lucio Pereira de Brito - Diretor.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/03/2017 às 11h45/2º Público Leilão: 24/03/2017 às 11h45

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO CITIBANK S/A, inscrito no CNPJ sob n° 33.479.023/0001-80, venderá em 1º ou 2º
Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar
com Sistema de Financiamento Imobiliário: Apartamento nº 12 do tipo A, localizado no 1º Pavimento
da Torre “Miami”, integrante do empreendimento denominado CONDOMÍNIO “FLORIDA RESIDENCE
PARK”, situado na Rua Adele, nº 119 e Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, no Jardim Dom
Bosco, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa de 130,230m² e a área comum de
101,878m², sendo 77,914m² de área comum coberta e 23,964m² de área comum descoberta, com
direito a duas vagas indeterminadas na garagem coletiva do condomínio, cada uma delas com
capacidade para apenas 01 veículo de passeio de pequeno porte, localizadas nos subsolos, totalizando a
área de 232,108m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,005125 no terreno e demais coisas comuns
do condomínio. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro feito sob o
nº 8 na Matrícula nº 358.044 do 11º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital. Cadastrado pela
Prefeitura de São Paulo sob n°. 087.315.0335-7. Imóvel objeto da Matrícula nº 386.116 do 11º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 10/03/2017 às 11h45. VALOR:
R$744.000,00. 2º PÚBLICO LEILÃO em 24/03/2017 às 11h45. VALOR: R$607.989,25. Correrão por
conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à
vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública,
Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O
imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação. O imóvel encontra-se ocupado, a desocupação
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e
despesas. Leilão online através do site www.sold.com.br. Imóvel ocupado. Desocupação por conta do
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

Pregão nº 004/CELOG/2017
Nº Processo: 67101002547201658. OBJETO: O objeto desta licitação é o 
registro de preços de Produtos Químicos (PQUIM). Total de Itens Licitados: 23. 
Edital: 02/03/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. ENDEREÇO: Av. 
Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas 
a partir de: 02/03/2017 ou pelo site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 
Propostas: 14/03/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar FREDERICO JOSÉ MORETTI DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2017

DESCONTO DA REFEIÇÃO OFERECIDA
Empresa fornece aos seus funcionários refeição em refeitório próprio sem 
qualquer desconto. Poderá a partir de agora descontar 20% da refeição con-
forme previsto no PAT? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PREVISÃO EM CONTRATO
Empresa é obrigada a manter o pagamento de auxilio faculdade para 
funcionário afastado pelo INSS, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AULAS NO LOCAL DO TRABALHO
Empresa contratou uma escola de idiomas para ministrar aulas no 
local do trabalho. Há retenção do INSS por cessão de mão de obra? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCEDIMENTOS PARA CONSTITUIÇÃO DA CIPA
A partir de quantos funcionários a empresa deve constituir CIPA e quais 
procedimentos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO SEM AUMENTO DE SALÁRIO
Empresa pode alterar a função de funcionário para o cargo de super-
visão (responsável pelo setor) sem realizar o aumento de salário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MANUTENÇÃO DE ACESSO DE PORTAS
Há retenção de INSS sobre os valores de mensalidade pagos referente 
a contrato de “Serviço de manutenção em equipamentos de controle 
de acesso portas”? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE POSSUI HORAS NO BANCO E FOI DEMITIDO COM 
AVISO TRABALHADO, A EMPRESA PODE SOLICITAR QUE COMPENSE 
AS HORAS. COMO PROCEDER?

Segundo o artigo 59, § 3º da CLT quando não houve a compensação das 
horas e ocorre a rescisão contratual, estas horas devem ser pagas como 
horas extras não compensadas, calculadas com base na remuneração 
da data da rescisão contratual. Portanto, o empregado não é obrigado 
a compensar as horas após ter sido comunicado de sua dispensa.
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Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A
CNPJ n.º 61.563.557/0001-25 - NIRE 35300037057

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 25 de Outubro de 2016
1. Data, Horário e Local: Aos 25/10/2016, às 08 hs, na sede da sociedade, localizada na cidade de São Paulo/SP, à Rua 
Joaquim Mendes, no 207 – Estabelecimento 01 – Bairro Jardim das Laranjeiras. 2. Convocação: Dispensada, nos termos 
do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Acionistas:(a) Max Empreendimentos e Participações S/A, sociedade 
anônima, estabelecida na cidade de Presidente Prudente/SP, à Rua Capitão Alberto Mendes Junior, no 58, Jardim Morishita, 
NIRE 35300327951, inscrita no CNPJ nº 76.467.224/0001-70, neste ato, representada por seus diretores Paulo Sérgio 
Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF/MF sob o nº. 051.061.748-48 e Ocimar Miguel Di Colla, RG nº 10.288.229-0 
SSP/SP, CPF/MF nº. 062.019.298-43 e (b) Comporte Participações S/A, sociedade anônima, com sede na cidade de São 
Bernardo do Campo/SP, à Avenida dom Jaime de Barros Câmara, no 300, Sala 9, Bairro Planalto, NIRE 35300191293, CNPJ 
nº 05.169.726/0001-76, neste ato, representada por seu Diretor-presidente, Paulo Sérgio Coelho, RG nº 426.172 SSP/MG, 
CPF/MF nº. 162.329.256-53; e pela diretora, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, RG nº 37.521.997-3 SSP/SP, CPF/MF 
nº. 442.337.286-04, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro 
de Presenças. 4. Mesa: Dirigiram os trabalhos, como Presidente, o Sr. Paulo Sérgio Bongiovanni, já qualificado e como 
Secretário, Joaquim Constantino Neto, RG nº 17.365.750 SSP/SP, CPF/MF nº. 084.864.028-40. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (1) Nomeação de Diretores Executivos; (2) Estabelecimento dos poderes aos diretores para administração da sociedade; 
(3) Nomeação de contador e (4) Posse dos Diretores Executivos. Deliberações: Iniciados os trabalhos, foram colocados para 
deliberação e aprovação os itens da ordem do dia, conforme segue: (1) Aprovado, por unanimidade dos presentes, a nome-
ação dos Diretores Executivos abaixo, cujo mandato vigerá até o dia 31/12/2017. a) Antônio Sebastião Alberto CrepaldI, RG 
nº 6.079.340 SSP/SP, CPF nº 539.103.208-30; b) Celso Alda, RG nº 4.015.580 SSP/PR, CPF nº 617.710.589-00; (c) Mituo 
Marcos Itiroko, RG nº 28.023.405-3 SSP/SP, CPF nº 617.881.809-25; (d) Arlete Vieira dos Santos, RG nº 12.469.761-6 SSP/
SP, CPF nº 055.458.928-18; (e) José Benedito Farias do Prado, RG nº 10.288.280 SSP/SP, CPF nº 017.754.268-31. 2) 
Aprovado por unanimidade dos presentes o estabelecimento dos poderes aos diretores para administração da sociedade: A 
sociedade será administrada observando-se o formato de representação a seguir discriminado, dentro dos limites e compe-
tências abaixo descritos: 1º - Em Conjunto de dois Diretores Executivos ou de um Diretor Executivo com um dos 
Diretores Gerais da Sociedade: 1) Representar a sociedade junto às instituições financeiras e bancárias, podendo para 
tanto: a) Emitir, endossar, sustar, contra ordenar, cancelar, baixar cheques; b) Abrir e encerrar contas bancárias; c) Autorizar 
cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições convencionadas; d) Receber, passar recibo e dar quitação; e) Efetuar 
transferências/pagamentos, por qualquer meio; f) Autorizar débitos em conta relativos à operações; g) Efetuar resgates/
aplicações financeiras; h) Efetuar saques em conta corrente e em conta poupança; i) Cadastrar, alterar e desbloquear senhas, 
conceder abatimentos; j) Firmar proposta de empréstimo e/ou financiamento; k) Firmar contrato de abertura de crédito; l) 
Ajustar valor, cláusulas e condições de empréstimos e/ou financiamento de capital de giro ou aquisição do ativo imobilizado, 
inclusive contratos de arrendamento mercantil (leasing); m) Firmar instrumento de crédito; 2) Caucionar títulos; 3) Confessar, 
transigir, desistir, efetuar acordos que envolvam valores até o montante de R$ 15.000,00; 4) Firmar orçamentos; 5) Receber 
citação, intimação e notificação em procedimentos judiciais e extra-judiciais; 6) Reivindicar direitos de qualquer espécie; 7) 
Consultar depósitos judiciais via internet; 8) Contratar seguro e assinar as respectivas Apólices; 9) Oferecer bens móveis e/
ou imóveis em garantia real de contratos, de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza; 10) Celebrar 
acordos em geral, judiciais ou extrajudiciais, recebendo ou pagando e dando ou recebendo quitação, se relacionados com 
processos trabalhistas sem limitação de valor, se relativo à área cível até o limite de R$ 15.000,00; 11) Firmar contratos de 
fornecimento de bens ou de prestação de serviços de ou com terceiros; 12) Contratar com companhias telefônicas e/ou de 
telecomunicação os serviços relacionados com comunicação; 13) Firmar escritura pública de transação e quitação geral por 
acordo amigável de Indenização de Danos e/ou lesões corporais junto aos cartórios e tabelionatos de registro civil, até o 
valor máximo de R$ 15.000,00 ;14) Firmar Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho; 15) Firmar contratos e termos aditi-
vos de qualquer espécie; 16) Outorgar procuração em geral, inclusive “ad judicia”. 2º - Em Conjunto De Um Diretor Execu-
tivo Com Um Dos Diretores Gerais Da Sociedade Ou Em Conjunto De Dois Diretores Gerais: 1) Exercer todos os 
poderes outorgados no item PRIMEIRO; 2) Dar em garantia bens móveis, imóveis, bem como hipoteca de bens pertencentes 
à empresa; 3) Confessar, transigir, desistir, efetuar acordos que envolvam valores superiores ao montante de R$ 15.000,00; 
4) Celebrar acordos em geral, judiciais ou extrajudiciais, recebendo ou pagando e dando ou recebendo quitação em valor 
superior a de R$ 15.000,00; 5) Adquirir a que título for, bens do ativo permanente tangíveis ou intangíveis, inclusive conces-
sões e/ou permissões de linhas de ônibus; 6) Firmar escritura pública de transação e quitação geral por acordo amigável de 
Indenização de Danos e/ou lesões corporais junto aos cartórios e tabelionatos de registro civil, nos casos de valor superior 
a R$ 15.000,00; 7) Firmar todos os documentos necessários para compra, venda e liberação de veículos em nome da 
sociedade, representado-a, também, perante as repartições públicas em geral, inclusive DETRAN de todos os Estados da 
Federação e demais órgãos competentes, requerendo, alegando, provando, juntando e apresentando documentos, provas e 
justificações, dar e receber quitação nesses órgãos, podendo ainda assinar Certificados de Registro de Veículos (DUT), para 
fins de alienação a qualquer título; 8) Firmar declarações e contratos de compra e venda de veículos, com ou sem reserva 
de domínio ou alienação fiduciária; 9) Firmar termos de transferência, recibos de venda de veículos, instrumentos de libera-
ção de reserva de domínio ou alienação fiduciária, declarações ou autorizações. 3º - Poderes Outorgados ao Diretor 
Executivo e ao Diretor Geral Para Agirem Isoladamente: 1) Representar a sociedade junto às instituições financeiras e 
bancárias, podendo para tanto: a) Solicitar, conferir, questionar e discordar de saldos e extratos bancários; b) Retirar cheques 
devolvidos; c) Receber e firmar recibo de todo e qualquer crédito, inclusive de depósitos judiciais de qualquer natureza, ordem 
de pagamento, reembolso postal, exigindo cheque nominal cruzado ou ordem de crédito ou depósito em conta corrente a 
favor da sociedade; d) Requisitar e retirar talonários de cheques 2) Representar a sociedade ativa ou passivamente, judicial 
ou extrajudicialmente, inclusive para fins sindicais, seja perante os órgãos patronais ou de empregados a que título for; 3) 
Representar a sociedade perante todos os órgãos públicos gestores da atividade (poder concedente), seja no âmbito 
Municipal, Estadual ou federal, dentre outros a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres; Departamento de 
Estradas de Rodagem de todos os Estados da Federação; ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 
de Transportes do Estado de São Paulo; EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo; SPTRANS 
– São Paulo Transporte S/A., podendo peticionar, requerer, ser requerida, responder e firmar documentos; 4) Representar a 
sociedade nas licitações e/ou concorrências e/ou convites em geral, perante a União, Estados ou Municípios e em todas as 
suas repartições ou órgãos, inclusive nas autarquias, também nas empresas de economia mista ou privada, podendo ainda, 
requerer, contestar, recusar, apresentar propostas de preços, podendo também nomear representantes com iguais poderes, 
enfim assinar toda e qualquer documentação necessária à participação da sociedade nos processos licitatórios; 5) Nomear 
prepostos para representar a sociedade em audiências de qualquer natureza; 6) Contratar, admitir e demitir funcionários 
firmando e assinando suas Carteiras Profissionais, contratos de trabalho e demais documentos relacionados com relação 
empregatícia; 7) Firmar balanços e demonstrações contábeis e financeiras, inclusive balanço digital – Sistema SPED – Receita 
Federal; 8) Representar a sociedade perante as instituições que administram o e-CNPJ, inclusive perante o ICP – Brasil, que 
regula a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, podendo criar senhas, efetuar assinatura digital, assinar documentos, 
em fim, praticar todos os atos necessários para atendimento da certificação digital, nos âmbitos Municipal, Estadual e 
Federal; 9) Representar, requerer, assinar em audiências no foro civil, comercial, tributário, criminal, previdenciário ou traba-
lhista até final instância, também junto a quaisquer órgãos ou repartições públicas federais, estaduais, municipais, de eco-
nomia mista ou autárquicas, inclusive no IAP, IBAMA, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, DETRANs, Companhias de Saneamento, Energia Elétrica e Telefônicas, órgãos fazendários tanto de 
âmbito Municipal, como Estadual ou Federal, Receita Federal e Estadual, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e órgãos 
gestores e fiscalizadores do FGTS, Registro de Imóveis, tabelionatos, Prefeituras Municipais, Juntas Comerciais e onde mais 
for preciso e com esta se apresentar, requerendo, alegando, reclamando, provando e assinando os documentos que forem 
necessários, podendo inclusive receber intimações e citações. (3) Aprovado, por unanimidade dos presentes a nomeação de 
contador: Nos termos do que dispõe o artigo 1.182, da lei 10.406/02, fica designado como responsável pela escrituração 
fisco contábil o José Benedito Farias do Prado, RG nº 10.288.280 SSP/SP, CPF Nº 017.754.268-31, CRC/SP nº 1SP141398/O-8. 
(4) Termo de Posse: Os Diretores Executivos nomeados, abaixo assinados, todos presentes nesta reunião, são nesta 
oportunidade empossados, para cumprir o mandato até a data de 31/12/2017, comprometendo-se os mesmos a exercer as 
atribuições do respectivo cargo com fiel observância dos deveres impostos pela lei e pelo Estatuto Social da empresa, em 
relação aos quais, no que se refere aos requisitos para o cargo, declaram, para fins do disposto no inciso IV, do artigo 53, do 
Decreto 1.800/96, bem como do contido nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 147, da lei no 6.404/76, não estarem impedidos, 
por lei especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concor-
rência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Como nada mais foi apresentado e 
discutido, foi declarada encerrada a ordem do dia. Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata 
pelo secretário em livro próprio e, após o período de suspensão, reuniu-se a assembléia e a ata foi lida e aprovada por todos 
os presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e assinada a respectiva ata pelo Presidente, pelo 
Secretário, pelos acionistas e por todos os Diretores Executivos que foram nesta oportunidade empossados no cargo. São 
Paulo-SP, 25/10/2017. Paulo Sérgio Bongiovanni - Presidente; Joaquim Constantino Neto - Secretário. Acionistas: Max 
Empreendimentos e Participações S/A.: Paulo Sérgio Bongiovanni; Ocimar Miguel Di Colla. Comporte Participações S/A.: 
Paulo Sérgio Coelho; Maria Zélia Rodrigues de Souza França. Diretores Executivos Empossados: Antônio Sebastião 
Alberto Crepaldi; Celso Alda; Mituo Marcos Itiroko; Arlete Vieira dos Santos; José Benedito Farias do Prado. Contador 
Nomeado: José Benedito Farias do Prado - CRC/SP nº 1SP141398/O-8. Jucesp nº 548.178/16-1 em 22/12/2016. Flávia 
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A
CNPJ n.º 61.563.557/0001-25 - NIRE 35300037057

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 29/12/2016
1. Data, horário e local: Aos 29/12/2016, às 09 horas, na sede da sociedade, localizada na cidade de São Paulo - SP, à 
Rua Joaquim Mendes, no 207 – Estabelecimento 01 – Bairro Jardim das Laranjeiras, CEP: 02.518-100. 2. Convocação: 
Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Acionistas: (a) Max Empreendimentos e 
Participações S/A, sociedade anônima, estabelecida na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, à Rua Capitão 
Alberto Mendes Junior, no 58, Vila Liberdade, NIRE 35300327951, CNPJ no 76.467.224/0001-70, neste ato, representada por 
seus diretores Paulo Sérgio Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 051.061.748-48 e Hélio Dalmaso Meneghin, 
RG nº 12.736.169 SSP/SP, CPF/MF nº. 026.436.118-02 e (b) Comporte Participações S/A, sociedade anônima, com sede 
na cidade de São Bernardo do Campo/SP, à Avenida dom Jaime de Barros Câmara, no. 300, Sala 9, Bairro Planalto, NIRE 
35300191293, CNPJ no 05.169.726/0001-76, neste ato, representada por seu diretor-presidente, Paulo Sérgio Coelho, RG nº 
426.172 SSP/MG, CPF/MF nº. 162.329.256-53; e pela diretora, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, RG nº 37.521.997-
3 SSP/SP, CPF/MF nº. 442.337.286-04, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas 
constantes do Livro de Presenças. 4. Mesa: Dirigiram os trabalhos, como Presidente, Paulo Sérgio Bongiovanni, já qualificado 
e como Secretário, Joaquim Constantino Neto, RG nº 17.365.750 SSP/SP, CPF/MF nº. 084.864.028-40. 5. Ordem do dia: 
Deliberar sobre: (1) Aumento do Capital Social e (2) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Iniciados os trabalhos, 
foram colocados para deliberação e aprovação os itens da ordem do dia, conforme segue: (1) Aprovado por unanimidade o 
aumento do Capital Social em R$ 2.298.000,00, representado por 2.298.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
passando assim de R$ 86.995.000,00 para o valor de R$ 89.293.000,00. A presente emissão de 2.298.000 ações ordinárias 
nominativas são subscritas pelas acionistas na proporção de suas participações acionárias e são integralizadas mediante 
aproveitamento do saldo apresentado em 29/12/2016 da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social em 
montante de R$ 2.298.000,00. Com a presente subscrição e integralização, o Capital Social e o quadro acionário ficam assim 
constituídos: Quadro de Distribuição das Ações: Acionista - Ações - Capital Social R$ - %%: Max Empreendimentos e 
Participações S.A. - 44.646.500 - 44.646.500,00 - 50,00%; Comporte Participações S.A. - 44.646.500 - 44.646.500,00 - 50,00%; 
Total: 89.293.000 - 89.293.000,00 - 100,00%. (2) Outros assuntos de interesse social: Nada houve a tratar. Encerramento: 
Como nada mais foi apresentado e discutido, foi declarada encerrada a ordem do dia. Foram suspensos os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura da ata pelo secretário em livro próprio e, após o período de suspensão, reuniu-se a assembléia 
e a ata foi lida e aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e assinada 
a respectiva ata pelo Presidente, pelo Secretário e pelos acionistas. São Paulo-SP, 29/12/2016. Paulo Sérgio Bongiovanni 
- Presidente; Joaquim Constantino Neto - Secretário. Acionistas: Max Empreendimentos e Participações S/A: Paulo 
Sérgio Bongiovanni; Hélio Dalmaso Meneghin. Comporte Participações S/A. Paulo Sérgio Coelho; Maria Zélia Rodrigues de 
Souza França. Jucesp nº 41.586/17-7 em 19/01/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Litorânea Transportes Coletivos S/A
CNPJ n.º 67.292.037/0001-01 - NIRE 35300448294

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 24 de Outubro de 2016
1. Data, Horário e Local: Aos 24/10/2016, às 14 hs, na sede da sociedade, localizada na cidade de São Paulo/SP, à Rua Joaquim 
Mendes, nº 207 – Ala B – Bairro Jardim das Laranjeiras. 2. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 
6.404/76. 3. Presença: Acionistas:(a) Max Empreendimentos e Participações S/A, sociedade anônima, estabelecida na cidade 
de Presidente Prudente/SP, à Rua Capitão Alberto Mendes Junior, nº 58, Jardim Morishita, NIRE 35300327951, CNPJ nº 
76.467.224/0001-70, neste ato, representada por seus diretores Paulo Sérgio Bongiovanni, RG nº 8.411.120-3 SSP/SP, CPF/
MF nº. 051.061.748-48, Ocimar Miguel Di Colla, RG nº 10.288.229-0 SSP/SP, CPF/MF nº. 062.019.298-43; (b) Comporte 
Participações S/A, sociedade anônima, com sede na cidade de São Bernardo do Campo/SP, à Avenida dom Jaime de Barros 
Câmara, no 300, Sala 9, Bairro Planalto, NIRE 35300191293, CNPJ nº 05.169.726/0001-76, neste ato, representada por seu 
Diretor-presidente, Paulo Sérgio Coelho, RG nº 426.172 SSP/MG, CPF/MF nº. 162.329.256-53; e pela diretora, Maria Zélia 
Rodrigues de Souza França, RG nº 37.521.997-3 SSP/SP, CPF/MF nº. 442.337.286-04; e (c) EPM Investimentos Ltda, socie-
dade empresária, estabelecida na cidade de São Paulo/SP, à Avenida Pacaembu, nº 1079, Sala 02, Bairro Pacaembu, NIRE 
3522651282-6, CNPJ nº 15.561.534/0001-64, neste ato, representada por seus diretores Paulo Sérgio Bongiovanni, RG nº 
8.411.120-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.061.748-48 e Joaquim Constantino Neto, RG nº 17.365.750 SSP/SP, 
CPF/MF nº. 084.864.028-40, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes do 
Livro de Presenças. 4. Mesa: Dirigiram os trabalhos, como Presidente, Paulo Sérgio Bongiovanni e, como Secretário, Joaquim 
Constantino Neto, ambos já qualificados acima. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) Nomeação de Diretores Executivos; (2) 
Estabelecimento dos poderes aos diretores para administração da sociedade; (3) Nomeação de contador e (4) Posse dos 
Diretores Executivos. Deliberações: Iniciados os trabalhos, foram colocados para deliberação e aprovação os itens da ordem 
do dia, conforme segue: (1) Aprovado, por unanimidade dos presentes, a nomeação dos Diretores Executivos abaixo, cujo 
mandato vigerá até o dia 31/12/2017. a) Antônio Sebastião Alberto Crepaldi, RG nº 6.079.340 SSP/SP, CPF nº 539.103.208-30; 
b) Celso Alda, RG nº 4.015.580 SSP/PR, CPF nº 617.710.589-00; (c) Mituo Marcos Itiroko, RG nº 28.023.405-3 SSP/SP, CPF 
nº 617.881.809-25; (d) Arlete Vieira dos Santos, RG nº 12.469.761-6 SSP/SP, CPF nº 055.458.928-18; (e) José Benedito Farias 
do Prado, RG nº 10.288.280 SSP/SP, CPF nº 017.754.268-31. 2) Aprovado por unanimidade dos presentes o estabelecimento 
dos poderes aos diretores para administração da sociedade: A sociedade será administrada observando-se o formato de 
representação a seguir discriminado, dentro dos limites e competências abaixo descritos: 1º - Em Conjunto de dois Diretores 
Executivos ou de Um Diretor Executivo Com um dos Diretores Gerais da Sociedade: 1) Representar a sociedade junto às 
instituições financeiras e bancárias, podendo para tanto: a) Emitir, endossar, sustar, contra ordenar, cancelar, baixar cheques; 
b) Abrir e encerrar contas bancárias; c) Autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições convencionadas; d) 
Receber, passar recibo e dar quitação; e) Efetuar transferências/pagamentos, por qualquer meio; f) Autorizar débitos em conta 
relativos à operações; g) Efetuar resgates/aplicações financeiras; h) Efetuar saques em conta corrente e em conta poupança; i) 
Cadastrar, alterar e desbloquear senhas, conceder abatimentos; j) Firmar proposta de empréstimo e/ou financiamento; k) Firmar 
contrato de abertura de crédito; l) Ajustar valor, cláusulas e condições de empréstimos e/ou financiamento de capital de giro ou 
aquisição do ativo imobilizado, inclusive contratos de arrendamento mercantil (leasing); m) Firmar instrumento de crédito; 2) 
Caucionar títulos; 3) Confessar, transigir, desistir, efetuar acordos que envolvam valores até o montante de R$ 15.000,00; 4) 
Firmar orçamentos; 5) Receber citação, intimação e notificação em procedimentos judiciais e extra-judiciais; 6) Reivindicar 
direitos de qualquer espécie; 7) Consultar depósitos judiciais via internet; 8) Contratar seguro e assinar as respectivas Apólices; 
9) Oferecer bens móveis e/ou imóveis em garantia real de contratos, de processos judiciais ou administrativos de qualquer 
natureza; 10) Celebrar acordos em geral, judiciais ou extrajudiciais, recebendo ou pagando e dando ou recebendo quitação, se 
relacionados com processos trabalhistas sem limitação de valor, se relativo à área cível até o limite de R$ 15.000,00; 11) Firmar 
contratos de fornecimento de bens ou de prestação de serviços de ou com terceiros; 12) Contratar com companhias telefônicas 
e/ou de telecomunicação os serviços relacionados com comunicação; 13) Firmar escritura pública de transação e quitação geral 
por acordo amigável de Indenização de Danos e/ou lesões corporais junto aos cartórios e tabelionatos de registro civil, até o 
valor máximo de R$ 15.000,00;14) Firmar Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho; 15) Firmar contratos e termos aditivos 
de qualquer espécie; 16) Outorgar procuração em geral, inclusive “ad judicia”. 2º - Em Conjunto de um Diretor Executivo com 
um dos Diretores Gerais da Sociedade ou em Conjunto de dois Diretores Gerais: 1) Exercer todos os poderes outorgados 
no item Primeiro; 2) Dar em garantia bens móveis, imóveis, bem como hipoteca de bens pertencentes à empresa; 3) Confessar, 
transigir, desistir, efetuar acordos que envolvam valores superiores ao montante de R$ 15.000,00; 4) Celebrar acordos em geral, 
judiciais ou extrajudiciais, recebendo ou pagando e dando ou recebendo quitação em valor superior a de R$ 15.000,00; 5) 
Adquirir a que título for, bens do ativo permanente tangíveis ou intangíveis, inclusive concessões e/ou permissões de linhas de 
ônibus; 6) Firmar escritura pública de transação e quitação geral por acordo amigável de Indenização de Danos e/ou lesões 
corporais junto aos cartórios e tabelionatos de registro civil, nos casos de valor superior a R$ 15.000,00; 7) Firmar todos os 
documentos necessários para compra, venda e liberação de veículos em nome da sociedade, representado-a, também, perante 
as repartições públicas em geral, inclusive DETRAN de todos os Estados da Federação e demais órgãos competentes, requerendo, 
alegando, provando, juntando e apresentando documentos, provas e justificações, dar e receber quitação nesses órgãos, podendo 
ainda assinar Certificados de Registro de Veículos (DUT), para fins de alienação a qualquer título; 8) Firmar declarações e 
contratos de compra e venda de veículos, com ou sem reserva de domínio ou alienação fiduciária; 9) Firmar termos de transfe-
rência, recibos de venda de veículos, instrumentos de liberação de reserva de domínio ou alienação fiduciária, declarações ou 
autorizações. 3º - Poderes Outorgados ao Diretor Executivo e ao Diretor Geral Para Agirem Isoladamente: 1) Representar 
a sociedade junto às instituições financeiras e bancárias, podendo para tanto: a) Solicitar, conferir, questionar e discordar de 
saldos e extratos bancários; b) Retirar cheques devolvidos; c) Receber e firmar recibo de todo e qualquer crédito, inclusive de 
depósitos judiciais de qualquer natureza, ordem de pagamento, reembolso postal, exigindo cheque nominal cruzado ou ordem 
de crédito ou depósito em conta corrente a favor da sociedade; d) Requisitar e retirar talonários de cheques 2) Representar a 
sociedade ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, inclusive para fins sindicais, seja perante os órgãos patronais 
ou de empregados a que título for; 3) Representar a sociedade perante todos os órgãos públicos gestores da atividade (poder 
concedente), seja no âmbito Municipal, Estadual ou federal, dentre outros a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres; 
Departamento de Estradas de Rodagem de todos os Estados da Federação; ARTESP – Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo; EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São 
Paulo; SPTRANS – São Paulo Transporte S/A., podendo peticionar, requerer, ser requerida, responder e firmar documentos; 4) 
Representar a sociedade nas licitações e/ou concorrências e/ou convites em geral, perante a União, Estados ou Municípios e 
em todas as suas repartições ou órgãos, inclusive nas autarquias, também nas empresas de economia mista ou privada, podendo 
ainda, requerer, contestar, recusar, apresentar propostas de preços, podendo também nomear representantes com iguais 
poderes, enfim assinar toda e qualquer documentação necessária à participação da sociedade nos processos licitatórios; 5) 
Nomear prepostos para representar a sociedade em audiências de qualquer natureza; 6) Contratar, admitir e demitir funcionários 
firmando e assinando suas Carteiras Profissionais, contratos de trabalho e demais documentos relacionados com relação 
empregatícia; 7) Firmar balanços e demonstrações contábeis e financeiras, inclusive balanço digital – Sistema SPED – Receita 
Federal; 8) Representar a sociedade perante as instituições que administram o e-CNPJ, inclusive perante o ICP – Brasil, que 
regula a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, podendo criar senhas, efetuar assinatura digital, assinar documentos, em 
fim, praticar todos os atos necessários para atendimento da certificação digital, nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal; 9) 
Representar, requerer, assinar em audiências no foro civil, comercial, tributário, criminal, previdenciário ou trabalhista até final 
instância, também junto a quaisquer órgãos ou repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economia mista ou 
autárquicas, inclusive no IAP, IBAMA, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
DETRANs, Companhias de Saneamento, Energia Elétrica e Telefônicas, órgãos fazendários tanto de âmbito Municipal, como 
Estadual ou Federal, Receita Federal e Estadual, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e órgãos gestores e fiscalizadores 
do FGTS, Registro de Imóveis, tabelionatos, Prefeituras Municipais, Juntas Comerciais e onde mais for preciso e com esta se 
apresentar, requerendo, alegando, reclamando, provando e assinando os documentos que forem necessários, podendo inclusive 
receber intimações e citações. (3) Aprovado, por unanimidade dos presentes a nomeação de contador: Nos termos do que 
dispõe o artigo 1.182, da lei 10.406/02, fica designado como responsável pela escrituração fisco contábil o José Benedito Farias 
do Prado, nº 10.288.280 SSP/SP, CPF nº 017.754.268-31, CRC/SP nº 1SP141398/O-8. (4) Termo de Posse: Os Diretores 
Executivos nomeados, abaixo assinados, todos presentes nesta reunião, são nesta oportunidade empossados, para cumprir o 
mandato até a data de 31/12/2017, comprometendo-se os mesmos a exercer as atribuições do respectivo cargo com fiel 
observância dos deveres impostos pela lei e pelo Estatuto Social da empresa, em relação aos quais, no que se refere aos 
requisitos para o cargo, declaram, para fins do disposto no inciso IV, do artigo 53, do Decreto 1.800/96, bem como do contido 
nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 147, da lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração da 
empresa e nem condenados, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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. Encerramento: Como nada mais foi apresentado e discutido, foi declarada encerrada a ordem do dia. Foram 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata pelo secretário em livro próprio e, após o período de suspen-
são, reuniu-se a assembléia e a ata foi lida e aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e assinada a respectiva ata pelo Presidente, pelo Secretário, pelos acionistas e por todos os Diretores Executivos 
que foram nesta oportunidade empossados no cargo. São Paulo/SP, 24/10/2016. Paulo Sérgio Bongiovanni - Presidente; 
Joaquim Constantino Neto - Secretário. Acionistas: Max Empreendimentos e Participações S/A.: Paulo Sérgio Bongiovanni; 
Ocimar Miguel Di Colla. Comporte Participações S/A.: Paulo Sérgio Coelho; Maria Zélia Rodrigues de Souza França. EPM 
Investimentos Ltda.: Paulo Sérgio Bongiovanni; Joaquim Constantino Neto. Diretores Executivos Empossados: Antônio 
Sebastião Alberto Crepaldi; Celso Alda; Mituo Marcos Itiroko; Arlete Vieira dos Santos; José Benedito Farias do Prado. Contador 
Nomeado: José Benedito Farias do Prado - CRC/SP nº 1SP141398/O-8. Jucesp nº 503.239/16-1 em 29/11/2016. Flávia Regina 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.
CNPJ/MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 28/04/2016
Data, Hora e Local: 28/4/16, às 9 hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital. Convocação: 
edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 16, 17 e 18/3/16. Presença: acionistas representando mais 
de 2/3 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de 
Sant’Anna.- Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 
6.404/76.- Deliberações: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/15, publicados 
no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 15/04/16, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se 
encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 16, 17 e 18/3/16; 2. fixar em R$ 0,00 o valor 
global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; 3. Outros assuntos: Com a 
aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens 
e também a gratidão da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor Luis Eduardo de Moraes Giorgi, falecido em 14/6/15, pelos 
relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento:  nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada 
a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 28/4/16. Assinaturas: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., por Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari 
e Isabela Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., por procuração Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Acácias 
Participações Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Agapantos Empreendimentos Participações Ltda., 
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Aurobindo Participações e Empreendimentos Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. SP, 28/4/16. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; 
Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Jucesp nº 555/17-4 em 03/01/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010145-94.2009.8.26.0586. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São Roque, Estado de São Paulo, Dr(a). Roge
Naim Tenn, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Valdecir de Araujo Siqueira, R TAQUARITUBA,
210, VILA BOM JESUS - CEP 18400-660, Itapeva-SP, CPF 057.519.218-60 e Pedro Nelson de Lima,
RUA SAMUZ ISSAC, 97, São Paulo-SP, CPF 796.355.988-15 , que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo Viaoste Sa,
alegando em síntese: Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, move contra si por danos
que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu no dia 15 de abril de 2007, por
volta das 23:20 horas, o segundo requerido , Sr. Pedro Nelson de Lima, estava trafegando com o
caminhão marca M.Benz, modelo L1519, cor azul, ano 1977 placa BWS-4308, chassi nº
34504412345423, de propriedade do primeiro requerido, Sr. Valdecir de Araujo Siqueira, quando, na
altura do quilometro 99+300 metros, sentido Leste, da Rodovia SP-270, perdeu o controle do
referido veiculo, vindo em seguida atingir e danificar patrimônio público sob concessão da
requerente. Mediante o acidente ocorrido a Policia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo,
elaborou o boletim de ocorrência nº 647.443 (doc. 4) descrevendo as circunstâncias do mesmo . O
referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela requerente,
sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a instalação de novo material
em substituição ao danificado. A requerente também alocou pessoal capacitado e equipamento
indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela
rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos
reparos, a requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 5.922,06 ( cinco mil,
novecentos e vinte e dois reais e seis centavos), conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Por fim,
em diversas vezes a requerente tentou a realizar acordo amigável com os requeridos para a
reparação dos danos causados, porém , as tentativas restaram infrutíferas. Por este motivo, não lhe
resta outra alternativa senão a propositura da presente ação. Estando em termos, expediu-se o
presente edital para 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, os réus serão 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 São Roque, aos 08 de fevereiro de 2017.                                       (02 e 03)

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0014660-22.2016.8. 26. 0007(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSE CARLOS VIEIRA, RG 20.037.105, CPF: 092.958.083-51 e
AFONSO CELSO DOS CAMPOS, RG Nº 9.491.163, CPF/MF Nº 059.407.438-03 que nos autos da
ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, requerida por MOMENTUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do
valor de R$ 11.707,83, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513, §2º, IV, do
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do
C.P.C.). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade São Paulo, aos 27 de janeiro de 2017.                                                                              (02 e 03)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036091-65.2012.8.26.0068 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata
Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NFV Construções e Serviços
Ltda - Me, CNPJ 11.810.352/0001-29 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por
parte de Fabricia Busqueti Castro, alegando em síntese: a autora firmou contrato de prestação de
serviços de construção com o requerido, contudo, após assinatura do contrato e recebimento da pri-
meira parcela feita por cartão de crédito, o requerido executou uma mínima parte do serviço contra-
tado e abandonou a obra, em contato afirmou passar por processo de falência sugerindo à autora
contratação de dois pedreiros, o que foi feito pela autora que arcou com todas despesas necessárias
à conclusão da obra, ainda, a autora suspendeu o pagamento da primeira parcela considerando que
o serviço não fora feito de fato, tendo recebido notificação de inclusão de seu nome nos serviços de
cadastro de inadimplentes. 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 Barueri, aos 12 de janeiro de 2017.                                                                                         (02 e 03)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0038154-25.2016.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose da Silva, CPF 466.879.988-20, que a ação de cobrança que lhe foi
proposta por Momentum Empreendimentos Imobiliarios, foi julgada procedente, iniciando-se a fase de
Cumprimento de Sentença. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Intimação, por Edital, para que efetue o pagamento do débito R$ 90.127,58 (atualizado até 8 de setembro
de 2016) devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, do
Código de Processo Civil . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2016.                            (02 e 03)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33.2012.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida de Almeida, CPF 996.300.018-53, que nos autos da ação
Sumário, requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora em fase de execução de
sentença, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$43.579,00 (08/01/2016) que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% mais honorários
advocatícios de 10% (art. 513, § 2º, IV, e 523 do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 07 de outubro de 2016.                                                                                           (02 e 03)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0136193-96.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Armando de Moraes Neto, Rua Magnolia, 10, -, Jaguaribe -
CEP 06050-080, Osasco-SP, CPF 806.676.438-34, RG 6607755, que lhe foi proposta uma ação de
cobrança por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, no valor de R$ 2.618,74,
referente à taxa de conservação e melhoramentos do lote 04, da Quadra CX, do Empreendimentos
Terras de Santa Cristina VI. 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 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito ou apresente eventual
contestação. 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 São Paulo, aos 17 de novembro de 2016.                                 (02 e 03)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0153237-65.2011.8 .26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SEBASTIÃO PEREIRA DE AGUIAR, CPF Nº 078.542.938-72,
RG Nº 1172640, e terceiros interessados, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário
em fase de cumprimento de sentença por parte de MOMENTUM EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que tome ciência acerca do termo de penhora e depósito lavrado a
fls. 221, cujo teor segue transcrito, podendo apresentar eventual impugnação no prazo de 15 dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital: “Em São Paulo, aos 22 de setembro de 2016, no
Cartório da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, em cumprimento à r. decisão proferida nos autos
da ação em epígrafe (fl. 212), lavro o presente TERMO DE PENHORA dos direitos titularizados pelo
executado em relação ao lote n.º 30 da quadra “DU”, do loteamento denominado “Terras de Santa
Cristina – Gleba VI, situado no perímetro urbano de Paranapanema – SP, de propriedade de RVM
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 67.648.773/0001-08, com sede na R. Ministro Roberto
Cardoso Alves, 728, São Paulo – SP, com a seguinte descrição: faz frente para a Rua 45, medindo
15,00 metros; pelo lado direito, de quem dessa rua olha para o imóvel, confronta com o lote n.º 29,
medindo 30,00 metros; pelo lado esquerdo com o lote n.º 31, medindo 30,00 metros; e, pelos fundos
confronta com parte do lote n.º 28, medindo 15,00 metros; encerrando a área de 450,00 metros
quadrados, matrícula n.º 16.778 – Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica, Comarca de Avaré – SP, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s),
o(a)(s) Sr(a)(s). Sebastião Pereira de Aguiar, CPF nº 078.542.938-72, RG nº 1172640. O(A)(s)
depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização
deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das obrigações inerentes. NADA
MAIS. Lido e achado conforme segue devidamente assinado. Eu, Silvia Maria Cordeiro Maio Braga,
escrevente, expedi. Eu, Darli Tonnucci da Silva, gestora, conferi e assino.”. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de
dezembro de 2016. Eu, Marcelo Endo Ferraz da Silva, escrevente, expedi. Eu, Darli Tonnucci da
Silva, Gestora da Equipe de Processos Físicos da Unid. de Proc. Judicial da 41ª à 45ª Varas Cíveis,
conferi e assino.                                                                                                                              (02 e 03)

35ª Vara Cível do Foro Central da Capital / SP 35º Ofício Cível EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº : 0157752-12.2012.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 35ª
Vara Cível do Foro Central Cível no Estado de São Paulo , Dr. Edward Albert Lancelot D.C.Caterham
Wickfield, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Confecções Desfrute Ltda Epp (CNPJ,04.823.580/
0001-78) na pessoa de seus representantes legais que foi proposta uma ação Monitória por parte de
GB CUSTOMIZAÇÃO LTDA EPP ( CNPJ,06.029.682/0001-41) objetivando a quantia de R$ 63.500,00,
acrescidos de correção monetária e de juros moratórios de 1%ao mês, a partir da citação. Estando a
requerida em local ignorado, expede-se EDITAL de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra pague os débitos devidamente atualizados e acrescidos das demais cominações le-
gais, sob pena de se constituir título executivo judicial de pleno direito, prosseguindo-se o feito nos ter-
mos da Lei. Será o presente edital, por extrato afixado e publicado na forma da Lei.                 (02 e 03)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001860-08.2013. 8.26. 0020 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) NAIR LEAL DA MOTA, CPF
135.380.608-19, RG 11.385.809, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: Objetivando a cobrança no
valor de R$ 3.906,54, referente a taxa de conservação do lote 16, da quadra DP, Empreendimento
Terras de Sta. Cristina IV. 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 contestação. 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
São Paulo, aos 22 de novembro de 2016.                                                                                      (02 e 03)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006520-13.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a(o) SELMA S. B. S. EVANGELISTA, CPF 101.296.688-77, RG 26.524.064-5, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimento de R$
7.811,04(05/2015), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e
não foi cumprido, referente aos meses de setembro/2010 à dezembro/2010. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contados a
partir da publicação deste, pague o valor supra devidamente corrigido, que a tornará isenta das custas e
honorários advocatícios ou no mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado
inicial em mandado executivo. Ficando advertida de que será nomeado curador especial em caso de
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de SP, aos 23 de janeiro de 2017.                                                                      (02 e 03)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1035895-17.2014.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da
8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Camila Almeida Estevao, CPF 318.675.448-81, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.012,16
(dezembro/2014), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as
partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital,
para que, em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor acima mencionado, ficando consignado,
neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios, ou, no mesmo prazo, ofereça embargos
sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerada 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 São Paulo,
aos 21 de janeiro de 2017.                                                                                                              (02 e 03)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042611-57.2014.8.26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Adriana Marilda Negrão,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Dayana Lemos Da Silveira, CPF 316.976.198-60, RG
35.185.740-0, Brasileiro, que lhe foi proposto Cumprimento de Sentença por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 6.650,59, que deverá ser devidamente atualizado
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa
de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19
de dezembro de 2016.                                                                                                                    (02 e 03)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043667-28.2014.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Roberto Lima Dos Santos, RG 26.254.668-1, CPF/MF
Nº 257.288.638-33, que nos autos da ação de Ordinária, requerida por, Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, CNPJ 43.371.723/0001-00, lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 2.612,87, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e
não cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando advertida de que será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2017.            (02 e 03)

Edital de Citação - Prazo de 20 (Vinte) dias. Processo Nº 1049421-74. 2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa
Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LADYLIKE FASHION CONFECÇÕES LTDA - ME, CNPJ/
MF Nº 11.477.046/0001-12 que COMERCIAL DE MODAS TÊXTIL TENDER FASHION LTDA lhes
ajuizou ação Monitória, objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.356,87 referentes as Triplicatas
vencidas e não pagas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 supra, pague o débito atualizado acrescido das cominações legais, ou conteste
o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos. Ficando advertida de que Será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2017. (02 e 03)

Processo Nº 1123423-83.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª VC, do Foro Central
Cível, Estado de SP, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)
Maiara Pinto de Oliveira, CPF 409.959.628-12, RG 482986499, Solteira, Brasileiro, União Social
Camiliana, lhe ajuizou ação de Monitória da quantia de R$ 5.151,47, referente ao contrato de prestação
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado,
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, pague o débito ou embargue a ação.
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 São Paulo, aos 11 de janeiro de 2017.                                                   (02 e 03)

Companhia Brasileira de Fiação
CNPJ/MF. nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1

Convocação - AGO A Ser Realizada em 12/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Fiação a se reunirem em assembléia geral 
ordinária, no dia 12/04/17, às 09 hs, na sede social na Rua Cesário Alvim, 498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/16; 2. Eleição 
da Diretoria para o triênio 2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse social. Acham-
-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 01/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (02, 03 e 04/03/17)


