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PREFEITURA MUNICIPAL
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ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO – CP nº 008/2016
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa
especializada com fornecimento de material e mão de obra
para instalação dos equipamentos de iluminação pública
em diversos logradouros do Município, conforme Termo de
Referência em Anexo.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e /ou
obtido a partir do dia 06/06/2016 na sede desta Prefeitura
Municipal, na Coordenadoria de Compras, Licitações e
Contratos, sito à Alameda Tibiriçá, 374 – Mairiporã/ SP, no
horário das 08h00min às 16h00min, mediante a entrega de
um CD VIRGEM e os dados pessoais ou da empresa para,
à base de troca, retirar o Edital completo, ou através do site
da Prefeitura, no endereço eletrônico www.mairipora.sp.gov.
br/licitacao.
Data de Abertura: 07/07/2016 às 09h00min
Visita Técnica: a partir de 06/06/2016 até 06/07/2016
Telefone para agendar vísita técnica: (11) 4419-8049
Informações: licitacao@mairipora.sp.gov.br
RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

Pregão Presencial nº 017/2016
“Aquisição de Veículo”
A Prefeitura do Município de Mairiporã torna público que fará
realizar Licitação Pública, regida pela Lei n° 10.520/2002 e
Decretos nº 4.794/2006 e nº 5.504/2009, com suas alterações,
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL sob nº 017/2016,
do tipo menor preço, objetivando a aquisição de 01 veículo
“MINIVAN”, de 07 lugares, novo, zero quilômetro, ano mínimo
2016, conforme especiﬁcações constantes deste instrumento
convocatório, bem como do Termo de Referência (ANEXO I).
Os envelopes contendo a proposta e documentação,
respectivamente, serão recebidos na Coordenadoria de
Compras, Licitações e Contratos, localizado na sede da
Prefeitura, até as 14:00 horas do dia 16/06/2016, iniciando em
seguida a sessão pública de credenciamento e abertura de
propostas. A pasta completa contendo o edital e seus anexos
poderá ser consultada e/ou obtido na sede desta Prefeitura
Municipal na Coordenadoria de Compras, Licitações e
Contratos, sito à Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova –
Mairiporã/SP, no horário das 08:00h às 16:00, devendo o
interessado comparecer no Setor de Licitação em posse
de um CD-Rom ou qualquer mídia compatível com
conexão USB, informando seus dados cadastrais (nome,
CNPJ, endereço, telefone e contato) ou através do site:
www.mairipora.sp.gov.br. Pregoeiro: RAFAEL BARBIERI
PIMENTEL DA SILVA. Maiores informações no local ou pelo
telefone (11) 4419-8019.
Mairiporã, 03 de junho de 2016.
RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA
Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2016 EDITAL Nº 202/2016
Antônio Carlos da Silva, Prefeito do Município de
Caraguatatuba, faz saber aos interessados que encontrase aberto nesta Prefeitura o PP nº 136/16 que tem por
objeto Registro de Preços de medicamentos constantes na
REMUME para o abastecimento da Rede Básica de Saúde.
A realização da sessão pública do Pregão será às 09h00m
do dia 21.06.2016, na sala de reuniões da Secretaria
Municipal de Administração, situada na Av.Siqueira
Campos, 44, Centro. O edital completo poderá ser obtido
gratuitamente no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/ link
Licitações.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2016 EDITAL Nº 196/2016
Antônio Carlos da Silva, Prefeito do Município de
Caraguatatuba, faz saber aos interessados que encontrase aberto nesta Prefeitura o PP nº 131/16 que tem por
objeto Contratação de empresa prestadora de serviços
de instalação de cabeamento lógico, infraestrutura
para passagem de cabos, instalação de equipamentos,
identiﬁcação dos cabos com fornecimento de material e
mão de obra, no prédio do Paço Municipal. A realização
da sessão pública do Pregão será às 09h00m do dia
22.06.2016, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de
Administração, situada na Av.Siqueira Campos, 44, Centro.
O edital completo poderá ser obtido gratuitamente no site
www.caraguatatuba.sp.gov.br/ link Licitações.
COMUNICADO AOS LICITANTES DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 117/2016 - Comunicamos a todos os
interessados a participarem do Pregão Presencial de nº
117/2016 - Edital nº 174/2016, que por determinação do
E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Sessão
Pública para abertura do certame marcada para o dia
06/06/2016, está SUSPENSA por tempo indeterminado.
Antônio Carlos da Silva
Prefeito Municipal
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Comarca de São Paulo - Foro Regional X - Ipiranga 3ª Vara Cível - Edital de Citação - Processo Digital nº: 1001339-88.2016.8.26.0010. Classe: Assunto:
Reintegração/Manutenção de Posse - Esbulho/Turbação/Ameaça. Requerente: ‘Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Requerido: Edson de Tal e outros. Justiça Gratuita
- Edital de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo nº 1001339-88.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos os ocupantes do imóvel domiciliados na
Rua Atílio Bartalini, 355, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A ajuizou ação
de Reintegração de Posse do imóvel situado no endereço supra, objeto da transcrição n° 37.939
do 3° CRI de São Paulo. Já efetuada a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local, foi
determinada a Citação por edital dos demais ocupantes que não foram encontrados pelas Oﬁcialas
de Justiça, com as advertências e formalidades legais (CPC, artigos 285 e 319) para que estes,
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a ﬂuir dos 20 (vinte) dias supra, apresentem contestação,
sob pena de revelia, com a advertência de que será nomeado curador especial nesse caso
(NCPC, art. 257, IV). Ficam ainda os interessados Intimados e Cientiﬁcados da r. decisão liminar
que determinou a reintegração de posse do imóvel, a ser realizada no próximo dia 14/05/2016
às 18:00h, sendo que a partir das 10:00h ocorrerá o desligamento da parte da linha de energia
elétrica que se ﬁzer necessário, a ﬁm de evitar riscos de acidentes para aqueles suplicados que
quiserem desmontar os barracos/moradias construídos muito próximos da linha de energia elétrica.
Será o presente edital, aﬁxado e publicado na forma da lei. Nada mais. Documento Assinado
Digitalmente nos Termos da Lei 11.419/2006, Conforme Impressão à Margem Direita. São
Paulo, 02 de maio de 2016. Eu, Eduardo Satoru Sakai Junior, Escrevente Técnico Judiciário, revisei.
Eu, Juliana Tande Higa, Escrivã Judicial I, conferi. Dr. Carlos Antonio da Costa - Juiz de Direito.
Este documento foi liberado nos autos em 25/05/2016 às 10:03, por Andréia Garrofalo, é cópia do
original assinado digitalmente por Carlos Antonio da Costa. Para conferir o original, acesse o
site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1001339-88.2016.8.26.0010 e código 23B7B7E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
A Secretaria de Saúde do Município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo torna
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO objetivando o Registro
de preços para prestação de serviços de transporte funerário para viagens de
Mogi Mirim ao S.V.O. de Mococa, destinado a Secretaria de Saúde. Data de
encerramento: 17/06/2016 às 09:00 h. Informações: Secretaria de Saúde, à
Rua Dr. Edgar Neto de Araújo, n. 169-A, Centro, ou pelo telefone: (19) 38053786. Disponibilidade do edital: Diretamente na Secretaria de Saúde, mediante
o recolhimento de R$ 10,00 (Dez Reais), conforme guia emitida pelo Setor
Competente da PMMM, e ou através do site www.mogimirim.sp.gov.br sem ônus.
Secretaria de Saúde.
Beatriz Amoedo Campos Gualda
Secretária de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2016 EDITAL Nº 197/2016
Antônio Carlos da Silva, Prefeito do Município de
Caraguatatuba, faz saber aos interessados que encontrase aberto nesta Prefeitura o PP nº 132/16 que tem por
objeto Aquisição de câmaras de ar para uso da frota da
Prefeitura (itens fracassados do PP 76/2016). A realização
da sessão pública do Pregão será às 09h00m do dia
28.06.2016, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de
Administração, situada na Av.Siqueira Campos, 44, Centro.
O edital completo poderá ser obtido gratuitamente no site
www.caraguatatuba.sp.gov.br/ link Licitações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2016
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de preparo, transporte
e lançamento de concreto usinado convencional, para obras de construção civil
em diversas locais do município, pelo período de 12 (doze) meses. Data de
encerramento: 20/06/2016 às 09h00. Informações: Secretaria de Suprimentos e
Qualidade, à Rua Dr. José Alves, 129, Centro, ou pelos telefones: (19) 38141060/3814-1047. Disponibilidade do edital: Diretamente na Secretaria de
Suprimentos e Qualidade, mediante o recolhimento de R$ 10,00 (Dez Reais),
conforme guia emitida pelo Setor Competente da PMMM, e ou através do site
www.mogimirim.sp.gov.br sem ônus.
EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2016
Objeto: Aquisição de veículos zero quilometro. Data de encerramento: 17/06/2016
às 09h00. Informações: Secretaria de Suprimentos e Qualidade, à Rua Dr. José
Alves, 129, Centro, ou pelos telefones: (19) 3814-1060/3814-1047. Disponibilidade
do edital: Diretamente na Secretaria de Suprimentos e Qualidade, mediante
o recolhimento de R$ 10,00 (Dez Reais), conforme guia emitida pelo Setor
Competente da PMMM, e ou através do site www.mogimirim.sp.gov.br sem ônus.
EXTRATO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para
prestação de serviços de reestruturação da rede de dados, incluindo fornecimento
e instalação de materiais, certiﬁcação e mão de obra, dos prédios públicos da
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim. Data de encerramento: 24/06/2016 às 09h00.
Informações: Secretaria de Suprimentos e Qualidade, à Rua Dr. José Alves, 129,
Centro, ou pelos telefones: (19) 3814-1060/3814-1047. Disponibilidade do edital:
Diretamente na Secretaria de Suprimentos e Qualidade, mediante o recolhimento
de R$ 10,00 (Dez Reais), conforme guia emitida pelo Setor Competente da
PMMM, e ou através do site www.mogimirim.sp.gov.br sem ônus.

SEGURA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A. - CNPJ/MF 03.147.206/0001-37 | NIRE 35.300.453.522 ATO Nº 02 DE 02 DE JUNHO DE 2016: A Diretora - APARECIDA LACHI, devido a alteração de endereço,
torna público o EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 60/2016 em ANEXO. - APARECIDA
LACHI - EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 60/2016: A Junta Comercial do Estado de
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RG n° 2.127.430 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n° 754.910.609-68, residente e domiciliada na Rua
Rio Apucarana, nº262, Nuc. Habitacional João Paulo I, Apucarana/PR, CEP: 86201-240, por meio do seu
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60/2016, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa
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Presidente da JUCESP.

  
  
 





 

 


 


 

 

 

 

 

LINX S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 06.948.969/0001-75 - NIRE: 35.300.316.584
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
1 Considerando a não instalação em primeira convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Linx
S.A. (“Companhia”) convocada para o dia 31 de maio de 2016, às 10:00, conforme Edital de Convocação
publicado, na forma do artigo 124 da Lei 6.404/1976, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e
em vigor (“Lei das S.A.”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 14, 17 e 18 de
maio de 2016 e no jornal de grande circulação Gazeta de São Paulo, nas edições dos dias 14, 17 e 18 de
maio de 2016, em razão da insuficiência de quórum para instalação, ficam os senhores acionistas da
Companhia convocados para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada em 14 de junho
de 2016, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Cenno Sbrighi, nº 170, Edifício I, auditório, Água Branca, CEP 05036-010, quando os
senhores acionistas serão chamados, em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: a. (i) a aprovação do desdobramento das 47.069.132 (quarenta e sete milhões, sessenta e nove
mil, cento e trinta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 2 (duas) novas
ações para cada ação ordinária possuída nesta data. Assim, uma vez aprovado o desdobramento na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, o capital social da Companhia passará a ser representado
por 141.207.396 (cento e quarenta e um milhão, duzentas e sete mil, trezentos e noventa e seis) ações
ordinárias, representativas do capital social da Companhia, sem que haja qualquer alteração no valor total
do capital social ou nos direitos conferidos por essas ações a seus titulares, inclusive dividendos e de
quaisquer remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia, nos termos do artigo
12 da Lei 6.040/76; (ii) as ações serão negociadas ex desdobramento a partir de 15 de junho de 2016,
sendo certo que tais ações serão creditadas a favor dos acionistas em 20 de junho de 2016. b. alteração
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para adequar a quantidade de ações da Companhia e o
limite de seu capital autorizado em decorrência do desdobramento proposto, nos termos do item 4.3
acima. 2 Documentos à Disposição dos Acionistas: Permanece à disposição dos acionistas, na sede
da Companhia e na internet (www.linx.com.br/ri, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br), toda
documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na AGE. 3 Legitimação e Representação:
Poderão participar da Assembleia Geral ora convocadas os acionistas titulares de ações emitidas pela
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam
escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações
escriturais da Companhia, conforme disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. Os acionistas, além de
exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, (i) extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais
fornecido pela instituição financeira depositária; e (ii) na hipótese de representação por procuração, a via
original do instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo acionista outorgante (com
firma reconhecida e outorgado há menos de um ano, nos termos do artigo 126, §1º da Lei 6.404/76). Não
obstante o disposto acima, os acionistas que comparecerem à Assembleias Gerais munidos de tais
documentos, poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente.
São Paulo, 01 de junho de 2016
Nércio José Monteiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontram abertos
na Divisão de Licitações os seguintes processos:
PROCESSO Nº 053/2016/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia
visando o recapeamento de diversas ruas e avenidas do Município de Socorro/SP, com
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Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até
às 9h e 30min do dia 24/06/2016, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 03/06/2016 a 20/06/2016. Período de Cadastro: de 03/06/2016
até 21/06/2016. Socorro, 02 de junho de 2016.
PROCESSO Nº 054/2016/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia
visando o Recapeamento Asfáltico de Avenidas Centrais e Acesso a Equipamentos Tu    % >0 4   ? % 0  !@ 3  B F
    G  >  I 
   3   0
Estância de Socorro e Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (DADE), confor  '(     %) ***    0 +   0 $ 1 "2 
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– Proposta até às 9h e 30min do dia 27/06/2016, e reunião de Licitação às 9h e 40min.
Período de Disponibilização do Edital: 03/06/2016 a 23/06/2016. Período de Cadastro:
de 03/06/2016 até 24/06/2016. Socorro, 02 de junho de 2016.
Os Editais completos, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, e plantas necessárias estão disponíveis no site www.socorro.sp.gov.br e maiores
informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Município de Socorro,
pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José Maria de Faria, 71, salto,
! !V 3 0  0 0 [\] II#\II  ^F   0 )  
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.
Paulo Reinaldo de Faria
Chefe da Supervisão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 50/2016, PROCESSO: 262/2016, OBJETO RESUMIDO:
AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 17/06/2016 as
9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal
de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por email, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando
os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (11) 4693-8013.
ADRIANO DE TOLEDO LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 21/16. Processo Administrativo: 560/16. Pregão Presencial: 16/16. Objeto:
aquisição de cadeiras estilo bebê conforto. O Edital será enviado aos interessados,
via e-mail, a partir do dia 06 de junho de 2016, mediante solicitação conforme modelo
constante no site da Prefeitura Municipal de Pirassununga. Os envelopes deverão ser
entregues às 09 horas do dia 20 de junho de 2016, na Seção de Licitações. Pirassununga,
03 de junho de 2016. Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe da Seção de Licitação.

Paniﬁcadora Krill Ltda. - Me
CNPJ/MF: 14.008.078/0001-67
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoca, em segunda convocação, conforme o § 3º do Artigo 1.152 do Código Civil, todos sócios para
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11 de junho de 2016, sito à Av. Clara Gianotti
de Souza n° 530, sala 08, Centro, município de Registro (SP), às 09:30h, para deliberação quanto à
Ordem do Dia: EXCLUSÃO de sócio administrador do quadro societário por justa causa, em
conformidade à Cláusula 10ª do Contrato Social e ao artigo 1.085 do Código Civil.
Registro (SP), 04 de junho de 2016
RICARDO SHYU - SÓCIO – ADMINISTRADOR

