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XP se prepara para 
aumentar aposta 
em criptomoedas

Força. Setor de criptomoedas levou a Coinbase a abertura de capital bilionária na Nasdaq

Fernanda Guimarães

A corretora XP, de Guilherme 
Benchimol,  tem  na  mesa  de  
projetos a criação de uma pla-
taforma de  criptomoedas.  A  
ideia da empresa é pegar caro-
na em um tipo de ativo que es-
tá atraindo cada vez mais inte-
resse entre investidores bra-
sileiros,  apurou  o  ‘Estadão’.  
Na maior plataforma de inves-
timentos do  País,  o  assunto  
não é exatamente uma novi-
dade: as criptomoedas já esta-
vam havia alguns anos na mi-
ra, mas acabaram abandona-
das. Agora,  podem fazer  um 
retorno – em condições mais 
favoráveis. 

Os sócios da XP, que fazem 
parte  da  XP  Controle,  chega-
ram a montar uma corretora de 
criptomoedas,  a  Xdex,  em  
2018. No começo do ano passa-
do,  porém,  a  operação  encer-
rou atividades. Os motivos cita-
dos  foram  as  dificuldades  de  
empreender  em  um  mercado  
não regulado. Agora, com esse 
investimento  se  popularizan-
do  ainda  mais,  atingindo  mi-

lhões de investidores, a ideia é 
que a XP retome o projeto. 

Outra questão que teria afas-
tado a XP da plataforma de crip-
to no passado seria um “veto” 
de seu sócio Itaú Unibanco, de-
tentor de 49% das ações da XP. 
Agora, com  o maior banco da  
América  Latina  começando  a  
se  desfazer  dessa  posição  na  
XP e perto de repassar a partici-
pação para que seus acionistas 
possam deter os papéis direta-
mente, as portas abriram-se de 
vez para o investimento.

A XP ainda não bateu o mar-
telo sobre o assunto nem o for-
mato da aposta nas criptomoe-
das, comentou uma fonte, mas 
uma movimentação é esperada 

para  o  curto  prazo.  De  qual-
quer forma, a visão é que, em 
relação à regulação, a visão do 
Banco Central sobre o tema es-
tá mais “pacificada”.

Acesso. Atenta ao maior inte-
resse de seus investidores para 
o  mercado  de  criptoativos,  a  
XP, nesse meio tempo, tem adi-
cionado fundos de investimen-
to desses ativos em sua plata-
forma, com valores de entrada 
acessíveis às pessoas físicas. 

O mercado de bitcoin, a crip-
tomoeda mais famosa em todo 
o mundo, vem crescendo ano a 
ano, impulsionado pela valori-
zação do ativo – que, de qual-
quer forma, é visto por especia-
listas, como volátil. Além do bit-
coin, há atualmente uma gama 
de criptoativos disponíveis pa-
ra  investimentos.  Mesmo  no  
Brasil, a quantidade de correto-
ras especializadas nessa área es-
tá em forte expansão.

O  assunto  ficou  ainda  mais  
quente dentro da XP depois da 
abertura de capital da Coinba-
se, a maior plataforma desse ti-
po nos Estados Unidos – a ope-

ração ocorreu na bolsa norte-
americana  Nasdaq,  voltada  a  
negócios de tecnologia.

Após  uma  forte  valorização  
desde  sua  estreia,  em  abril,  a  
companhia já tem valor de mer-
cado  na  casa  de  US$  100  bi-
lhões, montante superior ao de 
quase todas as empresas lista-
das na Bolsa brasileira. 

Por  aqui,  uma  das  maiores  
desse mercado, o Mercado Bit-
coin, que estava acompanhan-
do de  perto essa operação  no 
exterior,  já  está  com  bancos  
contatados para fazer seu IPO 
(oferta inicial de ações) ainda 
este ano. A estimativa é de que 
essa oferta poderá girar até R$ 
10 bilhões.

A leitura é de que a operação 
da Coinbase, a primeira plata-
forma de criptomoedas a abrir 
capital, servirá para criar “mas-
sa” crítica para outras transa-
ções ao redor do mundo. 

Conflito à vista?  Os  estudos  
em torno da criação da platafor-
ma teria sido a razão para que o 
presidente do Banco XP, José 
Berenguer, que comandou por 
anos a operação no Brasil do JP 
Morgan, renunciasse ao cargo 
de conselheiro da Bolsa brasi-
leira, a B3, cadeira que ocupava 
desde 2013. 

Segundo  fontes,  a  renúncia  
ocorreu  para  se  evitar  poten-
ciais futuros conflitos que po-

dem surgir entre os dois cargos 
com  a  possível  criação  dessa  
plataforma de criptoativos.

A saída do executivo do cole-
giado criou  tensão ontem  en-
tre investidores, que passaram 
a acreditar que a decisão pode-
ria ter relação  com  a  chegada  
de uma competidora ao merca-
do de bolsas no Brasil. 

Em relatório na manhã de on-
tem, o JP Morgan afirmou que 
a saída do executivo, “mesmo 
que não esteja ligada à competi-
ção no curto prazo, poderia fa-
cilitar  tal  empreendimento,  
uma  vez  que  não  representa  
mais conflito de interesses.”. 

Procurada, a XP não comen-
tou o assunto.

Bitcoins e afins. Companhia chegou a estruturar operação na área, em 2018, mas acabou abandonando a ideia – de acordo com fontes, 

por influência do Itaú Unibanco, seu sócio; agora, planeja retorno a esses ativos, que já compõem fundos de investimento da corretora 

Prefeitura de São José dos CamposPrefeitura de São José dos CamposPrefeitura de São José dos CamposPrefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão Administrativa e FinançasSecretaria de Gestão Administrativa e FinançasSecretaria de Gestão Administrativa e FinançasSecretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação:Edital de licitação:Edital de licitação:Edital de licitação: Concorrência Publica Internacional 003/SGAF/2021 Objeto:  Concorrência Publica Internacional 003/SGAF/2021 Objeto:  Concorrência Publica Internacional 003/SGAF/2021 Objeto:  Concorrência Publica Internacional 003/SGAF/2021 Objeto: 
Concessão, a título oneroso, da prestação dos serviços operacionais do sistema de Concessão, a título oneroso, da prestação dos serviços operacionais do sistema de Concessão, a título oneroso, da prestação dos serviços operacionais do sistema de Concessão, a título oneroso, da prestação dos serviços operacionais do sistema de 
transporte público do município. Encerramento: 07/07/2021 às 09h00. // Concorrência transporte público do município. Encerramento: 07/07/2021 às 09h00. // Concorrência transporte público do município. Encerramento: 07/07/2021 às 09h00. // Concorrência transporte público do município. Encerramento: 07/07/2021 às 09h00. // Concorrência 
Publica Internacional 005/SGAF/2021 Objeto: Concessão onerosa do estabelecimento Publica Internacional 005/SGAF/2021 Objeto: Concessão onerosa do estabelecimento Publica Internacional 005/SGAF/2021 Objeto: Concessão onerosa do estabelecimento Publica Internacional 005/SGAF/2021 Objeto: Concessão onerosa do estabelecimento 
de meio de pagamento, para aquisição de produtos tarifários do sistema de transporte de meio de pagamento, para aquisição de produtos tarifários do sistema de transporte de meio de pagamento, para aquisição de produtos tarifários do sistema de transporte de meio de pagamento, para aquisição de produtos tarifários do sistema de transporte 
público municipal. Encerramento: 22/07/2021 às 09h00. // Concorrência Publica público municipal. Encerramento: 22/07/2021 às 09h00. // Concorrência Publica público municipal. Encerramento: 22/07/2021 às 09h00. // Concorrência Publica público municipal. Encerramento: 22/07/2021 às 09h00. // Concorrência Publica 
Internacional 006/SGAF/2021 Objeto: Internacional 006/SGAF/2021 Objeto: Internacional 006/SGAF/2021 Objeto: Internacional 006/SGAF/2021 Objeto: Concessão de serviços complementares 
à operação do sistema de transporte público coletivo do município consistentes 
em serviços de gestão financeira, controle de bilhetagem, fornecimento de Data 
Warehouse e Datalake, bem como fornecimento de hardware e software integrado 
para pagamento e fornecimento de WI-FI embarcado. Encerramento: 09/08/2021 às . Encerramento: 09/08/2021 às . Encerramento: 09/08/2021 às . Encerramento: 09/08/2021 às 
09h00. // Concorrência Publica Internacional 007/SGAF/2021 Objeto: Fornecimento, 09h00. // Concorrência Publica Internacional 007/SGAF/2021 Objeto: Fornecimento, 09h00. // Concorrência Publica Internacional 007/SGAF/2021 Objeto: Fornecimento, 09h00. // Concorrência Publica Internacional 007/SGAF/2021 Objeto: Fornecimento, 
instalação, customizações, suporte contínuo do serviço de gestão de dados, serviços instalação, customizações, suporte contínuo do serviço de gestão de dados, serviços instalação, customizações, suporte contínuo do serviço de gestão de dados, serviços instalação, customizações, suporte contínuo do serviço de gestão de dados, serviços 
associados para o transporte público coletivo do município de São José dos Campos. associados para o transporte público coletivo do município de São José dos Campos. associados para o transporte público coletivo do município de São José dos Campos. associados para o transporte público coletivo do município de São José dos Campos. 
Encerramento: 10/08/2021 às 09h00.Encerramento: 10/08/2021 às 09h00.Encerramento: 10/08/2021 às 09h00.Encerramento: 10/08/2021 às 09h00.
Informações:Informações:Informações:Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00.    
José Cláudio Marcondes PaivaJosé Cláudio Marcondes PaivaJosé Cláudio Marcondes PaivaJosé Cláudio Marcondes Paiva – Diretor do Departamento de Recursos Materiais.  – Diretor do Departamento de Recursos Materiais.  – Diretor do Departamento de Recursos Materiais.  – Diretor do Departamento de Recursos Materiais. 
Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86

COMUNICADO

A Fundação Padre Anchieta comunica com referência ao Chamamento Público 

nº 0001/2021 – Processo nº 0252/2021, que tem o objetivo o credenciamento 

de leiloeiro, que está disponível no endereço www.tvcultura.com.br - Editais, o 
Comunicado nº 01, com respostas referente aos pedidos de esclarecimentos.
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citados acima foram também disponibilizados previamente aos acionistas da Companhia por meio digital seguro, nos termos citados acima foram também disponibilizados previamente aos acionistas da Companhia por meio digital seguro, nos termos citados acima foram também disponibilizados previamente aos acionistas da Companhia por meio digital seguro, nos termos citados acima foram também disponibilizados previamente aos acionistas da Companhia por meio digital seguro, nos termos 
da IN DREI 81/2020. (ii) A proposta da administração para a destinação do resultado negativo da Companhia, referente ao da IN DREI 81/2020. (ii) A proposta da administração para a destinação do resultado negativo da Companhia, referente ao da IN DREI 81/2020. (ii) A proposta da administração para a destinação do resultado negativo da Companhia, referente ao da IN DREI 81/2020. (ii) A proposta da administração para a destinação do resultado negativo da Companhia, referente ao 
exercício social encerrado em 31.12.2020, no valor de R$ 65.367.380,00, o qual será destinado para a conta de prejuízos exercício social encerrado em 31.12.2020, no valor de R$ 65.367.380,00, o qual será destinado para a conta de prejuízos exercício social encerrado em 31.12.2020, no valor de R$ 65.367.380,00, o qual será destinado para a conta de prejuízos exercício social encerrado em 31.12.2020, no valor de R$ 65.367.380,00, o qual será destinado para a conta de prejuízos 
acumulados da Companhia; os acionistas não farão jus ao recebimento de nenhum valor a título de dividendos ou juros sobre acumulados da Companhia; os acionistas não farão jus ao recebimento de nenhum valor a título de dividendos ou juros sobre acumulados da Companhia; os acionistas não farão jus ao recebimento de nenhum valor a título de dividendos ou juros sobre acumulados da Companhia; os acionistas não farão jus ao recebimento de nenhum valor a título de dividendos ou juros sobre 
o capital próprio em relação ao exercício encerrado em 31.12.2020. (iii) As contas dos administradores e o relatório de o capital próprio em relação ao exercício encerrado em 31.12.2020. (iii) As contas dos administradores e o relatório de o capital próprio em relação ao exercício encerrado em 31.12.2020. (iii) As contas dos administradores e o relatório de o capital próprio em relação ao exercício encerrado em 31.12.2020. (iii) As contas dos administradores e o relatório de 
administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020. (iv) A ausência de remuneração da Administração administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020. (iv) A ausência de remuneração da Administração administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020. (iv) A ausência de remuneração da Administração administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020. (iv) A ausência de remuneração da Administração 
da Companhia para o exercício social de 2021. (v) Em respeito às disposições das Cláusulas 6.1.2 e 6.1.3 do Acordo de da Companhia para o exercício social de 2021. (v) Em respeito às disposições das Cláusulas 6.1.2 e 6.1.3 do Acordo de da Companhia para o exercício social de 2021. (v) Em respeito às disposições das Cláusulas 6.1.2 e 6.1.3 do Acordo de da Companhia para o exercício social de 2021. (v) Em respeito às disposições das Cláusulas 6.1.2 e 6.1.3 do Acordo de 
Acionistas da Companhia, a eleição dos seguintes indivíduos para compor o Conselho de Administração da Companhia, Acionistas da Companhia, a eleição dos seguintes indivíduos para compor o Conselho de Administração da Companhia, Acionistas da Companhia, a eleição dos seguintes indivíduos para compor o Conselho de Administração da Companhia, Acionistas da Companhia, a eleição dos seguintes indivíduos para compor o Conselho de Administração da Companhia, 
todos com mandato até a data de realização da AGO que examinar as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao todos com mandato até a data de realização da AGO que examinar as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao todos com mandato até a data de realização da AGO que examinar as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao todos com mandato até a data de realização da AGO que examinar as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao 
encerramento do exercício social de 2021: a.encerramento do exercício social de 2021: a.encerramento do exercício social de 2021: a.encerramento do exercício social de 2021: a. Bruno Pessoa Serapião Bruno Pessoa Serapião Bruno Pessoa Serapião Bruno Pessoa Serapião, brasileiro, casado, engenheiro, RG 428.280 (MAER/, brasileiro, casado, engenheiro, RG 428.280 (MAER/, brasileiro, casado, engenheiro, RG 428.280 (MAER/, brasileiro, casado, engenheiro, RG 428.280 (MAER/
RJ), CPF 162.746.258-95, eleito para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, por RJ), CPF 162.746.258-95, eleito para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, por RJ), CPF 162.746.258-95, eleito para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, por RJ), CPF 162.746.258-95, eleito para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, por 
indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; b. indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; b. indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; b. indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; b. Sergio Sergio Sergio Sergio 
BekeiermanBekeiermanBekeiermanBekeierman, brasileiro, casado, engenheiro, RG 32.151.254-6 SSP/SP e CPF 223.463.578-04, reeleito para ocupar o cargo , brasileiro, casado, engenheiro, RG 32.151.254-6 SSP/SP e CPF 223.463.578-04, reeleito para ocupar o cargo , brasileiro, casado, engenheiro, RG 32.151.254-6 SSP/SP e CPF 223.463.578-04, reeleito para ocupar o cargo , brasileiro, casado, engenheiro, RG 32.151.254-6 SSP/SP e CPF 223.463.578-04, reeleito para ocupar o cargo 
de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, por indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, por indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, por indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, por indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia; e c. de Investimento em Participações Multiestratégia; e c. de Investimento em Participações Multiestratégia; e c. de Investimento em Participações Multiestratégia; e c. Felipe Andrade PintoFelipe Andrade PintoFelipe Andrade PintoFelipe Andrade Pinto, brasileiro, casado, administrador de , brasileiro, casado, administrador de , brasileiro, casado, administrador de , brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG 19539016-7 SSP/SP e CPF 264.447.628-39, eleito para ocupar o cargo de Conselheiro sem designação empresas, RG 19539016-7 SSP/SP e CPF 264.447.628-39, eleito para ocupar o cargo de Conselheiro sem designação empresas, RG 19539016-7 SSP/SP e CPF 264.447.628-39, eleito para ocupar o cargo de Conselheiro sem designação empresas, RG 19539016-7 SSP/SP e CPF 264.447.628-39, eleito para ocupar o cargo de Conselheiro sem designação 
específi ca da Companhia, por indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações específi ca da Companhia, por indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações específi ca da Companhia, por indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações específi ca da Companhia, por indicação do acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, todos residentes em São Paulo/SP. (vi) Os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não Multiestratégia, todos residentes em São Paulo/SP. (vi) Os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não Multiestratégia, todos residentes em São Paulo/SP. (vi) Os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não Multiestratégia, todos residentes em São Paulo/SP. (vi) Os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não 
estão impedidos de exercer atividades mercantis, conforme os Termos de Posse contendo a Declaração de Desimpedimento, estão impedidos de exercer atividades mercantis, conforme os Termos de Posse contendo a Declaração de Desimpedimento, estão impedidos de exercer atividades mercantis, conforme os Termos de Posse contendo a Declaração de Desimpedimento, estão impedidos de exercer atividades mercantis, conforme os Termos de Posse contendo a Declaração de Desimpedimento, 
devidamente lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.devidamente lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.devidamente lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.devidamente lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia. B. Em  B. Em  B. Em  B. Em 
AGE:AGE:AGE:AGE: (i) Nos termos da AGE 02.04.20, tendo em vista o fi m do prazo de 30 dias, em 04.05.2020, contados da publicação do  (i) Nos termos da AGE 02.04.20, tendo em vista o fi m do prazo de 30 dias, em 04.05.2020, contados da publicação do  (i) Nos termos da AGE 02.04.20, tendo em vista o fi m do prazo de 30 dias, em 04.05.2020, contados da publicação do  (i) Nos termos da AGE 02.04.20, tendo em vista o fi m do prazo de 30 dias, em 04.05.2020, contados da publicação do 
aviso aos acionistas que abriu prazo para o exercício do direito de preferência, aprovar a homologação do aumento de capital aviso aos acionistas que abriu prazo para o exercício do direito de preferência, aprovar a homologação do aumento de capital aviso aos acionistas que abriu prazo para o exercício do direito de preferência, aprovar a homologação do aumento de capital aviso aos acionistas que abriu prazo para o exercício do direito de preferência, aprovar a homologação do aumento de capital 
social da Companhia ali aprovado, que totalizou um montante de R$30.000.000,00 e resultou na emissão de 7.753.340 novas social da Companhia ali aprovado, que totalizou um montante de R$30.000.000,00 e resultou na emissão de 7.753.340 novas social da Companhia ali aprovado, que totalizou um montante de R$30.000.000,00 e resultou na emissão de 7.753.340 novas social da Companhia ali aprovado, que totalizou um montante de R$30.000.000,00 e resultou na emissão de 7.753.340 novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$3,8693 por ação, totalmente subscrito e ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$3,8693 por ação, totalmente subscrito e ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$3,8693 por ação, totalmente subscrito e ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$3,8693 por ação, totalmente subscrito e 
integralizado pelo acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Considerando integralizado pelo acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Considerando integralizado pelo acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Considerando integralizado pelo acionista Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Considerando 
a aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social na própria AGE de 02.04.20, a homologação ora aprovada não a aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social na própria AGE de 02.04.20, a homologação ora aprovada não a aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social na própria AGE de 02.04.20, a homologação ora aprovada não a aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social na própria AGE de 02.04.20, a homologação ora aprovada não 
acarreta qualquer reforma ou alteração do Estatuto Social da Companhia. acarreta qualquer reforma ou alteração do Estatuto Social da Companhia. acarreta qualquer reforma ou alteração do Estatuto Social da Companhia. acarreta qualquer reforma ou alteração do Estatuto Social da Companhia. EncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramento: Nada mais. São Paulo, : Nada mais. São Paulo, : Nada mais. São Paulo, : Nada mais. São Paulo, 
30.04.2021. Acionistas Presentes: (i) Pátria Infraestrutura III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, p. 30.04.2021. Acionistas Presentes: (i) Pátria Infraestrutura III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, p. 30.04.2021. Acionistas Presentes: (i) Pátria Infraestrutura III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, p. 30.04.2021. Acionistas Presentes: (i) Pátria Infraestrutura III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, p. 
Pátria Investimentos Ltda. (p. Cristina Corrêa Vergueiro Antun e Felipe Andrade Pinto). Guilherme Raposo Ryder - Secretário. Pátria Investimentos Ltda. (p. Cristina Corrêa Vergueiro Antun e Felipe Andrade Pinto). Guilherme Raposo Ryder - Secretário. Pátria Investimentos Ltda. (p. Cristina Corrêa Vergueiro Antun e Felipe Andrade Pinto). Guilherme Raposo Ryder - Secretário. Pátria Investimentos Ltda. (p. Cristina Corrêa Vergueiro Antun e Felipe Andrade Pinto). Guilherme Raposo Ryder - Secretário. 
JUCESP 232.715/21-0 em 19/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.JUCESP 232.715/21-0 em 19/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.JUCESP 232.715/21-0 em 19/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.JUCESP 232.715/21-0 em 19/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CORE AMBIENTAL GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/ACORE AMBIENTAL GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/ACORE AMBIENTAL GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/ACORE AMBIENTAL GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 31.974.096/0001-12 - NIRE 35300527852CNPJ 31.974.096/0001-12 - NIRE 35300527852CNPJ 31.974.096/0001-12 - NIRE 35300527852CNPJ 31.974.096/0001-12 - NIRE 35300527852

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, convocadas nos termos da lei Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, convocadas nos termos da lei Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, convocadas nos termos da lei Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, convocadas nos termos da lei 
6.404/76, que se realizará no dia 6.404/76, que se realizará no dia 6.404/76, que se realizará no dia 6.404/76, que se realizará no dia 11 de junho de 2021, à Rua Sobral Junior, 167, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP: 11 de junho de 2021, à Rua Sobral Junior, 167, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP: 11 de junho de 2021, à Rua Sobral Junior, 167, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP: 11 de junho de 2021, à Rua Sobral Junior, 167, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP: 
02.130-020, às 11:00hs02.130-020, às 11:00hs02.130-020, às 11:00hs02.130-020, às 11:00hs, em primeiro convocação, e em segunda convocação ás 11:30hs com quórum legal, com a , em primeiro convocação, e em segunda convocação ás 11:30hs com quórum legal, com a , em primeiro convocação, e em segunda convocação ás 11:30hs com quórum legal, com a , em primeiro convocação, e em segunda convocação ás 11:30hs com quórum legal, com a 
seguinte ordem do dia:seguinte ordem do dia:seguinte ordem do dia:seguinte ordem do dia:        
I)I)I)I) Aprovação das contas referentes ano de 2020;  Aprovação das contas referentes ano de 2020;  Aprovação das contas referentes ano de 2020;  Aprovação das contas referentes ano de 2020; 

São Paulo, 01 de junho de 2.020São Paulo, 01 de junho de 2.020São Paulo, 01 de junho de 2.020São Paulo, 01 de junho de 2.020
CORE AMBIENTAL GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/ACORE AMBIENTAL GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/ACORE AMBIENTAL GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/ACORE AMBIENTAL GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Valter Porto – Diretor AdministrativoValter Porto – Diretor AdministrativoValter Porto – Diretor AdministrativoValter Porto – Diretor Administrativo

l Expectativa

Água. Sabendo usar, não vai faltar.

AVISOS DE LICITAÇÕES

PG SABESP MS 01427/21 - Prestação de serviço de análise de dados para 
otimização do sistema comercial na UNSul - Diretoria Metropolitana. Edital completo 
disponível para download a partir de 07/06/21. Envio das “Propostas” a partir da 
00h00 (zero hora) do dia 17/06/21 até às 09h00 do dia 18/06/21, no site da Sabesp 
- www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de senha no acesso - cadastre 
sua empresa. Às 09h15min do dia 18/06/21 será dado início à Sessão Pública pela 
Pregoeira. UNSul, 03/06/21. 
PG SABESP CSS 01297/21 - Prestação de serviços profissionais de Banco 
Escriturador e Banco Liquidante, para atuar na 12ª Emissão de Debêntures Simples 
da Sabesp, amparada na Instrução CVM nº 476. Edital disponível para “download” 
a partir de 03/06/21 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de 
senha e credenciamento (condicionante a participação) no acesso “Cadastro de 
Fornecedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 
ou informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena - SP. Envio das Propostas a partir 
da 00h00 de 17/06/21 até as 09h00 de 18/06/21 - www.sabesp.com.br/licitacoes. As 
09h00 será dado início a Sessão Pública. SP 03/06/21 - (FI) A Diretoria. 
RP SABESP PGE 91023/21 - Registro de Preços para aquisição de: Licenças do 
Software Microsoft Office STD e Microsoft Access. Edital disponível para “download” a 
partir de 03/06/2021 - www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de senha no 
acesso “cadastre sua empresa”. Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984 ou 
informações: Av. do Estado, 561, Ponte Pequena, SP. Envio das Propostas a partir da 
00h00 de 17/06/2021 até às 09h00 de 18/06/2021 - www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 
09h00 será dado início a Sessão Pública. SP 03/06/2021 - (CI) A Diretoria

ADIAMENTOS “SINES-DIES”
LI SABESP MA 03695/20 - Aquisição de bombas e motores para a EEA Ouro 
Fino - UN de Produção de Água da Metropolitana MA. Comunicamos que a data 
estabelecida à licitação em referência fica adiada “Sine-Die”. SP, 03/06/21 - UN de 
Produção de Água da Metropolitana MA.                
PG SABESP MN 03772/20 - Prestação de serviços comuns de engenharia para 
atendimento da manutenção e crescimento vegetativo de redes e ligações nos 
sistemas de distribuição de água e coleta de esgotos, com reposição dos pavimentos 
e a prestação de serviços comerciais de forma unificada com o objetivo de reduzir 
o número de reclamações e aumentar o índice de eficiência do atendimento às 
manifestações dos clientes na 1ª chamada, nas áreas abrangidas pela Unidade 
de Gerenciamento Regional (UGR) Bragantina - polo de manutenção de Bragança 
Paulista e Socorro e escritório regional de Bragança Paulista (municípios de Bragança 
Paulista, Piracaia, Nazaré Paulista, Vargem, Joanópolis, Pedra Bela, Pinhalzinho e 
Socorro) MN - Diretoria Metropolitana M.  Comunicamos que a data estabelecida à 
licitação em referência fica adiada (Sine-Die). SP, 03/06/2021 MN. 

COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO-COHAB-RP
CNPJ 56 015 167/0001-80

Revogação Parcial do Edital de Chamamento nº. 05/2017 – Processo nº. 60 0000868/2017
A COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB-RP, sediada na Avenida 
Treze de Maio, nº 157, bairro Jardim Paulistano, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, torna pública a 
revogação dos itens: “1”, “2”, e “6”, do “Objeto” do Edital de Chamamento nº 05/2017, conforme permissivo 
do art. 49, da Lei nº 8666/93, por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes, 
expostos no Processo Administrativo nº. 60 0000868/2017. 

Ribeirão Preto, 13 de maio de 2021. NILSON ROGÉRIO BARONI - Diretor-Presidente

APP MEDIA S.A.
CNPJ nº 11.907.196/0001-19 - NIRE 35300479530

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2021
Data, Hora e Local: 25 de março de 2021, às 12:30 horas, na sede social da APP MEDIA S.A. (“Companhia”), na 
Rua Agostinho Cantu, n° 190, 6º andar, Butantã, CEP 05501-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 11, parágrafo 1º, do Estatuto Social da 
Companhia. A totalidade dos membros do Conselho de Administração esteve presente à reunião, conforme assinaturas 
constantes da ata lavrada no livro próprio. Mesa: O Sr. Armando Prudêncio Garcia de Mesquita – Presidente; Roberto 
Crissiuma Mesquita – Secretário. Ordem do Dia: Eleição da Diretoria da Companhia, Deliberações: Nos termos 
do inciso II do Artigo 14, e Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, e após os esclarecimentos necessários, foi 
aprovada, por unanimidade, a eleição da Diretoria, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: a) 
Diretor Presidente, Sr. MARCELO AUGUSTO BELLOTTI; e b) Diretor Financeiro: Sr. FERNANDO BATISTA 
DE BARROS JUNIOR, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Rua Agostinho Cantu, n° 190, 6º andar, Butantã, CEP 05501-010. Os membros do Conselho 
de Administração aprovaram também por unanimidade a ratificação de todos os atos já praticados pelo Sr. Marcelo 
Augusto Bellotti pela Companhia até a presente data. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos 
suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada 
por todos os presentes. Mesa: Armando Prudêncio Garcia de Mesquita – Presidente, Roberto Crissiuma Mesquita - 
Secretário. Membros do Conselho de Administração: Roberto Crissiuma Mesquita; Francisco Mesquita Neto; Alfredo 
Angelo Soncini Filho; Armando Prudêncio Garcia de Mesquita. Secretaria de Desenvolvimento Econômico  – 
JUCESP. Certifico o registro sob o nº 201.878/21-5 em 04/05/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL N° 010/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 - PROCESSO Nº. 4179/21
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Poá - EDITAL N°: 010/2021 - PROCESSO N°: 4179/21 - OBJETO: Aquisição de 
ventilador pulmonar de transporte e emergência para uso na ambulância do hospital municipal de Poá, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde - MODALIDADE: Pregão Eletrônico – DATA DE ABERTURA: 17/06/2021 - às 10:00 
horas.  Prefeita do Município da Estância Hidromineral de Poá, FAZ SABER que se acha aberto nesta Prefeitura, situada 
na Avenida Brasil, n° 198 – Centro – Poá/SP, o PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021. O Edital e seus anexos poderão 
ser adquiridos sem custo no sítio da Prefeitura Municipal de Poá: www.poa.sp.gov.br e no site: www.comprasnet.gov.br, 
ou mediante a entrega de 01 (um) CD-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado na Diretoria do Departamento de Licitações 
e Contratos, no horário compreendido entre 09 as 12 e 13 as 16 horas, de segunda a sexta-feira. As propostas deverão 
ser entregues por meio do Sistema Eletrônico: www.comprasnet.gov.br, nas condições descritas no Edital, devendo ser 
observado o dia e horário do inicio da sessão. Maiores informações pelos telefones: (11) 4634-8811/8812.

Em 02 de Junho de 2021
Márcia Teixeira Bin de Sousa

Prefeita Municipal

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha, Acabamento, Re-Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha, Acabamento, Re-Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha, Acabamento, Re-Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha, Acabamento, Re-
cauchutadoras,Pneumáticos, Beneficiamento de Borracha Natural Elátex de Campo Limpo cauchutadoras,Pneumáticos, Beneficiamento de Borracha Natural Elátex de Campo Limpo cauchutadoras,Pneumáticos, Beneficiamento de Borracha Natural Elátex de Campo Limpo cauchutadoras,Pneumáticos, Beneficiamento de Borracha Natural Elátex de Campo Limpo 
Paulista e Região Paulista e Região Paulista e Região Paulista e Região CNPJ/MF 06.296.824/0001-37 - CNPJ/MF 06.296.824/0001-37 - CNPJ/MF 06.296.824/0001-37 - CNPJ/MF 06.296.824/0001-37 - Edital de Convocação de Eleição/Assembleia Edital de Convocação de Eleição/Assembleia Edital de Convocação de Eleição/Assembleia Edital de Convocação de Eleição/Assembleia 
Geral - Geral - Geral - Geral - Pelo presente edital ficam convocados os trabalhadores associados para participar do pleito Pelo presente edital ficam convocados os trabalhadores associados para participar do pleito Pelo presente edital ficam convocados os trabalhadores associados para participar do pleito Pelo presente edital ficam convocados os trabalhadores associados para participar do pleito 
ou assembleia referendatória nos termos do Inciso XIII do Art. 14 (hipótese de inscrição de apenas ou assembleia referendatória nos termos do Inciso XIII do Art. 14 (hipótese de inscrição de apenas ou assembleia referendatória nos termos do Inciso XIII do Art. 14 (hipótese de inscrição de apenas ou assembleia referendatória nos termos do Inciso XIII do Art. 14 (hipótese de inscrição de apenas 
uma chapa), que se realizará no próximo dia 18/06/2021, nos termos dos Artigos 1º a 3º do Título XII uma chapa), que se realizará no próximo dia 18/06/2021, nos termos dos Artigos 1º a 3º do Título XII uma chapa), que se realizará no próximo dia 18/06/2021, nos termos dos Artigos 1º a 3º do Título XII uma chapa), que se realizará no próximo dia 18/06/2021, nos termos dos Artigos 1º a 3º do Título XII 
- Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, combinado com o Art. 70 e ainda com o § 1º do Art. - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, combinado com o Art. 70 e ainda com o § 1º do Art. - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, combinado com o Art. 70 e ainda com o § 1º do Art. - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, combinado com o Art. 70 e ainda com o § 1º do Art. 
70, com vistas à eleição para os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Delegados 70, com vistas à eleição para os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Delegados 70, com vistas à eleição para os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Delegados 70, com vistas à eleição para os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Delegados 
Representantes junto à Federação. A votação (na hipótese de inscrição de mais de uma chapa), nos Representantes junto à Federação. A votação (na hipótese de inscrição de mais de uma chapa), nos Representantes junto à Federação. A votação (na hipótese de inscrição de mais de uma chapa), nos Representantes junto à Federação. A votação (na hipótese de inscrição de mais de uma chapa), nos 
termos do Art. 74 ocorrerá durante o horário de 09h as 16h no dia 18/06/2021 na sede do sindicato à termos do Art. 74 ocorrerá durante o horário de 09h as 16h no dia 18/06/2021 na sede do sindicato à termos do Art. 74 ocorrerá durante o horário de 09h as 16h no dia 18/06/2021 na sede do sindicato à termos do Art. 74 ocorrerá durante o horário de 09h as 16h no dia 18/06/2021 na sede do sindicato à 
Rua Maria Maiolino de Souza, 40 - Sala 01 - Centro - Campo Limpo Paulista. As chapas poderão se Rua Maria Maiolino de Souza, 40 - Sala 01 - Centro - Campo Limpo Paulista. As chapas poderão se Rua Maria Maiolino de Souza, 40 - Sala 01 - Centro - Campo Limpo Paulista. As chapas poderão se Rua Maria Maiolino de Souza, 40 - Sala 01 - Centro - Campo Limpo Paulista. As chapas poderão se 
inscrever até o dia 08/06/2021, nos termos do Art. 76 do Estatuto Social, combinado com as dispo-inscrever até o dia 08/06/2021, nos termos do Art. 76 do Estatuto Social, combinado com as dispo-inscrever até o dia 08/06/2021, nos termos do Art. 76 do Estatuto Social, combinado com as dispo-inscrever até o dia 08/06/2021, nos termos do Art. 76 do Estatuto Social, combinado com as dispo-
sições dos Artigos 1º a 3º do Título XII - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, no mesmo sições dos Artigos 1º a 3º do Título XII - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, no mesmo sições dos Artigos 1º a 3º do Título XII - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, no mesmo sições dos Artigos 1º a 3º do Título XII - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, no mesmo 
horário da eleição na secretaria da entidade, com prazo para impugnação até o dia 12/06/2021 tam-horário da eleição na secretaria da entidade, com prazo para impugnação até o dia 12/06/2021 tam-horário da eleição na secretaria da entidade, com prazo para impugnação até o dia 12/06/2021 tam-horário da eleição na secretaria da entidade, com prazo para impugnação até o dia 12/06/2021 tam-
bém no mesmo horário, tudo nos termos do Art. 74 do Estatuto Social. Havendo inscrição apenas de bém no mesmo horário, tudo nos termos do Art. 74 do Estatuto Social. Havendo inscrição apenas de bém no mesmo horário, tudo nos termos do Art. 74 do Estatuto Social. Havendo inscrição apenas de bém no mesmo horário, tudo nos termos do Art. 74 do Estatuto Social. Havendo inscrição apenas de 
uma chapa para o pleito, a assembleia referendatória (nos termos do Inciso XIII do Art. 14) ocorrerá uma chapa para o pleito, a assembleia referendatória (nos termos do Inciso XIII do Art. 14) ocorrerá uma chapa para o pleito, a assembleia referendatória (nos termos do Inciso XIII do Art. 14) ocorrerá uma chapa para o pleito, a assembleia referendatória (nos termos do Inciso XIII do Art. 14) ocorrerá 
no mesmo dia no horário das 9:00h. Os candidatos deverão observar especialmente as condições de no mesmo dia no horário das 9:00h. Os candidatos deverão observar especialmente as condições de no mesmo dia no horário das 9:00h. Os candidatos deverão observar especialmente as condições de no mesmo dia no horário das 9:00h. Os candidatos deverão observar especialmente as condições de 
inelegibilidades e elegibilidades previstas no Art. 75 e 77 do Estatuto Social com as observações dos inelegibilidades e elegibilidades previstas no Art. 75 e 77 do Estatuto Social com as observações dos inelegibilidades e elegibilidades previstas no Art. 75 e 77 do Estatuto Social com as observações dos inelegibilidades e elegibilidades previstas no Art. 75 e 77 do Estatuto Social com as observações dos 
Artigos 1º a 3º do Título XII - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, respectivamente, e os Artigos 1º a 3º do Título XII - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, respectivamente, e os Artigos 1º a 3º do Título XII - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, respectivamente, e os Artigos 1º a 3º do Título XII - Das Disposições Transitórias do Estatuto Social, respectivamente, e os 
votantes as condições de eleitores do Art. 106 do mesmo instrumento. Campo Limpo Paulista, 02 de votantes as condições de eleitores do Art. 106 do mesmo instrumento. Campo Limpo Paulista, 02 de votantes as condições de eleitores do Art. 106 do mesmo instrumento. Campo Limpo Paulista, 02 de votantes as condições de eleitores do Art. 106 do mesmo instrumento. Campo Limpo Paulista, 02 de 
Junho de 2021. Osenilda Alves de Sales - PresidenteJunho de 2021. Osenilda Alves de Sales - PresidenteJunho de 2021. Osenilda Alves de Sales - PresidenteJunho de 2021. Osenilda Alves de Sales - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

1º Edital de RetiXcação/Nova Data1º Edital de RetiXcação/Nova Data1º Edital de RetiXcação/Nova Data1º Edital de RetiXcação/Nova Data

Pregão Eletrônico Nº 40/2021Pregão Eletrônico Nº 40/2021Pregão Eletrônico Nº 40/2021Pregão Eletrônico Nº 40/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de chip 4g com forne-Objeto: Registro de preços para aquisição de chip 4g com forne-Objeto: Registro de preços para aquisição de chip 4g com forne-Objeto: Registro de preços para aquisição de chip 4g com forne-
cimento de Internet Data e hora limite para credenciamento no cimento de Internet Data e hora limite para credenciamento no cimento de Internet Data e hora limite para credenciamento no cimento de Internet Data e hora limite para credenciamento no 
sitio da Caixa até: 18/06/2021 às 08h30 Data e hora limite para sitio da Caixa até: 18/06/2021 às 08h30 Data e hora limite para sitio da Caixa até: 18/06/2021 às 08h30 Data e hora limite para sitio da Caixa até: 18/06/2021 às 08h30 Data e hora limite para 
recebimento das propostas até: 18/06/2021 às 09h Início da dis-recebimento das propostas até: 18/06/2021 às 09h Início da dis-recebimento das propostas até: 18/06/2021 às 09h Início da dis-recebimento das propostas até: 18/06/2021 às 09h Início da dis-
puta da etapa de lances: 18/06/2021 às 10h30 Obtenção do Edi-puta da etapa de lances: 18/06/2021 às 10h30 Obtenção do Edi-puta da etapa de lances: 18/06/2021 às 10h30 Obtenção do Edi-puta da etapa de lances: 18/06/2021 às 10h30 Obtenção do Edi-
tal: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais outal: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais outal: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais outal: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 02 de junho de 2021.www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 02 de junho de 2021.www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 02 de junho de 2021.www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 02 de junho de 2021.

Ednilson CazellatoEdnilson CazellatoEdnilson CazellatoEdnilson Cazellato
Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS - USP FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS - USP FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS - USP FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS - USP 
AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS. . UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS. . UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS. . UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS. PROCESSO Nº 21.1.309.74.7PROCESSO Nº 21.1.309.74.7PROCESSO Nº 21.1.309.74.7PROCESSO Nº 21.1.309.74.7 e Volumes– FZEA- e Volumes– FZEA- e Volumes– FZEA- e Volumes– FZEA-
USP. USP. USP. USP. EDITAL DE CONCORRÊNCIA, sob N° 001/2021EDITAL DE CONCORRÊNCIA, sob N° 001/2021EDITAL DE CONCORRÊNCIA, sob N° 001/2021EDITAL DE CONCORRÊNCIA, sob N° 001/2021-FZEA-USP do tipo MENOR PREÇO, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS -FZEA-USP do tipo MENOR PREÇO, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS -FZEA-USP do tipo MENOR PREÇO, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS -FZEA-USP do tipo MENOR PREÇO, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS – ZEA-2, ÁREA APROX. DE 2.262 m2, desta Faculdade de Zootecnia e DE CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS – ZEA-2, ÁREA APROX. DE 2.262 m2, desta Faculdade de Zootecnia e DE CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS – ZEA-2, ÁREA APROX. DE 2.262 m2, desta Faculdade de Zootecnia e DE CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS – ZEA-2, ÁREA APROX. DE 2.262 m2, desta Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos, Campus Fernando Costa Pirassununga - SP, conforme edital e seus anexos. VISTORIA OBRIGATÓRIA a ser agendada conforme ITEM 4 do edital. Engenharia de Alimentos, Campus Fernando Costa Pirassununga - SP, conforme edital e seus anexos. VISTORIA OBRIGATÓRIA a ser agendada conforme ITEM 4 do edital. Engenharia de Alimentos, Campus Fernando Costa Pirassununga - SP, conforme edital e seus anexos. VISTORIA OBRIGATÓRIA a ser agendada conforme ITEM 4 do edital. Engenharia de Alimentos, Campus Fernando Costa Pirassununga - SP, conforme edital e seus anexos. VISTORIA OBRIGATÓRIA a ser agendada conforme ITEM 4 do edital. 
A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 01 e 02 SERÁ até o dia 26/07/2021, até às 09:00 horas para serem protocolados no Setor de Expediente da FZEA-USP – Prédio A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 01 e 02 SERÁ até o dia 26/07/2021, até às 09:00 horas para serem protocolados no Setor de Expediente da FZEA-USP – Prédio A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 01 e 02 SERÁ até o dia 26/07/2021, até às 09:00 horas para serem protocolados no Setor de Expediente da FZEA-USP – Prédio A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 01 e 02 SERÁ até o dia 26/07/2021, até às 09:00 horas para serem protocolados no Setor de Expediente da FZEA-USP – Prédio 
Central deste Campus. A abertura será no endereço, sito a Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Jd. Elite – AUDITÓRIO – Prédio Central - da Prefeitura do Campus – PUSP-Central deste Campus. A abertura será no endereço, sito a Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Jd. Elite – AUDITÓRIO – Prédio Central - da Prefeitura do Campus – PUSP-Central deste Campus. A abertura será no endereço, sito a Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Jd. Elite – AUDITÓRIO – Prédio Central - da Prefeitura do Campus – PUSP-Central deste Campus. A abertura será no endereço, sito a Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Jd. Elite – AUDITÓRIO – Prédio Central - da Prefeitura do Campus – PUSP-
FC - Campus Fernando Costa – PUSP - FC – Pirassununga/SP. Caso haja interesse na participação, o Edital está disponível no site www.usp.br/licitacoes,  quanto ao FC - Campus Fernando Costa – PUSP - FC – Pirassununga/SP. Caso haja interesse na participação, o Edital está disponível no site www.usp.br/licitacoes,  quanto ao FC - Campus Fernando Costa – PUSP - FC – Pirassununga/SP. Caso haja interesse na participação, o Edital está disponível no site www.usp.br/licitacoes,  quanto ao FC - Campus Fernando Costa – PUSP - FC – Pirassununga/SP. Caso haja interesse na participação, o Edital está disponível no site www.usp.br/licitacoes,  quanto ao 
Material Técnico, AS INTERESSADAS, obedecendo ao ITEM 3 das CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO do edital, DEVERÃO SOLICITAR a pasta técnica através do e-mail Material Técnico, AS INTERESSADAS, obedecendo ao ITEM 3 das CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO do edital, DEVERÃO SOLICITAR a pasta técnica através do e-mail Material Técnico, AS INTERESSADAS, obedecendo ao ITEM 3 das CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO do edital, DEVERÃO SOLICITAR a pasta técnica através do e-mail Material Técnico, AS INTERESSADAS, obedecendo ao ITEM 3 das CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO do edital, DEVERÃO SOLICITAR a pasta técnica através do e-mail 
licitacoes.fzea@usp.br. A sessão de abertura dos envelopes será iniciada 09h05 minutos depois de encerrado o prazo para a apresentação dos envelopes, no endereço licitacoes.fzea@usp.br. A sessão de abertura dos envelopes será iniciada 09h05 minutos depois de encerrado o prazo para a apresentação dos envelopes, no endereço licitacoes.fzea@usp.br. A sessão de abertura dos envelopes será iniciada 09h05 minutos depois de encerrado o prazo para a apresentação dos envelopes, no endereço licitacoes.fzea@usp.br. A sessão de abertura dos envelopes será iniciada 09h05 minutos depois de encerrado o prazo para a apresentação dos envelopes, no endereço 
acima indicado, e será transmitida via Google Meet – https:// meet.google.com/cxv-uuei-ugg . A íntegra do edital e da pasta técnica também estarão disponíveis aos acima indicado, e será transmitida via Google Meet – https:// meet.google.com/cxv-uuei-ugg . A íntegra do edital e da pasta técnica também estarão disponíveis aos acima indicado, e será transmitida via Google Meet – https:// meet.google.com/cxv-uuei-ugg . A íntegra do edital e da pasta técnica também estarão disponíveis aos acima indicado, e será transmitida via Google Meet – https:// meet.google.com/cxv-uuei-ugg . A íntegra do edital e da pasta técnica também estarão disponíveis aos 
interessados que deverão solicitar participação, no Serviço de Apoio Financeiro e Licitações, sito, Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Prédio Central – Pirassununga/interessados que deverão solicitar participação, no Serviço de Apoio Financeiro e Licitações, sito, Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Prédio Central – Pirassununga/interessados que deverão solicitar participação, no Serviço de Apoio Financeiro e Licitações, sito, Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Prédio Central – Pirassununga/interessados que deverão solicitar participação, no Serviço de Apoio Financeiro e Licitações, sito, Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Prédio Central – Pirassununga/
SP - CEP: 13635-900, das 07h00 às 11h00 e das 13h30 às 17h00. A presente licitação é regida pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, SP - CEP: 13635-900, das 07h00 às 11h00 e das 13h30 às 17h00. A presente licitação é regida pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, SP - CEP: 13635-900, das 07h00 às 11h00 e das 13h30 às 17h00. A presente licitação é regida pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, SP - CEP: 13635-900, das 07h00 às 11h00 e das 13h30 às 17h00. A presente licitação é regida pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
bem como pelas demais normas disciplinadoras da matéria.bem como pelas demais normas disciplinadoras da matéria.bem como pelas demais normas disciplinadoras da matéria.bem como pelas demais normas disciplinadoras da matéria.


