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EDITAL
PAULO ADEMIR MONTEIRO, Oficial Substituto do Décimo Quinto Registro de Imóveis de São Paulo – Capital, segundo as
atribuições conferidas pelo artigo 213, Inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004 pelo
presente Edital, NOTIFICA: a) GILBERTO TORRIGO ou VERA LUCIA MIRANDA TORRIGO, proprietários do imóvel situado
na Avenida Santa Inês nº 3352, Mandaqui, objeto da Matrícula nº 22.545, deste Registro; e b) eventuais ocupantes do
imóvel situado na Avenida Santa Inês nº 3352, Mandaqui, nesta Capital, de que foi apresentado e protocolado sob nº
801.257 em data de 06 de junho de 2017, o requerimento e demais documentos para a retificação de área do imóvel da
Matrícula nº 3.152, deste Registro, que corresponde ao Terreno situado na Avenida Santa Inês, Lotes 13 e 14 da Quadra 3,
da Vila Pedra Branca, no 22º Subdistrito-Tucuruvi, pela proprietária NANCY FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, médica,
solteira, maior, RG nº 1.005.665-SSP/SP, CPF nº 005.627.508-00, residente e domiciliada nesta Capital na Avenida Água
Fria nº 31, Santana, onde o imóvel mencionado nos itens “a” e “b”, acima foi indicado como confrontante. Em conformidade
com a legislação pertinente, notifico-os para que apresentem, caso haja interesse, manifestação por escrito em quinze (15)
dias úteis, contados da primeira publicação deste Edital a este Registro de Imóveis, localizado na Rua Conselheiro
Crispiniano nº 29, 4º andar, com horário de funcionamento das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira. Cientifico-os que a não
apresentação da manifestação no prazo estipulado, conforme §4º, inciso II, do mencionado art. 213 da Lei 6.015/73,
presumir-se-ão suas anuências com relação ao que foi requerido. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos vinte e
três (23) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete. O Oficial Substituto.

PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO
DE PREÇO Nº 319/2017.

Tipo: Menor Preço
O Estado de Minas Gerais, por intermédio do
Centro de Serviços Compartilhados – CSC, da
Secretaria de Estado de Planejamento eGestão
– SEPLAG, realizará a licitação para Compra
Central de Medicamentos – GERAL II, em
atendimento à demanda de diversos órgãos e
entidades do Estado deMinas Gerais. A sessão
do pregão iniciará no dia 6/12/2017, às 10
horas, no site www.compras.mg.gov.br. Mais
informações: centralsaude@planejamento.
mg.gov.br. BH/MG, 22/11/2017. Cyntia Botelho
Valle, Gestora do Núcleo de Compras – CSC/
SEPLAG.

SECRETARIA DA FAZENDA

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO

Proc. ADM nº 083/17; PE Geinf.2 nº 014/17; Cont.: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.;
Obj.: Cont. de emp. p/prest. de serv. de fornecimento e administração de auxílios refeição e
alimentação na forma de cartão eletrônico com chip de segurança; C.I. Sujur nº 116/17, de 22/09/17;
Ass.: 21/11/17; Vig.: 21/11/17 a 20/11/22; Conta orçamentária: 1010901 - Vale alimentação/Vale
refeição;Valor: R$ 12.576.800,00.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631 - Companhia Aberta

Edital de Convocação deAssembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) e da 2ª (Segunda)
Séries da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A. Tendo em vista que
a eficácia do 5º Aditamento à Escritura aprovado pelos Debenturistas em assembleia geral realizada
em 21 de agosto de 2017, por meio do qual os termos e condições do reperfilamento financeiro da
Companhia (“Reperfilamento”) foram aprovados, está condicionada à aprovação do Reperfilamento
por determinados outros credores financeiros da Companhia e de suas subsidiárias (“Condição
de Eficácia do Reperfilamento”), ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª (primeira) e
2ª (segunda) séries da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em duas séries, da Contax Participações
S.A. (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleias
Gerais de Debenturistas, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão
Pública de Debêntures Simples,Não Conversíveis emAções,da Espécie Quirografária,comGarantia
Fidejussória, em Até Duas Séries, da Contax Participações S.A.”, celebrado em 09 de novembro
de 2011, conforme alterado de tempos em tempos (“Escritura”), a serem realizadas, em primeira
convocação, no dia 12 de dezembro de 2017, às 11h00min e às 11h05min, respectivamente, na
sede da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 407, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (“AGD”), a fim de, se e somente se a Condição de Eficácia do Reperfilamento não for
verificada até a AGD, deliberar sobre: (i) a possibilidade de alteração das datas de pagamento da
remuneração das Debêntures previstas nas Cláusulas 6.15.1.2 e 6.15.2.5 da Escritura, nos termos
previstos na proposta da administração divulgada pela Companhia nesta data, a qual poderá vir a ser
complementada previamente à AGD (“Proposta da Administração”); (ii) a possibilidade de dispensa
de manutenção, pela Companhia, dos índices financeiros previstos no item (XVII) da Cláusula 6.25
da Escritura, nos termos previstos na Proposta da Administração; e (iii) a autorização para que o
Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), na qualidade de representante dos Debenturistas, em
conjunto com a Companhia, adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências
necessárias para dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito da AGD convocada por meio
deste edital. Os demais termos e condições das matérias descritas acima não contidos neste edital,
estão devidamente detalhados na Proposta da Administração divulgada pela Companhia nesta data.
Instruções gerais aos Debenturistas: (1) a documentação relativa às matérias constantes da Ordem
do Dia prevista acima está à disposição dos Senhores Debenturistas na sede da Companhia e
pode ser visualizada na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br), da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (http://ri.liq.net.br); e (2) visando conferir
maior celeridade ao processo de cadastramento dos Debenturistas presentes na AGD para fins de
deliberação, solicitamos ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que deposite,
antecipadamente, o respectivo mandato, com poderes especiais, devidamente acompanhado
de cópia dos atos societários e/ou documentos que se façam necessários à comprovação da
representação de tal Debenturista, quando pessoa jurídica, na sede da Companhia, conforme
indicada acima, aos cuidados de sua Diretoria Jurídica, e, também, pelo endereço eletrônico
(ger2.agente@oliveiratrust.com.br) da OliveiraTrust Distribuidora deTítulos eValores Mobiliários S.A.,
na qualidade de representante dos Debenturistas no âmbito da Emissão (“Agente Fiduciário”). São
Paulo, 25 de novembro de 2017. Cristiane Barretto Sales - Diretora de Relações com Investidores.

EMBAIXADA DAS FILIPINAS

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA

A Embaixada das Filipinas no Brasil torna pública, para conhecimento dos interessados, a realização
de licitação na modalidade concorrência (envelopes fechados, vence o menor preço) para fornecer:
Serviço de Portaria (Porteiro) 24 horas, de segunda a domingo, de 01 de janeiro de 2018 a
31 de dezembro de 2018.

Documentos de licitação contendo informações sobre o projeto, incluindo os Termos de Referência
e instruções para a apresentação das propostas, estão disponíveis na Embaixada das Filipinas, SEN
801, Av. das Nações, Lote 01, Asa Norte, a contar da data de publicação deste aviso até às 12h00 do
dia 14 de dezembro de 2017. Os interessados também poderão contatar a Sra. Jessica Araujo através
do número de telefone (61) 3224-8694 ou e-mail jessica.philembassy@gmail.com.

Empresas interessadas estão convidadas a participar da conferência pré-licitação em 04 de
dezembro de 2017 às 15h00 na Embaixada das Filipinas para discutir e esclarecer ulteriormente o
processo de licitação

O prazo para apresentação das propostas é até a abertura dos envelopes, que ocorrerá às 15h00 do
dia 14 de dezembro de 2017, na Embaixada das Filipinas.

Especificações do Serviço

Orçamento aprovado para o contrato (oferta máxima): R$ 241.500,00

Serviço de Portaria (Porteiro) 24 horas na Embaixada das Filipinas de segunda a domingo:
1. Cobrindo o período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
2. 01 (um) posto de portaria diurna, das 07h às 19h, sem gozo de intervalo intrajornada para

refeição e descanso – 02 (dois) funcionários com jornada de trabalho de 12x36 horas cada um;
3. 01 (um) posto de portaria noturna, das 19h às 07h, sem gozo de intervalo intrajornada para

refeição e descanso – 02 (dois) funcionários com jornada de trabalho de 12x36 horas cada um;
3. A empresa deve fornecer treinamento e avaliação a seus porteiros.

Contax Participações S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631

Companhia Aberta
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures da Contax Participações S.A. Tendo em vista que a eficácia do 5º Aditamento à
Escritura aprovado pelos Debenturistas em assembleia geral realizada em 21 de agosto de 2017, por
meio do qual os termos e condições do reperfilamento financeiro da Companhia (“Reperfilamento”)
foram aprovados, está condicionada à aprovação do Reperfilamento por determinados outros credores
financeiros da Companhia e de suas subsidiárias (“Condição de Eficácia do Reperfilamento”), ficam
convocados os titulares das debêntures da 3ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, da Contax Participações S.A.
(“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral
de Debenturistas, nos termos da Cláusula 9.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Escritura
de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
com Garantia Fidejussória, da Terceira Emissão de Contax Participações S.A.”, celebrado em 11 de
julho de 2014, conforme alterado de tempos em tempos (“Escritura”), a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 12 de dezembro de 2017, às 11h10min, na sede da Companhia, localizada na
Avenida Paulista, 407, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo (“AGD”), a fim de, se e somente
se a Condição de Eficácia do Reperfilamento não for verificada até a AGD, deliberar sobre: (i) a
possibilidade de alteração das datas de pagamento da remuneração das Debêntures previstas
na Cláusula 6.15 da Escritura, nos termos previstos na proposta da administração divulgada pela
Companhia nesta data, a qual poderá vir a ser complementada previamente à AGD (“Proposta da
Administração”); (ii) a possibilidade de dispensa de manutenção, pela Companhia, dos índices
financeiros previstos no item (X) da Cláusula 6.27.2 da Escritura, nos termos previstos na Proposta
da Administração; e (iii) a autorização para que o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), na
qualidade de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia, adote e pratique
todos os atos e providências necessários para dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito da
AGD. Os demais termos e condições das matérias descritas acima não contidos neste edital estão
devidamente detalhados na Proposta da Administração divulgada nesta data. Instruções gerais aos
Debenturistas: (1) a documentação relativa às matérias constantes da Ordem do Dia prevista acima
está à disposição dos Senhores Debenturistas na sede da Companhia e pode ser visualizada na
rede mundial de computadores, nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.
bmfbovespa.com.br) e da Companhia (http://ri.liq.com.br); e (2) visando conferir maior celeridade ao
processo de cadastramento dos Debenturistas presentes naAGD para fins de deliberação, solicitamos
ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que deposite, antecipadamente, o
respectivomandato, com poderes especiais, devidamente acompanhado de cópia dos atos societários
e/ou documentos que se façam necessários à comprovação da representação de tal Debenturista,
quando pessoa jurídica, na sede da Companhia, conforme indicada acima, aos cuidados de sua
Diretoria Jurídica, e, também, na sede e endereço eletrônico (fiduciario@simplificpavarini.com.br) da
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de representante
dos Debenturistas no âmbito da Emissão (“Agente Fiduciário”). São Paulo, 25 de novembro de 2017.
Cristiane Barretto Sales - Diretora de Relações com Investidores.

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91

CONCORRÊNCIA EMTU/SP Nº 006/2017
OBJETO: Contratação para continuidade das Obras e Serviços para a implant. de Obras Complem. ao
trecho Campinas-Sumaré do Corredor Metrop. Vereador Biléo Soares, na Região Metrop. de Campinas.

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Considerando a manifestação da Comissão de Licitações, que adoto como razões de decidir, RECEBO,
por tempestiva, a IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital da Concorrência nº 006/2017, oferecida pela
CONSTRUTORA ARTEC S.A., e REJEITO-A, mantendo o Edital em todos os seus termos, confirmando a
data designada para a sessão pública de recebimento dos invólucros da licitação.

JOAQUIM LOPES DA SILVA JÚNIOR - Diretor Presidente

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA
A Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM comunica a prorrogação da Consulta
Pública da minuta de edital, minuta de contrato e demais anexos da Concorrência
Internacional nº 01/2017, cujo objeto é a CONCESSÃO ONEROSA DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA LINHA 15-PRATA
DA REDE METROVIÁRIA DE SÃO PAULO, COM TECNOLOGIA DE MONOTRILHO,
CONTEMPLANDO OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORIAS E
EXPANSÃO, tendo como nova data limite para apresentação de sugestões o
dia 11/12/2017. As minutas de edital, contrato e anexos continuam disponibilizadas
gratuitamente por meio da Internet, no sítio eletrônico www.stm.sp.gov.br,
(https://dataroom.metrosp.com.br) até o dia 11/12/2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos inte-
ressados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações, sito
à Av. Prof ° Joaquim Barreto, 1000 – Atalaia – Cotia/SP, que será realizada
em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 41.908/2017. PP nº 89/2017 às 09:30 hs do dia 12/12/2017. Objeto:
Contratação de Empresa para Implantação e Locação de Serviços e Equipa-
mentos de Informática, pelo período de 12 (doze) meses.
a) André Luiz Vasques – Secretário Municipal de Educação
Maiores informações e cópias dos editais estarão disponíveis para eventual
aquisição pelos interessados no Depto de Compras e Licitações, no horário
das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 15:30hs sito à Av. Professor Joaquim Bar-
reto, 1.000 – Bairro do Atalaia – Cotia – SP. Telefone (11) 4616 – 4846 ramal
4390. Solicitar os editais pelo e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br.
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Coleções Folha: omelhor da
cultura, omelhor da arte e o
melhor do lazer reunidos para você.

Preços imperdíveis.
Aproveite para adquirir a sua!

*Preços válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Outros Estados consulte www.folha.com.br/colecoes

Grandes Vozes

25 livros-CDs

Soul & Blues

30 livros-CDs

Lendas do Jazz

30 livros-CDs

Grandes Biografias no Cinema

28 livros-DVDs

Histórias de Reis, Príncipes e
Princesas
25 livros

Grandes Nomes da Literatura

28 livros

Apenas
cada
volume.R$ 17,90*

Apenas
cada
volume.R$ 19,90*

Apenas
cada
volume.R$ 18,90*

Apenas
cada
volume.R$ 15,90*

Apenas
cada
volume.R$ 19,90*

Apenas
cada
volume.R$ 19,90*

Ligue (11) 3224 3090 (Grande São Paulo),0800 775 8080 (outras localidades)

ou acessewww.folha.com.br/colecoes

A

R

as no Cinema

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
ARTIGO 36 DA LEI N° 11.101/2005

EDITAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE COSTEIRA TRANS-
PORTES E SERVIÇOS EIRELI. (CNPJ 48.060.297/0001-07). PROCESSO n° 1021917-
75.2017.8.26.0224. O doutor Alexandre Andreta dos Santos MM. Juiz de Direito da 05ª Vara Cível
da Comarca de Guarulhos, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que pelo
presente edital ficam convocados todos os credores de COSTEIRA TRANSPORTES E SERVI-
ÇOS EIRELI. (CNPJ 48.060.297/0001-07). PROCESSO n° 1021917-75.2017.8.26.0224 para com-
parecerem e se reunirem em Assembléia Geral de Credores a ser realizada no Hotel Mônaco
Convention localizado na Rua Diogo farias, nº 137 – Centro – Guarulhos/SP, CEP 07.110-090, no
dia 14 de dezembro de 2017, às 10h00min (início do credenciamento dos credores para par-
ticipação às 9h00min), em primeira convocação, ocasião em que a Assembléia será instalada
com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados
pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a
assembléia, em segunda convocação, a ser realizada no mesmo local no dia 19 de dezembro de
2017, às 10h00min (início do credenciamento dos credores para participação às 9h00min),
ocasião em que a Assembléia será instalada com a presença de qualquer número de credores (ar-
tigo 37º, § 2º da Lei n° 11.101/2005). A assembléia ora convocada tem como objeto a deliberação
pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) exposição do Plano de Recuperação Judicial pela
Recuperanda; b) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação; b) decisão pela
instalação e eleição dos membros do Comitê de Credores; c) demais assuntos de interesse dos
credores e da Recuperanda. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial
a ser submetido à deliberação da Assembléia diretamente nos autos do processo digital da Recu-
peração Judicial em referência por meio de acesso ao sítio eletrônico http://www.tjsp.jus.br às fls.
13.475/13.679, ou junto ao Administrador Judicial DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
OAB/SP n° 98.628,através do e-mail: costeira@laspro.com.br. O credor poderá ser representado
na assembléia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao Administrador
Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da Assembléia documento hábil que comprove
seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento
(artigo 37, § 4º da Lei n° 11.101/2005), exceto se a representação dos credores trabalhistas se
fizer pelo sindicato, o que se regerá pelo descrito no artigo 37, § 5º da Lei 11.101/2005, com prazo
de 10 dias para protocolo da relação de associados e demais documentos previstos em lei. Local
disponível para entrega de documentos: escritório do Administrador Judicial situado na Rua Major
Quedinho, n° 111, 18º andar, Consolação, CEP 01050-030, São Paulo/SP, telefone 11 3211-3010,
ou através do e-mail costeira@laspro.com.br. OBSERVAÇÃO: Estão legitimados para cômputo
de quórum e voto no ato assemblear todos os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial,
que não estejam impedidos na forma do artigo 43 da Lei 11.101/2005, e já reconhecidos na lista
do Administrador Judicial de fls. 13.820/13.833ou em decisão judicial proferida em habilitação/
impugnação de crédito. O presente edital de convocação será publicado e afixado na sede da
Recuperanda e suas filiais na forma de lei, ficando estabelecido ainda que a Assembléia Geral
será procedida conforme determina a Lei nº 11.101/2005. São Paulo, 23 de novembro de 2017.


