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Rio Purus Participações S.A.
CNPJ/MF nº 60.078.060/0001-59  –  NIRE 35.300.355.148

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/02/2021
Data, Hora e Local: 12/02/2021, às 11h, na sede social de Rio Purus 
Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, SP, 
na Rua Henrique Schaumann, 270/278, Sobreloja, Sala Rio Purus, CEP 
05413-010. Presença: Acionistas titulares de 100% das ações repre-
sentativas do capital social da Companhia, de forma presencial ou ele-
trônica, via sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia, conforme 
assinaturas lançadas no livro de “Presença de Acionistas”. Convocação: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto 
no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”), em virtude da presença da totalidade dos 
acionistas. Composição da Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente; 
e Sr. Arno Schwarz, Secretário. A mesa informou aos acionistas que a ata 
será lavrada na forma de sumário, de acordo com o disposto no Artigo 130, 
§ 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Ordem do Dia: (I) deliberar sobre 
a celebração, na qualidade de Fiadora, do Décimo Sexto Aditamento e 
consolidação ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública 
de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Primeira Emissão de 
Rio Iaco Participações S.A. (“Décimo Sexto Aditamento à Escritura de 
Debêntures”), no âmbito da primeira emissão, pela Rio Iaco, em série úni-
ca, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quiro-
grafária (“Debêntures”) e (“Emissão”), objeto de oferta pública de distribui-
ção com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 
nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Escritura de Emissão”); (II) de-
liberar sobre a celebração do Décimo Terceiro Aditamento do Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações de Emissão de 
Vicunha Aços S.A. (“Décimo Terceiro Aditamento à Alienação Fiduciária 
de Ações de Vicunha Aços”); e (III) autorizar a Diretoria da Companhia 
a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar 
todos os atos necessários à realização das deliberações aqui previstas. 
Deliberações: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem 
do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 
deliberaram o quanto segue: (I) autorizar a Companhia a, na qualidade de 
Fiadora, celebrar o Décimo Sexto Aditamento à Escritura de Debêntures, 
nos termos de documento que os presentes declaram conhecer e aceitar 

(II) autorizar a celebração 
do Décimo Terceiro Aditamento à Alienação Fiduciária de Vicunha Aços, 

obrigações assumidas pela Companhia nas Debêntures, na Escritura de 
Emissão, no Décimo Sexto Aditamento à Escritura de Debêntures e/ou em 
qualquer dos contratos de garantias das Debêntures, nos termos de docu-

na sede da Companhia; (III) autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar 
todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os 
atos necessários à realização das deliberações aqui previstas, incluindo 
o Décimo Sexto Aditamento à Escritura de Debêntures e quaisquer outros 
instrumentos relacionados às Debêntures, às Alienações Fiduciárias e à 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, segue assinada 
pelos acionistas presentes. Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente; e 
Sr. Arno Schwarz, Secretário. Acionistas: Espólio de Dorothéa Steinbruch 
(neste ato representado por sua inventariante, Sra. Elisabeth Steinbruch 
Schwarz), Benjamin Steinbruch, Ricardo Steinbruch e Heitor de Moraes - 
Empreendimentos e Participações Ltda. (representada por seu administra-

-
vrado no livro próprio. São Paulo, 12/02/2021. Arno Schwarz - Secretário. 
JUCESP nº 127.405/21-5, em 03/03/2021.

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A.
TEQUIMAR

CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à As-
sembleia Geral Extraordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. -
Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 18 de março de 2021, às
09 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na
Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Nos ter-
mos do Artigo 12, inciso (x), do Estatuto Social e do artigo 59, caput, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, deliberar
sobre a realização da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversí-
veis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória Adicional (“Debêntures”), para Distribuição Pública com Es-
forços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme altera-
da (“CVM”) (“Emissão” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) delibe-
rar pela autorização expressa para que a diretoria e os representantes
legais da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos e adotem todas
as medidas necessárias à: (a) formalização, efetivação e administração
das deliberações tomadas na Assembleia para a emissão das Debêntu-
res, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos, contra-
tos e documentos relacionados à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo,
mas não se limitando, a celebração da Escritura de Emissão das Debên-
tures e do Contrato de Distribuição das Debêntures; (b) formalização e
efetivação da contratação de todos os prestadores de serviços relacio-
nados à Emissão, tais como o coordenador líder, os assessores legais,
o escriturador, o banco liquidante, o agente fiduciário, a B3 S.A. - Brasil,
Bolsa e Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), dentre outros, podendo,
para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contra-
tação e eventuais alterações; (iii) ratificar os atos já praticados por
seus diretores e/ou representantes legais da Companhia neste sentido
relativo aos documentos aqui descritos, bem como aprovar a celebração
de aditamentos aos documentos da Emissão e da Oferta Restrita, inde-
pendentemente de qualquer aprovação adicional. Participação na As-
sembleia: Os acionistas, para participar da presente Assembleia, devem
apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços
de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de
ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias
úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas
titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus
representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os re-
quisitos formais de participação previstos na legislação aplicável. Em
decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia
admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os do-
cumentos de representação necessários sem a necessidade de reco-
nhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em for-
mato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confir-
mará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou
necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará
as recomendações das autoridades nos cuidados adequados de segu-
rança e higiene, que também deverão ser observados por todos os pre-
sentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organiza-
ção Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado
de São Paulo. São Paulo, 09 de março de 2021.

Décio de Sampaio Amaral - Presidente

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PESSOAL EM CARATER 
EMERGENCIAL E CADASTRO RESERVA Nº 005/2021

AME ANDRADINA. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE ANDRADINA-SP, inscrita no CNPJ sob nº 
43.535.210/0001-97, estabelecida na Avenida Guanabara - 730, Centro, na 
cidade de Andradina - SP, CEP: 16901- 100, Telefone 18-3702-1100, por
seu Diretor Presidente, na condição de gestora do AMBULATÓRIO
MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ANDRADINA, CNPJ n. 
43.535.210/0002-78, vem, por meio deste Edital, tornar público a abertura 
de processo seletivo para fins de preenchimento de vagas em caráter
emergencial e cadastro de reserva de profissionais de nível médio e superior 
de para composição de equipe de trabalho para execução das ações diante 
da conversão da Unidade em Hospital de Campanha para enfrentamento da 
Pandemia SARS-Covid-19, conforme especificado neste edital. 1. A
presente seleção observará a disponibilidade de vagas de ampla
concorrência e cadastro de reserva, observados os requisitos elencados, 
consoante quadro abaixo: Cargo, Remuneração + Insalubridade, Vagas 
para candidatos de ampla concorrência, Cadastro Reserva, Requisitos
para Critérios de Desempate: Auxiliar de Enfermagem - 12x36h, 
R$1.693,69, 0, 15, Conhecimento Técnico e Experiência de coleta 
laboratorial; Técnico de Enfermagem - 12x36h, R$1.855,68, 16, 15, 
Conhecimento Técnico e Experiência na área UTI; Enfermeiro(a) - 12x36h, 
R$3.254,58, 7, 15, Conhecimento Técnico e Experiência na área UTI;
Faxineiro(a) - 12x36h, R$1.684,00, 6, 15, Experiência mínima na área; 
Fisioterapeuta, R$3.465,17, 8,10, Conhecimento Técnico e Experiência na 
área de UTI; Auxiliar de Farmácia - 44h, R$1.684,00, 0, 10, Experiência 
mínima na área; Psicólogo(a) - 44h, R$3.370,78, 0, 1, Conhecimento 
Técnico e Experiência mínima na área; Assistente Social - 30h, R$3.158,31, 
0, 1, Conhecimento Técnico e Experiência mínima na área; Técnico de
Radiologia - 24h, R$3.313,32, 1, 2, Conhecimento Teecnico; Copeira - 44h, 
R$1.210,66, 5, 2, Experiência mínima na área; Auxiliar de Manutenção - 
44h, R$1.210,66, 1, 2, Experiência mínima na área. 2. O Processo Seletivo 
Público Simplificado apresenta caráter emergencial diante da conversão da 
Unidade em Hospital Campanha para enfrentamento da Pandemia SARS-
Covid-19 diante da situação de pandemia decretada pela OMS em virtude 
do rápido alastramento das infecções por corona vírus em todo mundo. 3.
As contratações observarão o regime constante no Decreto-Lei nº 
5.452/1943 - Consolidação das Leis Trabalhistas/CLT, submetendo-se, 
necessariamente, ao Contrato de Experiência por até 90 (noventa) dias. 4.
A seleção será realizada por meio de analise curricular de cada candidato, 
cujas inscrições se darão do envio do Currículo (em formato PDF) para o 
e-mail: dp@ameandradina.com.br , constando necessariamente as 
seguintes informações: nome completo, função e a vaga pretendida. 5. O 
período de inscrição será das 08h ás 17h do dia 10/03/2021 até dia 
11/03/2021. 6. A lista com o resultado da inscrição, análise curricular e o 
resultado final do processo seletivo será expedida, por ordem de
classificação, e divulgada através do endereço eletrônico www.
santacasaandradina.com.br. 7. As convocações dos candidatos aprovados, 
para assinatura do Contrato de Trabalho serão feitas de acordo com a 
necessidade e disponibilidade de vagas e obedecerão rigorosamente a 
ordem de classificação do resultado final do certame. 8. O prazo de validade 
da presente seleção é de 12 (doze) meses ou enquanto perdurar a 
necessidade de preenchimento das vagas disponíveis. Andradina, 09 de 
março de 2021. O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
- CNPJ (MF) sob o nº. 43.535.210/0001-97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF
092.739.258-55.

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
REFERENCIA: 001/2021. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE
SAÚDE. 1. DO PROCESSO: A O.S.S IRMANDADE DA SANTA CASA DE
ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.535.210 0001-97, 
estabelecida na Avenida Guanabara - 730 - Centro, na cidade de Andradina 
- SP - Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu Diretor 
Presidente, na condição de Gestora na condição de gestora do 
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITAPEVA, CNPJ n.
43.535.210/0013-20, vêm, por meio deste, tornar público, para o 
conhecimento dos interessados que está instaurando processo de 
Chamamento Público para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE
SAÚDE diante da conversão da Unidade em Hospital Campanha para 
enfrentamento da Pandemia SARS-Covid-19. 2. DO OBJETO: O presente 
Chamamento Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas, para 
prestação de serviços médicos na área de saúde para realização de
plantões médicos na ordem de 744h/ mês, mediante a remuneração de 
R$ 200,00 (duzentos reais) a hora efetivamente trabalhada. 3.
EMBASAMENTO: O presente edital está embasado nas disposições 
contidas nos artigos 46 e 47, VII, do Regulamento de Compras e Contratação 
de Obras e Serviços da O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
ANDRADINA - SP visando dar publicidade as pessoas jurídicas interessadas 
a credenciarem-se para prestação de serviços técnicos especializados que 
envolvem assistência à saúde, sem prejuízo das demais legislações 
aplicáveis a matéria. 4. CONDIÇOES DE CREDENCIAMENTO: A) As 
empresas interessadas em participar do Chamamento Público deverão ter 
seus estabelecimentos cadastrados junto ao CNES - Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde para realização dos procedimentos objeto 
deste certame; B) Poderão participar do presente Chamamento Público as 
pessoas jurídicas da área de saúde com profissionais capacitados e com
comprovado conhecimento Técnico e Experiência na área de UTI e/ou
internados em regime hospitalar; C) Para o Credenciamento a pessoa
jurídica deverá estar regularmente constituída e em dia com suas obrigações
sociais, fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará
mediante a apresentação da documentação pertinente: Documento de
constituição da empresa, documentos pessoais dos sócios, alvará de 
funcionamento, inscrição do CNPJ e certidões de débitos municipal, 
estadual e federal. 5. FORMA, PRAZO E ACESSO AO CREDENCIAMENTO:
A) O acesso ao credenciamento é livre para todos os estabelecimentos 
(pessoa jurídica) prestadores de serviços médicos na área de saúde 
devidamente cadastrados junto ao CNES - Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde e que possua em seu quadro profissionais
capacitados e com comprovado conhecimento Técnico e Experiência
na área de UTI; B) O credenciamento com a proposta deverá ser enviado, 
acompanhado dos documentos que comprovem as exigências do item 4,
para o e-mail: recrutamentoeselecao@ameitapeva.org.br entre os dias 
10/03/2021 a 11/03/2021. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS: A) O processo para 
contratação, consistirá inicialmente na análise da documentação 
apresentada, podendo solicitação para complementação de documentos. 
B) Para fins de contratação, os estabelecimentos (pessoa jurídica) 
prestadores de serviços médicos na área de saúde, além de comprovar o 
cadastro junto ao CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 
Saúde, devem demonstrar que possuem em seu quadro profissionais 
capacitados e com comprovado conhecimento Técnico e Experiência na 
área de UTI; C) A contratação destes serviços será feita e regida através de 
contrato de prestação de serviços médicos, em observância as regras civis 
e comerciais, sem qualquer tipo de vínculo empregatício. D) O presente 
chamamento não obriga a contratação que se dará somente se for de 
conveniência da contratante. E) Participarão do certame todas as empresas 
interessadas que tiverem conhecimento através do presente edital, como 
também aquelas que forem formalmente convidadas. Eventuais 
contratações ocorrerão dentro das normas, limites e condições que serão 
informadas por ocasião do cadastramento dos interessados e das empresas 
interessadas, bem como em conformidade com a regulamentação interna
de contratação de serviços. Andradina, 09 de março de 2021. O.S.S.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - CNPJ (MF) sob o nº.
43.535.210/0001-97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 092.739.258-55.

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
REFERENCIA: 003/2021. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE SOFTWARE. 1. DO PROCESSO: A O.S.S IRMANDADE DA SANTA
CASA DE ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.535.210 0001-
97, estabelecida na Avenida Guanabara - 730 - Centro, na cidade de 
Andradina - SP - Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu 
Diretor Presidente, na condição de Gestora do AME - Ambulatório Médico 
de Especialidade de Itapeva - SP, CNPJ n. 43.535.210/0013-20, diante da 
conversão da Unidade em Hospital Campanha para enfrentamento da 
Pandemia SARS-Covid-19, vêm, por meio deste, tornar público, para o 
conhecimento dos interessados que está instaurando processo de 
Chamamento Público para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS interessadas em oferecer melhor oferta para PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE
DESTINADO A GESTÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR a ser 
desenvolvida na unidade. 2. DO OBJETO: O presente Chamamento 
Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas para prestação de
serviços consistentes em: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A 
GESTÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR QUE CONTENHA OS 
SEGUINTES MODULOS: INTERNAÇÃO, AIH, PRESCRIÇÃO MÉDICA, 
CONTROLE DE LEITOS E FATURAMENTO AIH. A seleção levará sempre 
em conta a idoneidade, qualidade e menor custo. 3. EMBASAMENTO: O
presente edital está embasado nas disposições contidas no CAPITULO III 
nos artigos 46, 47, VIII, e 48, do Regulamento de Compras e Contratação de 
Obras e Serviços da O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
- SP visando dar publicidade as pessoas jurídicas interessadas a 
credenciarem-se para prestação de serviços técnicos especializados, sem 
prejuízo das demais legislações aplicáveis a matéria. 4. CONDIÇÕES DE 
CREDENCIAMENTO: Para o Credenciamento a pessoa jurídica deverá 
estar regularmente constituída e em dia com suas obrigações sociais,
fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará mediante a
apresentação da documentação pertinente: Documento de constituição da 
empresa, documentos pessoais dos sócios, alvará de funcionamento, 
inscrição do CNPJ e certidões de débitos municipal, estadual e federal. 5.
FORMA, PRAZO E ACESSO AO CREDENCIAMENTO: A) O acesso ao
credenciamento é livre para todos os estabelecimentos (pessoa jurídica) 
idôneas que prestem este tipo de serviço: LOCAÇÃO DE SOFTWARE
DETINADO A GESTÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR QUE 
CONTENHA OS SEGUINTES MODULOS: INTERNAÇÃO, AIH,
PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONTROLE DE LEITOS E FATURAMENTO
AIH. B) O credenciamento com a proposta deverá ser enviado, 
acompanhado dos documentos que comprovem as exigências do item 4,
para o e-mail: aline.compras@santacasaandradina.com.br entre os dias
10/03/2021 a 11/03/2021. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS: A) O processo para 
contratação, consistirá inicialmente na análise da documentação 
apresentada pelo interessado, podendo haver solicitação para 
complementação de documentos, e, consultas sobre aceitação ou não de
eventual contratação por valores a ser propostos pela contratante. B) O
valor a ser eventualmente contratado será ofertado pela contratante, 
mediante proposta apresentada pelo interessado, em conformidade com a 
média de mercado e por ela praticada em suas unidades e deverá ser 
submetida à aprovação e concordância do interessado antes da efetiva 
contratação, observando sempre o valor menor e mais viável pela gestora. 
C) A contratação destes serviços será feita e regida através de contrato de
prestação de serviços, em observância as regras civis e comerciais, sem
qualquer tipo de vínculo empregatício. D) O presente chamamento não 
obriga a contratação que se dará somente se for de conveniência da 
contratante. E) Participarão do certame todas as empresas interessadas 
que tiverem conhecimento através do presente edital, como também
aquelas que forem formalmente convidadas. Eventuais contratações 
ocorrerão dentro das normas, limites e condições que serão informadas por 
ocasião do cadastramento dos interessados e das empresas interessadas, 
bem como em conformidade com a regulamentação interna de contratação 
de serviços. Andradina-SP, 9 de março de 2021. O.S.S. IRMANDADE DA
SANTA CASA DE ANDRADINA - CNPJ (MF) sob o nº. 43.535.210/0001-
97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 092.739.258-55.

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
REFERENCIA: 002/2021. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE SOFTWARE. 1. DO PROCESSO: A O.S.S IRMANDADE DA SANTA
CASA DE ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.535.210 0001-
97, estabelecida na Avenida Guanabara - 730 - Centro, na cidade de 
Andradina - SP - Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu 
Diretor Presidente, na condição de Gestora do AMBULATÓRIO MÉDICO 
DE ESPECIALIDADES DE ANDRADINA, CNPJ n. 43.535.210/0002-78, 
diante da conversão da Unidade em Hospital Campanha para enfrentamento 
da Pandemia SARS-Covid-19, vêm, por meio deste, tornar público, para o 
conhecimento dos interessados que está instaurando processo de 
Chamamento Público para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS interessadas em oferecer melhor oferta para PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE
DESTINADO A GESTÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR a ser 
desenvolvida na unidade. 2. DO OBJETO: O presente Chamamento 
Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas para prestação de
serviços consistentes em: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A 
GESTÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR QUE CONTENHA OS 
SEGUINTES MODULOS: INTERNAÇÃO, AIH, PRESCRIÇÃO MÉDICA, 
CONTROLE DE LEITOS E FATURAMENTO AIH. A seleção levará sempre 
em conta a idoneidade, qualidade e menor custo. 3. EMBASAMENTO: O
presente edital está embasado nas disposições contidas no CAPITULO III 
nos artigos 46, 47, VIII, e 48, do Regulamento de Compras e Contratação de 
Obras e Serviços da O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
- SP visando dar publicidade as pessoas jurídicas interessadas a 
credenciarem-se para prestação de serviços técnicos especializados, sem 
prejuízo das demais legislações aplicáveis a matéria. 4. CONDIÇÕES DE 
CREDENCIAMENTO: Para o Credenciamento a pessoa jurídica deverá 
estar regularmente constituída e em dia com suas obrigações sociais,
fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará mediante a
apresentação da documentação pertinente: Documento de constituição da 
empresa, documentos pessoais dos sócios, alvará de funcionamento, 
inscrição do CNPJ e certidões de débitos municipal, estadual e federal. 5. 
FORMA, PRAZO E ACESSO AO CREDENCIAMENTO: A) O acesso ao
credenciamento é livre para todos os estabelecimentos (pessoa jurídica) 
idôneas que prestem este tipo de serviço: LOCAÇÃO DE SOFTWARE
DETINADO A GESTÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR QUE 
CONTENHA OS SEGUINTES MODULOS: INTERNAÇÃO, AIH,
PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONTROLE DE LEITOS E FATURAMENTO
AIH. B) O credenciamento com a proposta deverá ser enviado, 
acompanhado dos documentos que comprovem as exigências do item 4,
para o e-mail: aline.compras@santacasaandradina.com.br entre os dias 
10/03/2021 a 11/03/2021. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS: A) O processo para 
contratação, consistirá inicialmente na análise da documentação 
apresentada pelo interessado, podendo haver solicitação para 
complementação de documentos, e, consultas sobre aceitação ou não de
eventual contratação por valores a ser propostos pela contratante. B) O
valor a ser eventualmente contratado será ofertado pela contratante, 
mediante proposta apresentada pelo interessado, em conformidade com a 
média de mercado e por ela praticada em suas unidades e deverá ser 
submetida à aprovação e concordância do interessado antes da efetiva 
contratação, observando sempre o valor menor e mais viável pela gestora. 
C) A contratação destes serviços será feita e regida através de contrato de
prestação de serviços, em observância as regras civis e comerciais, sem
qualquer tipo de vínculo empregatício. D) O presente chamamento não 
obriga a contratação que se dará somente se for de conveniência da 
contratante. E) Participarão do certame todas as empresas interessadas 
que tiverem conhecimento através do presente edital, como também
aquelas que forem formalmente convidadas. Eventuais contratações 
ocorrerão dentro das normas, limites e condições que serão informadas por 
ocasião do cadastramento dos interessados e das empresas interessadas, 
bem como em conformidade com a regulamentação interna de contratação 
de serviços. Andradina-SP, 9 de março de 2021. O.S.S. IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE ANDRADINA - CNPJ (MF) sob o nº. 43.535.210/0001-
97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 092.739.258-55.

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaofi cial.com.br – Livraria Virtual
· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h
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PORTO SEGURO PROTEÇÃO E 
MONITORAMENTO LTDA.

CNPJ/ME nº 02.340.041/0001-52 - NIRE 35.2.1491948.9
EXTRATO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DA 

57ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PORTO SEGURO S.A. e PORTO SEGURO ITAÚ UNIBANCO PARTICI-
PAÇÕES S.A., ambas neste ato representadas na forma de seus Esta-
tutos Sociais, únicas sócias da PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONI-
TORAMENTO LTDA., sociedade com sede na Alameda Barão de 
Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 2º andar, Lado B, Campos Elíseos, São 
Paulo/SP, CEP 01216-012, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.340.041/0001-52, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.2.1491948.9 (“Socie-
dade”), RESOLVEM, nesta data, de comum acordo e na melhor forma de 
direito, alterar o Contrato Social da Sociedade nos seguintes termos: 1. 
Aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais), por considerá-lo excessivo em re-
lação ao objeto da Sociedade, de acordo com o previsto no artigo 1.082, 
II do Código Civil. Com isso, o capital social da Sociedade passa de R$ 
14.650.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) para 
R$ 11.650.000,00 (onze milhões, seiscentos e cinquenta mil reais). 1.1 A 
redução do capital não alterará o valor nominal da quota, permanecendo 
o valor de R$ 1,00 (um real) cada uma após a redução do capital social. 
1.2 A redução será feita mediante restituição do valor total reduzido à 
sócia Porto Seguro S.A., passando de 14.644.665 (quatorze milhões, 
seiscentas e quarenta e quatro mil, seiscentas e sessenta e cinco) quo-
tas no valor total de R$ 14.644.665,00 (quatorze milhões, seiscentos e 
quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), para 
11.644.665 (onze milhões, seiscentas e quarenta e quatro mil, seiscen-
tas e sessenta e cinco) quotas, no valor total de R$ 11.644.665,00 (onze 
milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e 
cinco reais), ficando restituído o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões 
de reais) em moeda corrente nacional; e 1.3 A sócia Porto Seguro Itaú 
Unibanco Participações S.A., declara sua expressa concordância com a 
não devolução do capital ora aprovado em decorrência de sua participa-
ção ser inferior a 0,01%. 1.4 Os efeitos da redução do capital social ora 
aprovado ficarão condicionados a ausência de oposição dos credores da 
Sociedade no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da data de publi-
cação deste ato, nos termos do parágrafo 1° do artigo 1084, da Lei nº 
10.406/02. 1.5 Os diretores da Sociedade ficam autorizados a tomar to-
das as medidas necessárias para a formalização da redução do capital 
social, incluindo, mas não se limitando, a publicação de extrato deste 
instrumento, nos termos do artigo 1084, da Lei nº 10.406/02. 2. Em con-
sequência da alteração do item 1 acima, a Cláusula 5ª do Contrato So-
cial da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 
5ª - Capital Social. O capital social, totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente nacional, é de R$ 11.650.000,00 (onze milhões, 
seiscentos e cinquenta mil reais), divididos em 11.650.000 (onze mi-
lhões, seiscentas e cinquenta mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 
cada, assim distribuídas entre as sócias:

Nome Quotas Valor Participação %
Porto Seguro S.A. 11.644.665 11.644.665,00 99,95421
Porto Seguro Itaú 

Unibanco Participações 
S.A.

5.335 5.335,00 0,045794

Total 11.650.000 11.650.000,00 100,00%
3. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma. São Paulo, 08 de 
março de 2021. Sócias: Porto Seguro S.A., Porto Seguro Itaú 
Unibanco Participações S.A.

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PESSOAL EM CARATER 
EMERGENCIAL E CADASTRO RESERVA Nº 004/2021

AME ITAPEVA. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE ANDRADINA-SP, inscrita no CNPJ sob nº 
43.535.210/0001-97, estabelecida na Avenida Guanabara - 730, Centro, na 
cidade de Andradina - SP, CEP: 16901- 100, Telefone 18-3702-1100, por
seu Diretor Presidente, na condição de gestora do AMBULATÓRIO
MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITAPEVA, CNPJ n. 43.535.210/0013-
20, vem, por meio deste Edital, tornar público a abertura de processo
seletivo para fins de preenchimento de vagas em caráter emergencial e 
cadastro de reserva de profissionais de nível médio e superior de para 
composição de equipe de trabalho para execução das ações diante da
conversão da Unidade em Hospital Campanha para enfrentamento da 
Pandemia SARS-Covid-19, conforme especificado neste edital. 1. A 
presente seleção observará a disponibilidade de vagas de ampla
concorrência e cadastro de reserva, observados os requisitos elencados, 
consoante quadro abaixo: Cargo, Remuneração + Insalubridade, Vagas 
para candidatos de ampla concorrência, Cadastro Reserva, Requisitos
para Critérios de Desempate: Auxiliar de Enfermagem - 12x36h, 
R$1.632,58, 3, 5, Conhecimento Técnico e Experiência de coleta 
laboratorial; Técnico em Manutenção Elétrica - 44h, R$1.800,00, 1, 1, 
Conhecimento Técnico e Experiência mínima na área; Auxiliar de 
Manutenção Predial - 44h, R$1.389,70, 1, 1, Experiência mínima na área;
Copeiro(a) - 44h, R$1.249,79, 4, 2, Experiência mínima na área; Técnico de 
Enfermagem - 12x36h, R$1.947,06, 16, 10, Conhecimento Técnico e
Experiência na área de UTI; Enfermeiro(a) - 12x36h, R$3.024,13, 13, 10, 
Conhecimento Técnico e Experiência na área de UTI; Enfermeiro
Coordenador - 40h, R$4.336,17, 1, 1, Especialista na área de UTI Adulto ou 
Neonatal; Fisioterapeuta - 30h, R$3.234,72, 5, 3, Conhecimento Técnico e 
Experiência na área de UTI; Fisioterapeuta Coordenador - 40h, R$4.213,13, 
1, 1, Especialista na área de UTI Adulto ou Neonatal; Faxineiro(a) - 12x36h, 
R$1.492,68, 20, 5, Experiência mínima na área; Farmacêutico(a) - 44h, 
R$2.495,44, 2, 3, Conhecimento Técnico e Experiência mínima na área; 
Auxiliar de Farmácia - 44h, R$1.389,70, 4, 2, Experiência mínima na área;
Psicólogo(a) - 44h, R$2.880,76, 4, 3, Conhecimento Técnico e Experiência 
mínima na área; Assistente Social - 30h, R$2.690,75, 5, 3, Conhecimento 
Técnico e Experiência mínima na área. 2. O Processo Seletivo Público 
Simplificado apresenta caráter emergencial diante da conversão da 
Unidade em Hospital Campanha para enfrentamento da Pandemia SARS-
Covid-19 diante da situação de pandemia decretada pela OMS em virtude 
do rápido alastramento das infecções por corona vírus em todo mundo. 3.
As contratações observarão o regime constante no Decreto-Lei nº 
5.452/1943 - Consolidação das Leis Trabalhistas/CLT, submetendo-se, 
necessariamente, ao Contrato de Experiência por até 90 (noventa) dias. 4.
A seleção será realizada por meio de analise curricular de cada candidato, 
cujas inscrições se darão do envio do Currículo (em formato PDF) para o 
e-mail: recrutamentoeselecao@ameitapeva.org.br, constando 
necessariamente as seguintes informações: nome completo, função e a 
vaga pretendida. 5. O período de inscrição será das 08h ás 17h do dia 
10/03/2021 até dia 11/03/2021. 6. A lista com o resultado da inscrição, 
análise curricular e o resultado final do processo seletivo será expedida, por 
ordem de classificação, e divulgada através do endereço eletrônico www.
santacasaandradina.com.br. 7. As convocações dos candidatos aprovados, 
para assinatura do Contrato de Trabalho serão feitas de acordo com a 
necessidade e disponibilidade de vagas e obedecerão rigorosamente a 
ordem de classificação do resultado final do certame. 8. O prazo de validade 
da presente seleção é de 12 (doze) meses ou enquanto perdurar a 
necessidade de preenchimento das vagas disponíveis. Andradina, 09 de 
março de 2021. O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
- CNPJ (MF) sob o nº. 43.535.210/0001-97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 
092.739.258-55.

A.W. Faber-Castell S.A.
CNPJ 59.596.908/0001-52 – NIRE 35.3.0005545-4

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da A.W. Faber-Castell S.A. a 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar de modo 
semipresencial no dia 16/03/2021, às 08:30, com participação e votação
virtual, na forma descrita neste Edital e, física, na sede social, à Rua Cel.

-
cer e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Deliberação sobre distri-
buição de dividendos à conta de Reserva para Complemento do Capital de 
Giro; B) Eleição do Sr. Constantin Neubeck, como membro do Conselho 

Instruções Gerais: 1. Na 
forma do disposto no artigo 133 da Lei das S.A., todos os documentos rela-
tivos às matérias constantes da ordem do dia da Assembleia, inclusive os 
documentos e informações exigidos pela IN DREI nº 79/2020 e demais nor-
mas aplicáveis, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, 
bem como no ambiente digital ftp://awfc1:AWFC&2020@ftp.faber-castell.
com.br/areaftp/age2021awfc. 2. Para participar da Assembleia, os Srs. 
Acionistas deverão observar, no que couber, o disposto no artigo 126 da 
Lei das S.A. e da IN DREI nº 79/2020. Os acionistas que optarem por par-
ticipação física e votação presencial deverão apresentar os documentos 
exigidos na sede da Companhia até 30 minutos antes do horário desig-
nado para seu início. Os acionistas que decidirem participar remotamente 
e votar por meio digiltal deverão apresentar seus documentos preferen-
cialmente até as 12 horas do dia 15/03/2021, ou obrigatoriamente até 
30 minutos antes da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante 
protocolo digital por correio eletrônico, aos cuidados do Jurídico Faber-
Castell, para o seguinte endereço: relacionistas@faber-castell.com.br. Os
acionistas pessoa física deverão apresentar documento de identidade ori-
ginal com foto (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, 

representantes, além da documentação supracitada, deverão apresentar 
os documentos societários e mandatos que demonstrem a representação 
legal. 3. Nos termos da IN DREI nº 79/2020, a Assembleia será realizada 
de modo semipresencial com possibilidade de participação e votação 
física e participação remota e votação digital durante o Conclave por meio 
do sistema eletrônico “Zoom”. Os Acionistas
Assembleias de forma remota deverão manifestar sua opção mediante
envio de e-mail para o endereço relacionistas@faber-castell.com.br, prefe-
rencialmente, até às 12h00min. do dia 15/03/2021, ou obrigatoriamente, 
até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos, para o qual também se-

 representação. Sem 

ftp://awfc1:AWFC&2020@ftp.faber-castell.com.br/areaftp/age2021awfc

do sistema pelos acionistas. A participação da Assembleia, bem como o 
exercício do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da 
ordem do dia serão realizados por meio físico, se o acionistas preferir 
comparecer presencialmente na sede da Companhia no momento da re-
alização da Assembleia, ou por meio da utilização do sistema eletrônico, 
se o acionista preferir participar remotamente. O sistema eletrônico, nos

-
ça dos acionistas e dos

a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a 
-

cipa-
ção de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia 

-
municação entre acionistas. São Carlos, 06/03/2021. Marcelo Barreiros de 

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
REFERENCIA: 002/2021. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE
SAÚDE. 1. DO PROCESSO: A O.S.S IRMANDADE DA SANTA CASA DE
ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.535.210 0001-97, 
estabelecida na Avenida Guanabara - 730 - Centro, na cidade de Andradina 
- SP - Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu Diretor 
Presidente, na condição de Gestora na condição de gestora do 
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITAPEVA, CNPJ n.
43.535.210/0013-20, vêm, por meio deste, tornar público, para o 
conhecimento dos interessados que está instaurando processo de 
Chamamento Público para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE
SAÚDE diante da conversão da Unidade em Hospital Campanha para 
enfrentamento da Pandemia SARS-Covid-19. 2. DO OBJETO: O presente 
Chamamento Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas, para 
prestação de serviços médicos na área de saúde para prestação de serviços 
médicos especializados de Coordenação de Hospital de Campanha para 
enfrentamento da Pandemia SARS-Covid-19, mediante o pagamento de 
honorários mensais na ordem de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e
quinhentos reais). 3. EMBASAMENTO: O presente edital está embasado 
nas disposições contidas nos artigos 46 e 47, VII, do Regulamento de 
Compras e Contratação de Obras e Serviços da O.S.S. IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE ANDRADINA - SP visando dar publicidade as pessoas 
jurídicas interessadas a credenciarem-se para prestação de serviços 
técnicos especializados que envolvem assistência à saúde, sem prejuízo 
das demais legislações aplicáveis a matéria. 4. CONDIÇOES DE 
CREDENCIAMENTO: A) As empresas interessadas em participar do 
Chamamento Público deverão ter seus estabelecimentos cadastrados junto 
ao CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde para 
realização dos procedimentos objeto deste certame; B) Poderão participar 
do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas da área de saúde 
com profissionais capacitados e com comprovada Especialidade na
área de UTI Adulto ou Neonatal; C) Para o Credenciamento a pessoa
jurídica deverá estar regularmente constituída e em dia com suas obrigações
sociais, fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará
mediante a apresentação da documentação pertinente: Documento de
constituição da empresa, documentos pessoais dos sócios, alvará de 
funcionamento, inscrição do CNPJ e certidões de débitos municipal, 
estadual e federal. 5. FORMA, PRAZO E ACESSO AO CREDENCIAMENTO:
A) O acesso ao credenciamento é livre para todos os estabelecimentos 
(pessoa jurídica) prestadores de serviços médicos na área de saúde 
devidamente cadastrados junto ao CNES - Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde e que possua em seu quadro profissionais
capacitados e com comprovada Especialidade na área de UTI Adulto
ou Neonatal; B) O credenciamento com a proposta deverá ser enviado, 
acompanhado dos documentos que comprovem as exigências do item 4,
para o e-mail: recrutamentoeselecao@ameitapeva.org.br entre os dias 
10/03/2021 a 11/03/2021. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS: A) O processo para 
contratação, consistirá inicialmente na análise da documentação 
apresentada, podendo solicitação para complementação de documentos. 
B) Para fins de contratação, os estabelecimentos (pessoa jurídica) 
prestadores de serviços médicos na área de saúde, além de comprovar o 
cadastro junto ao CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 
Saúde, devem demonstrar que possuem em seu quadro profissionais 
capacitados e com comprovada Especialidade na área de UTI Adulto ou 
Neonatal; C) A contratação destes serviços será feita e regida através de 
contrato de prestação de serviços médicos, em observância as regras civis 
e comerciais, sem qualquer tipo de vínculo empregatício. D) O presente 
chamamento não obriga a contratação que se dará somente se for de 
conveniência da contratante. E) Participarão do certame todas as empresas 
interessadas que tiverem conhecimento através do presente edital, como 
também aquelas que forem formalmente convidadas. Eventuais 
contratações ocorrerão dentro das normas, limites e condições que serão 
informadas por ocasião do cadastramento dos interessados e das empresas 
interessadas, bem como em conformidade com a regulamentação interna
de contratação de serviços. Andradina, 09 de março de 2021. O.S.S.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - CNPJ (MF) sob o nº.
43.535.210/0001-97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 092.739.258-55.

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
REFERENCIA: 004/2021. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE
SAÚDE. 1. DO PROCESSO: A O.S.S IRMANDADE DA SANTA CASA DE
ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.535.210 0001-97, 
estabelecida na Avenida Guanabara - 730 - Centro, na cidade de Andradina 
- SP - Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu Diretor 
Presidente, na condição de Gestora na condição de gestora do 
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ANDRADINA, CNPJ
n. 43.535.210/0002-78, vêm, por meio deste, tornar público, para o 
conhecimento dos interessados que está instaurando processo de 
Chamamento Público para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE
SAÚDE diante da conversão da Unidade em Hospital de Campanha para 
enfrentamento da Pandemia SARS-Covid-19. 2. DO OBJETO: O presente 
Chamamento Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas, para 
prestação de serviços médicos na área de saúde para realização de
plantões médicos na ordem de 744h/mês, mediante a remuneração de 
R$ 200,00 (duzentos reais) por hora efetivamente trabalhada. 3.
EMBASAMENTO: O presente edital está embasado nas disposições 
contidas nos artigos 46 e 47, VII, do Regulamento de Compras e Contratação 
de Obras e Serviços da O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
ANDRADINA - SP visando dar publicidade as pessoas jurídicas interessadas 
a credenciarem-se para prestação de serviços técnicos especializados que 
envolvem assistência à saúde, sem prejuízo das demais legislações 
aplicáveis a matéria. 4. CONDIÇOES DE CREDENCIAMENTO: A) As 
empresas interessadas em participar do Chamamento Público deverão ter 
seus estabelecimentos cadastrados junto ao CNES - Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde para realização dos procedimentos objeto 
deste certame; B) Poderão participar do presente Chamamento Público as 
pessoas jurídicas da área de saúde com profissionais capacitados e com
comprovado conhecimento Técnico e Experiência na área de UTI e/ou
internados em regime hospitalar; C) Para o Credenciamento a pessoa
jurídica deverá estar regularmente constituída e em dia com suas obrigações
sociais, fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará
mediante a apresentação da documentação pertinente: Documento de
constituição da empresa, documentos pessoais dos sócios, alvará de 
funcionamento, inscrição do CNPJ e certidões de débitos municipal, 
estadual e federal. 5. FORMA, PRAZO E ACESSO AO CREDENCIAMENTO:
A) O acesso ao credenciamento é livre para todos os estabelecimentos 
(pessoa jurídica) prestadores de serviços médicos na área de saúde 
devidamente cadastrados junto ao CNES - Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde e que possua em seu quadro profissionais
capacitados e com comprovado conhecimento Técnico e Experiência
na área de UTI e/ou internados em regime hospitalar; B) O 
credenciamento com a proposta deverá ser enviado, acompanhado dos 
documentos que comprovem as exigências do item 4, para o e-mail: 
departamento.juridico@ameandradina.com.br entre os dias 10/03/2021 a 
11/03/2021. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS: A) O processo para contratação, 
consistirá inicialmente na análise da documentação apresentada, podendo 
solicitação para complementação de documentos. B) Para fins de 
contratação, os estabelecimentos (pessoa jurídica) prestadores de serviços 
médicos na área de saúde, além de comprovar o cadastro junto ao CNES -
Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, devem demonstrar que 
possuem em seu quadro profissionais capacitados e com comprovado 
conhecimento Técnico e Experiência na área de UTI e/ou internados em 
regime hospitalar; C) A contratação destes serviços será feita e regida 
através de contrato de prestação de serviços médicos, em observância as
regras civis e comerciais, sem qualquer tipo de vínculo empregatício. D) O
presente chamamento não obriga a contratação que se dará somente se for 
de conveniência da contratante. E) Participarão do certame todas as 
empresas interessadas que tiverem conhecimento através do presente 
edital, como também aquelas que forem formalmente convidadas. 
Eventuais contratações ocorrerão dentro das normas, limites e condições 
que serão informadas por ocasião do cadastramento dos interessados e 
das empresas interessadas, bem como em conformidade com a 
regulamentação interna de contratação de serviços. Andradina, 09 de 
março de 2021. O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
- CNPJ (MF) sob o nº. 43.535.210/0001-97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 
092.739.258-55.

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
REFERENCIA: 003/2021. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE
SAÚDE. 1. DO PROCESSO: A O.S.S IRMANDADE DA SANTA CASA DE
ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.535.210 0001-97, 
estabelecida na Avenida Guanabara - 730 - Centro, na cidade de Andradina 
- SP - Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu Diretor 
Presidente, na condição de Gestora na condição de gestora do 
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ANDRADINA, CNPJ
n. 43.535.210/0002-78, vêm, por meio deste, tornar público, para o 
conhecimento dos interessados que está instaurando processo de 
Chamamento Público para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE
SAÚDE diante da conversão da Unidade em Hospital de Campanha para 
enfrentamento da Pandemia SARS-Covid-19. 2. DO OBJETO: O presente 
Chamamento Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas, para 
prestação de serviços médicos na área de saúde para prestação de serviços 
médicos especializados de Coordenação do Hospital de Campanha para 
enfrentamento da Pandemia SARS-Covid-19, mediante o pagamento de 
honorários mensais na ordem de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e
quinhentos reais). 3. EMBASAMENTO: O presente edital está embasado 
nas disposições contidas nos artigos 46 e 47, VII, do Regulamento de 
Compras e Contratação de Obras e Serviços da O.S.S. IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE ANDRADINA - SP visando dar publicidade as pessoas 
jurídicas interessadas a credenciarem-se para prestação de serviços 
técnicos especializados que envolvem assistência à saúde, sem prejuízo 
das demais legislações aplicáveis a matéria. 4. CONDIÇOES DE 
CREDENCIAMENTO: A) As empresas interessadas em participar do 
Chamamento Público deverão ter seus estabelecimentos cadastrados junto 
ao CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde para 
realização dos procedimentos objeto deste certame; B) Poderão participar 
do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas da área de saúde 
com profissionais capacitados e com comprovada Especialidade na
área de UTI Adulto ou Neonatal. C) Para o Credenciamento a pessoa
jurídica deverá estar regularmente constituída e em dia com suas obrigações
sociais, fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará
mediante a apresentação da documentação pertinente: Documento de
constituição da empresa, documentos pessoais dos sócios, alvará de 
funcionamento, inscrição do CNPJ e certidões de débitos municipal, 
estadual e federal. 5. FORMA, PRAZO E ACESSO AO CREDENCIAMENTO:
A) O acesso ao credenciamento é livre para todos os estabelecimentos 
(pessoa jurídica) prestadores de serviços médicos na área de saúde 
devidamente cadastrados junto ao CNES - Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde e que possua em seu quadro profissionais
capacitados e com comprovada Especialidade na área de UTI Adulto
ou Neonatal; B) O credenciamento com a proposta deverá ser enviado,
acompanhado dos documentos que comprovem as exigências do item 4,
para o e-mail: departamento.juridico@ameandradina.com.br entre os dias
10/03/2021 a 11/03/2021. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS: A) O processo para 
contratação, consistirá inicialmente na análise da documentação 
apresentada, podendo solicitação para complementação de documentos. 
B) Para fins de contratação, os estabelecimentos (pessoa jurídica) 
prestadores de serviços médicos na área de saúde, além de comprovar o 
cadastro junto ao CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 
Saúde, devem demonstrar que possuem em seu quadro profissionais 
capacitados e com comprovada Especialidade na área de UTI Adulto ou 
Neonatal; C) A contratação destes serviços será feita e regida através de 
contrato de prestação de serviços médicos, em observância as regras civis 
e comerciais, sem qualquer tipo de vínculo empregatício. D) O presente 
chamamento não obriga a contratação que se dará somente se for de 
conveniência da contratante. E) Participarão do certame todas as empresas
interessadas que tiverem conhecimento através do presente edital, como 
também aquelas que forem formalmente convidadas. Eventuais 
contratações ocorrerão dentro das normas, limites e condições que serão 
informadas por ocasião do cadastramento dos interessados e das empresas 
interessadas, bem como em conformidade com a regulamentação interna
de contratação de serviços. Andradina, 09 de março de 2021. O.S.S.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - CNPJ (MF) sob o nº.
43.535.210/0001-97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 092.739.258-55.

Priscila Salatino
Realce

Priscila Salatino
Realce
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Duratex S.A.
CNPJ 97.837.181/0001-47 - Companhia Aberta - NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 8 de fevereiro de 2021, às 
16h00, de modo exclusivamente digital via plataforma Microsoft 
Teams, nos termos do Artigo 16.2. do Estatuto Social, razão pela 
qual a reunião será considerada como realizada na sede social, 
localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). 
MESA: Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel (Copresidentes) 
e Mirna Justino Mazzali (Secretária). QUORUM: a totalidade dos 
membros efetivos. DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros 
deliberaram,por unanimidade, ad referendum da Assembleia Geral: 1) 
pagar, em 26.02.2021, os juros sobre o capital próprio declarados 
por este Conselho em reunião de 08.12.2020, por conta do dividendo 
do exercício de 2020, no valor de R$ 0,3143821646 por ação (líquido 
de R$ 0,2672248399 por ação), tendo como base de cálculo a posição 
acionária final do dia 11.12.2020, conforme anteriormente divulgado; 
e 2) declararque também serão pagos em 26.02.2021,por conta do 
resultado do exercício de 2020 e à débito da conta de Reserva para 
Equalização de Dividendos (subconta lucros apurados em 2019), 
dividendos adicionais no valor de R$ 0,43442952264 por ação, 
tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 17.02.2021. 
ENCERRAMENTO:nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, 
lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 8 de fevereiro 
de 2021. (aa) Alfredo Egydio Setubal e Salo Davi Seibel - Copresidentes; 
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Vice-Presidente; Helio Seibel, 
Juliana Rozenbaum Munemori, Márcio Fróes Torres, Raul Calfat, 
Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino - Conselheiros; e Mirna 
Justino Mazzali - Secretária. Certifico ser a presente cópia fiel da original 
lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 8 de fevereiro de 2021. Mirna 
Justino Mazzali - Secretária do Conselho de Administração. JUCESP 
sob nº 127.953/21-8 em 03.03.2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56

EXTRATO DO TERMO ADITIVO
Processo nº 001/0708/001.018/2020. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
de Prestação de Serviços e Fornecimento nº 095/2020. Contratante: 
FUNDAÇÃO BUTANTAN. Contratada: MEC-Q COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA. CNPJ: 96.513.486/0001-30. Data
da assinatura: 04/03/2021. Objeto: Alteração da Cláusula Primeira do
Objeto; e da Cláusula Sexta - Do Valor e das Condições de Pagamento. 
Valor: R$ 200,00 equivalente ao acréscimo contratual.

Fundação Educacional de Ituverava. 
CNPJ: 45.332.194/0001-60

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO 
EDITAL DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 002/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
002/2021 - CONVITE DE PREÇOS N.º 002/2021 - CONTRATAÇÃO DE 
UMA EMPRESA QUALIFICADA PARA DAR CONSULTORIA, FAZER O 
PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DO “CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS”, 
ORIUNDO DE UM PROJETO EM CONVÊNIO COM O FEHIDRO 
(PROCESSO 2019-SMG-COB-9/ CONTRATO 147/2020) POR 24 
(VINTE E QUATRO) MESES. Vistos, etc. ROBERTO INÁCIO BARBOSA, 
Presidente da Fundação Educacional de Ituverava, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista apresentação da certidão por parte da 
vencedora do presente certame, ADJUDICA e HOMOLOGA o seu objeto, 
através do Convite de Preços em epígrafe, em favor da licitante a seguir 
identificada: ECOPLANS – ECOLOGIA PLANEJADA SUSTENTÁVEL – 
CONSULTORIA AGROAMBIENTAL – CNPJ: 06.063.664/0001-86. Fica o 
licitante vencedor devidamente intimado para assinar o contrato 
administrativo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 
publicação desta homologação. Ituverava/SP, 08 de março 2021. 
ROBERTO INÁCIO BARBOSA - Presidente da Fundação Educacional de 
Ituverava. 

Marfrig Global Foods S.A.
Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40  –  NIRE 35.300.341.031

Aviso aos Acionistas
Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionis-
tas da Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia”), em sua sede, localiza-
da na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz 
Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hambur-
guesa, e, eletronicamente, nos sites da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e 
de Relações com Investidores da Companhia (www.marfrig.com.br/ri), as 
Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Explicativas relati-

-
mentos e informações exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Tang David 
Vice-Presidente de Finanças e DRI

Reset Pesquisa e Desenvolvimento S.A.
CNPJ (em constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição da Sociedade por Ações
1. Data. Hora e Local: 18/12/20, 19h, na sede da empresa, Avenida Perei-
ra Barreto, 1395, sala 144, Torre Sul, Paraiso, Santo André/SP, 
CEP 09190-610. 2. Convocação e Presença: Presentes os fundadores e 
subscritores representando a totalidade do capital inicial da Companhia, a 
saber: Consult Hub Participações Ltda., CNPJ 35.851.816/0001-03 e
NIRE 35231930291; CEC Medical Serviços Médicos Ltda., CNPJ 
35.851.826/0001-49 e NIRE 35231930304, e SRHBIO Estudos e Pesqui-
sas Ltda., CNPJ 24.028.885/0001-03 e NIRE 33210110985. 3. Mesa:
Após eleitos pelos acionistas fundadores, os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Marcel Henrique Tonelotti e secretariados pelo Sr. Rodrigo Cal-
das de Carvalho Borges. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a consti-
tuição de uma S/A sob a denominação de Reset Pesquisa e Desenvolvi-
mento S.A.; (ii) a subscrição e integralização do capital social da
Companhia; (iii) a eleição dos diretores da Companhia; (iv) a remuneração 
dos diretores; e (v) a definição dos jornais de grande circulação que reali-
zarão a publicação dos atos societários da Companhia. 5. Deliberações: 
5.1 Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de Reset
Pesquisa e Desenvolvimento S.A., bem como o projeto de estatuto social 
apresentado aos presentes. 5.2 Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a subs-
crição de 10.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emi-
tidas por R$ 1,00 cada uma, totalizando um valor de R$ 10.000,00 e a in-
tegralização do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores da
seguinte forma: (i) 2.500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
pelo acionista Consult Hub Participações Ltda.; (ii) 2.500 ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal, pelo acionista CEC Medical Servi-
ços Médicos Ltda.; e (iii) 5.000 ações ordinárias nominativas, se valor 
nominal, pelo acionista SRHBIO Estudos e Pesquisas Ltda., na forma do
Boletim de Subscrição, assinado na presente data. 5.4 Atendidos os requi-
sitos preliminares exigidos nos termos do artigo 80 da Lei 6.404/76, o  
Sr. Presidente declarou constituída a Companhia. 5.5 Em seguida, nos ter-
mos do estatuto social, os acionistas fundadores elegem para um mandato 
unificado de 02 anos, os seguintes diretores: (i) Marcel Henrique Tonelot-
ti Grecco, RG 29.548.450-0 SSP-SP e CPF 309.295.908-64, para o cargo
de Diretor Presidente, e (ii) Marcelo Marques Sarro, RG 21.175.404-3
SSP-SP e CPF(MF) 131.523.398-36, para o cargo de Diretor. 5.6 A remu-
neração global dos diretores, para o exercício social corrente, será fixada
oportunamente, observado o disposto na legislação aplicável e no estatuto 
social que ora passa a reger a Companhia. 5.7 Aprovar o DOESP e um
outro de grande circulação para serem utilizados para as publicações de-
terminadas pela Lei das S/As., quando necessárias. 5.8 Autorizar os dire-
tores ora eleitos a ultimar todas as formalidades remanescentes para re-
gistro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes.
6. Encerramento: Nada mais. Santo André, 18/12/20. Mesa: Marcel Hen-
rique Tonelotti Grecco - Presidente da Mesa, Rodrigo Caldas de Carva-
lho Borges - Secretário da Mesa. Acionistas: Consult Hub Participações 
Ltda. - p. Marcel Henrique Tonelotti Grecco;  CEC Medical Serviços Médi-
cos Ltda. - p. Marcel Henrique Tonelotti Grecco, SRHBIO Estudos e Pes-
quisas Ltda. - p. Clodoaldo Martins R. Filho. Diretores eleitos: Marcel Hen-
rique Tonelotti Grecco, Marcelo Marques Sarro. JUCESP/NIRE S/A 
3530056512-6 em 19/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ouro Fino Saúde Animal
 Participações S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70 - NIRE 35.300.465.415
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da Ouro Fino Saúde Animal
Participações S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em assembleia geral
ordinária e extraordinária (“AGOE”), a ser realizada no dia 09 de abril de 
2021, às 11h00, na sede da Companhia, localizada na cidade de Cravi-
nhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, 
Bloco C, 2º andar, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito
Industrial, CEP 14140-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administra-
dores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Com-
panhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020,
incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores indepen-
dentes; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) deliberar sobre a aprovação do or-
çamento de capital para o exercício de 2021; (iv) fixar a remuneração anu-
al global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Com-
panhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021; e
(v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplen-
tes. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre o aumento
do capital social da Companhia no valor de R$ 32.864.512,34, sem a emis-
são de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; Informa-
ções Gerais: Diante da atual situação decorrente da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas pe-
las autoridades com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de pes-
soas, a Companhia esclarece que estuda alternativas para viabilizar a 
participação remota de seus acionistas na AGOE, incluindo por meio de
plataformas de videoconferência, como opção à participação presencial. A 
Companhia esclarece, ainda, que qualquer definição neste sentido será
devidamente comunicada ao mercado e aos acionistas da Companhia an-
tes da realização da AGOE. Não obstante, os acionistas e seus represen-
tantes legais que optarem pela participação presencial deverão enviar à
Companhia para o endereço eletrônico ri@ourofino.com, com no mínimo 
72 (setenta e duas) horas de antecedência da data prevista para a realiza-
ção da AGOE, além da cópia do documento de identidade ou atos societá-
rios pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso:
(1) cópia do comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máxi-
mo, 2 (dois) dias antes da data da realização da AGOE; e (2) o instrumen-
to de mandato assinado pelo outorgante. Nos termos da Instrução CVM nº
481 (“Instrução CVM 481”), de 17 de dezembro de 2009, conforme altera-
da, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que 
seus acionistas enviem boletins de voto a distância (i) por meio de seus
respectivos agentes de custódia, caso as ações estejam depositadas em
depositário central; (ii) por meio da instituição financeira depositária res-
ponsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Banco Brades-
co S.A., caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou
(iii) diretamente à Companhia, conforme modelo a ser disponibilizado pela 
Companhia no prazo previsto no artigo 21-A, § 1º, I da Instrução CVM 481 
e observadas as orientações constantes no Manual da AGOE 2021. Ex-
cepcionalmente para esta AGOE, a Companhia não exigirá: (i) o reconhe-
cimento de firma nos instrumentos de mandato para os acionistas a parti-
ciparem da AGOE; e (ii) o reconhecimento de firma dos boletins de voto a 
distância assinados no território brasileiro e a notarização e apostilação
daqueles assinados fora do país, exclusivamente com relação aos boletins
de voto a distância a serem encaminhados diretamente à Companhia. Sem 
prejuízo do disposto acima, caso V.Sa. compareça à AGOE até o momento 
da abertura dos trabalhos de posse dos documentos necessários, poderá 
participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente. 
Recomendamos aos senhores acionistas que cheguem ao local de realiza-
ção da AGOE com antecedência de 1 (uma) hora, para o devido cadastra-
mento e ingresso na AGOE. Para um melhor entendimento da ordem do
dia, bem como instruções relativas à participação na AGOE, os senhores 
acionistas são convidados a consultar o Manual da AGOE de 2021, dispo-
nível na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investi-
dores (ri.ourofino.com), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.b3.com.br/pt_br/) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.
cvm.gov.br). Nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, e
em cumprimento ao disposto no artigo 6º e seguintes da Instrução CVM 
481, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Compa-
nhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.ourofino.com), e nos si-
tes da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/) e da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos 
pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGOE ora convocada, 
incluindo o Manual da AGOE de 2021. Percentual para adoção de voto 
múltiplo. Para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei das Sociedades 
por Ações, as Instruções CVM 165 e 282 e o artigo 4º da Instrução CVM 
481, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do 
processo de voto múltiplo é de 5%. Eventuais esclarecimentos poderão ser 
solicitados ao Departamento de Relações com Investidores da Compa-
nhia: ri@ourofino.com ou telefone (16) 3518-2000. Cravinhos, 10 de março
de 2021. Jardel Massari - Presidente do Conselho de Administração.

Locaweb Serviços de Internet S.A.
CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 - NIRE nº 35.300.349.482

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 04.01.2021, às 17:30 hs., na sede social, Rua Itapaiú-
na, n° 2.434, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos membros de seu
Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Gilberto Mautner, Secretá-
rio: Rafael Chamas Alves. Ordem do Dia: [A] emitir mais 925.147 novas
ações ordinárias nominativas em seu atual Capital Social [“Ação(ões)
ON”], decorrente acerca dos exercícios de opções de compras/subscri-
ções/integralizações de Ações ON (“SOP”) por parte de 20 benefi ciários
[“Benefi ciário(a)s”] abarcado pelos [A.1] 2º Plano de Opção de Compra de
Ações, aprovado na AGE realizada em 1º.07.2009, JUCESP nº 64.653/10-
9 em 22.02.2010, e (rer)ratifi cado em outras 03 distintas ocasiões median-
te AGE’s realizadas em: (i) 1º.07.2011, JUCESP nº 457.095/11-8 em
17.11.2011; (ii) 20.12.2013, JUCESP nº 28.188/14-7 em 17.01.2014; e, (iii)
12.12.2014, JUCESP nº 1.854/15-0 em 08.01.2015; [A.2] 5º Plano de Op-
ção de Compra de Ações, aprovado pela AGE realizada em 02.04.2013,
JUCESP nº 183.875/13-8 em 16.05.2013; [A.3] 6º Plano de Opção de
Compra de Ações, aprovado pela AGE realizada em 24.01.2014, JUCESP
nº 102.231/14-0 em 18.03.2014; [A.4] 7º Plano de Opção de Compra de
Ações, aprovado pela AGE realizada em 1º.07.2015, JUCESP nº
446.361/15-0 em 05.10.2015; [A.5] 9º Plano de Opção de Compra de
Ações, aprovado pela AGE realizada em 13.04.2016, JUCESP nº
211.945/16-0 em 12.05.2016; [A.6] 10º Plano de Opção de Compra de
Ações, aprovado pela AGE realizada em 27.04.2017, JUCESP nº
214.186/17-9 em 09.05.2017; [A.7] 11º Plano de Opção de Compra de
Ações, aprovado pela AGE realizada em 1º.06.2018, JUCESP nº
319.564/18-6 em 11.07.2018; [A.8] 12º Plano de Opção de Compra de
Ações, aprovado pela AGE realizada em 07.08.2018, JUCESP nº
389.140/18-1 em 20.08.2018; [A.9] 13º Plano de Opção de Compra de
Ações, aprovado pela AGE realizada em 14.05.2019, JUCESP nº
410.309/19-9 em 29.07.2019; e, [A.10] 14º e 15º Planos de Opção de
Compra de Ações, aprovados pela AGE realizada em 04.12.2019, JU-
CESP nº 645.416/19-8 em 18.12.2019; sendo certo que, de unifi cada for-
ma abreviada, os 2º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e 15º Planos se-
rão denominados, doravante, de “Planos SoP”; bem como no âmbito de (i)
documentos então contemplados, unifi cadamente, nos “Anexos” acosta-
dos ao presente ato e, também, (ii) atribuições do Presidente do Conselho
de Administração contempladas nos Planos SoP e (iii) contexto de outros
assuntos do interesse geral da Companhia e sua Administração, [B] dis-
pensar publicações dos “Anexos” acostados. Deliberações Aprovadas:
[A] emissão de mais 925.147 novas Ações ON, bem como sem qualquer
direito de preferência por parte dos demais acionistas da Companhia, de-
corrente dos recebimentos de notifi cações dos exercícios de opções de
compras/subscrições/integralizações de ações por parte dos 21 Benefi -
ciários dos Planos SoP, devidamente qualifi cados nos Instrumentos Parti-
culares de Outorgas de Opções de Compras de Ações anteriormente ce-
lebrados com a Companhia e ora arquivados em sua sede social para
eventuais consultas por parte dos elegíveis terceiros interessados (“Con-
tratos de Opção”). Desta forma e mediante respectivos Boletins de Subs-
crições destas novas 925.147 Ações ON, ora agrupados no âmbito dos 28
documentos acostados neste indissociável instrumento desta reunião, a
totalidade destas referidas 925.147 Ações ON foram e/ou serão oportuna-
mente integralizada por parte direta dos Benefi ciários com base nos res-
pectivos, em pecúnia (moeda corrente nacional) e mediante depósitos e/
ou transferências bancários identifi cados em conta corrente prévia e ex-
pressamente informada pela Companhia neste específi co sentido e/ou,
até mesmo, de outras formas prévia e amistosamente pactuadas entre as
partes ora interessadas. Assim, mediante subscrições e integralizações
oportunas destas 925.147 novas Ações ON, no montante global
R$7.933.686,50 por pessoal parte direta dos Benefi ciários, conforme de-
monstrado nos “Anexos” deste ato e, ainda, em observância ao então va-
lor bruto anterior de R$636.177.373,14 integralizado em seu precedente
capital social vigente, a Companhia passará a deter o total de: (A.1)
126.815.443 Ações ON; e, (A.2) novo valor de R$644.111.059,64, como
seu efetivo e novo capital social doravante. Ademais, salienta-se que estas
novas 925.147 Ações ON ora emitidas participarão, em igualdade de con-
dições, com as demais Ações ON já existentes no capital social da Com-
panhia e, desde que, também efetivamente registradas perante instituição
fi nanceira depositária das ações desta Companhia (ou seja, o Banco Itaú
Unibanco S.A. – “ItaúUnibanco”), de todos os assegurados benefícios le-
gais e estatutários ora vigentes, inclusive dividendos e eventuais remune-
rações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia doravante.
Ademais, este Conselho de Administração compromete-se em submeter à
deliberação, na próxima Assembleia Geral a ser oportunamente realizada,
pretensa atualização da expressão do capital social disposto no caput do
Artigo 5º de seu Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$644.111.059,64, dividido em
126.815.443 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal”; e,
ainda, no âmbito de outros assuntos do interesse geral da Companhia e/
ou sua Administração, [B] dispensa formal e providencial das publicações
dos “Anexos”, então disponíveis na sede social da Companhia para even-
tuais consultas por parte dos interessados elegíveis. Fica autorizada a Ad-
ministração da Companhia praticar todas as ações necessárias para im-
plementar os desdobramentos decorrentes das deliberações supra e fi r-
mar todos os demais documentos, instrumentos e requerimentos. Encer-
ramento: Nada mais. São Paulo, SP, 04.01.2021. Membros do Conselho:
Gilberto Mautner; Ricardo Gora; Michel Gora; Claudio Gora; Flavio Benício
Jansen Ferreira; Carlos Elder Maciel de Aquino; German Pasquale Quiro-
ga Vilardo; e, Sylvio Alves de Barros Netto. JUCESP nº 68.306/21-0 em
02.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
REFERENCIA: 006/2021. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA FINS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS 
HOSPITALARES. 1. DO PROCESSO: A O.S.S IRMANDADE DA SANTA
CASA DE ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.535.210 0001-
97, estabelecida na Avenida Guanabara - 730 - Centro, na cidade de 
Andradina - SP - Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu 
Diretor Presidente, na condição de Gestora na condição de gestora do 
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ANDRADINA, CNPJ
n. 43.535.210/0002-78, diante da conversão da Unidade em Hospital 
Campanha para enfrentamento da Pandemia SARS-Covid-19, vêm, por 
meio deste, tornar público, para o conhecimento dos interessados que está 
instaurando processo de Chamamento Público para CREDENCIAMENTO
DE PESSOAS JURÍDICAS interessadas em oferecer melhor oferta para 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES. 2. DO
OBJETO: O presente Chamamento Público tem por objeto credenciar 
pessoas jurídicas que comercializem a locação de equipamentos e moveis 
hospitalares interessadas em oferecer melhor oferta para locação dos 
seguintes itens: Item, Descrição, Quantidade, Especificidade: 1, Bomba
de infusão, 60, Bomba de infusão microprocessadora, volumétrica, que
funciona por mecanismo peristáltico circular; 2, Monitor com modulo 
pressão arterial invasiva(pai), 4, Monitor com verificação de pressão arterial; 
3, Ventilador mecânico, 10, ventidor mecânico que suporta ventilação 
continua; 4, Camas hospitalar, 23, Camas hospitalar com ajuste de posição,
grades laterais e rodízios e cabeceira removivel; 5, Armários grandes 
lavável para armazenar kits equipamentos, 10, Inox; 6, Monitor vigileo para 
débito cardiaco e variações hemodinãmica, 1, Monito multiparâmetro; 7, 
Cufometro, 1, Monitoramento de CUFF; 8, Ventilador mecânico para 
transporte, 1, Ventilador mecânico de transporte; 9, Monitores 
multiparâmetros, 20, Monito multiparâmetro; 10, Torpedos de oxigênio com
suporte, 15, Torpedos de oxigênio com suporte - 10L; 11, Carrinho de 
emergência completo, 3, Com insumos; 12, Desfibrilador e cardioversor 
com bateria bifasico, 3, Bateria bifasico; 13, Eletrocardiografo portátil com 
suporte, 4, portátil com suporte; 14, Capnografo, 1, Monitor que permite
avaliar a quantidade de CO2 ao final da expiração; 15, Foco cirúrgico 
portátil, 2, Portátil; 16, Torpedos de oxigênio com suporte, 60, Torpedos de 
oxigênio com suporte - 50L; 17, Maca para transporte, 2, Maca para 
transporte, com grades laterais, com suporte para cilindro de oxigênio; 18,
Aparelho de gasometria arterial, 1, Medir o PH, quantidades de oxigênio 
(O2), dióxido de carbono (CO2) no sangue e essencial ter a função de 
exame lactato no aparelho; 19, Sistema de Raio-X Móvel (aparelho 
completo), 1, Aparelho portátil - Aquela 320 S analógico; 20, Gerador, 1, 
potência: 200kva Frequˆência: 60Hz; 21,Câmara fria, 1, Vertical, para 3
cadáver; 22, Carrinho de auxílio para o banho, 10; 23, Refrigerador (com 
temperatura interna e registro de temperatura externo), 1; 24, Suportes para 
bomba de infusão e soro fisiológico, 20; 25, Mesinhas auxiliares inox, 10; 26,
Mesa de cabeceira hospitalar, 10; 27, Dispositivo para elevar, transpor e 
pesar paciente,1; 28, Carrinho de auxilio para o banho, 10; 29, Refrigerador 
com temperatura interna e registro de temperatura externo, 1; 30, Mesa de 
cabeceira hospitalar, 10; 31, Camas para descanso de colaboradores, 5. A 
seleção de fornecedores levará sempre em conta a idoneidade, qualidade e 
menor custo, além da garantia de manutenção, reposição de peças e 
atendimento de urgência (se for o caso). 3. EMBASAMENTO: O presente 
edital está embasado nas disposições contidas no CAPITULO V, do 
Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da O.S.S.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - SP, sem prejuízo das 
demais legislações aplicáveis a matéria. 4. CONDIÇÕES DE 
CREDENCIAMENTO: A) As empresas interessadas em participar do 
Chamamento Público deverão especificar marca, modelo e características 
de funcionamento dos equipamentos. B) Poderão participar do presente 
Chamamento Público as pessoas jurídicas da área de saúde, que 
comercializem a locação dos equipamentos e moveis hospitalares descritos
no item “2. DO OBJETO”. C) Para o Credenciamento a pessoa jurídica 
deverá estar regularmente constituída e em dia com suas obrigações 
sociais, fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará
mediante a apresentação da documentação pertinente. 5. FORMA, PRAZO
E ACESSO AO CREDENCIAMENTO: A) O acesso ao credenciamento é
livre para todos os estabelecimentos (pessoa jurídica) idôneas que 
comercializem a locação dos equipamentos e moveis hospitalares que sao 
objeto do presente Chamamento Publico; B) O credenciamento com a
proposta deverá ser enviado, acompanhado dos documentos que 
comprovem as exigências do item 4, para o e-mail: aline.compras@
santacasaandradina.com.br entre os dias 10/03/2021 à 11/03/2021. C) A 
OSS IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA, depois de verificada 
a melhor proposta/oferta, solicitará a empresa vencedora o envio dos 
equipamentos moveis hospitalares que serao objeto de locação, mediante 
a emissão de Nota fiscal e delimitação da forma e opções de pagamento. D) 
Os equipamentos e moveis hospitalares deverão ser entregues em até 
10(dez) dias corridos contados da data do resultado que credenciar a 
empresa participante como vencedora, sob pena de cancelamento e 
revogação da relação jurídica pré estabelecida, apurando-se eventuais 
danos sofridos pela instituição, que serão objeto das medidas judiciais 
cabíveis em momento oportuno. Andradina, 09 de março de 2021. O.S.S.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - CNPJ (MF) sob o nº.
43.535.210/0001-97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 092.739.258-55.
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