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RÉPLICA
-AloizioMercadante
e GuilhermeMello
Mercadante é doutor em economia,
ex-deputado, senador e ministro da
Educação, Ciência e Tecnologia e Casa
Civil e presidente da Fundação Perseu
Abramo do PT; Mello é professor do
IE-Unicamp (Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas),
coordenador do programa de pós-
graduação em desenvolvimento
econômico do IE-Unicamp e
coordenador do Núcleo de Economia
ligado à Fundação Perseu Abramo.

EmrecenteentrevistaàFolha,
o economista Edmar Bacha
atualizou o malfadado bor-
dão “umaescolhamuitodifí-
cil”, quenos legouobolsona-
rismoeoatual desastrepolí-
tico,econômico,social,ambi-
entaleinstitucional.Segundo
Bacha, sua busca incansável
porumacandidaturadadirei-
ta liberal tradicional se justi-
ficaria pois “Bolsonaro é um
risco à democracia do Brasil
eLulaéumriscoàeconomia”.
QueBolsonaroéumriscoà

democracia,osprogressistas
jáosabiammuitoantesdeele
seeleger.Elenuncaescondeu
a defesa da ditadura, da tor-
tura, da censura,mas alguns
quehojedefendema“terceira
via”oapoiaramabertamente
nosegundoturnoouseomiti-
ram,pactuandocomestatra-
gédia queoBrasil atravessa.
Agora, que Lula represen-

ta“riscoeconômico”édelírio
ideológico semnenhum am-
paronosfatosenahistóriare-
centeopaís.É“fakenews”re-
quentada,largamenteutiliza-

danaseleiçõesde2002,quan-
doaesperançavenceuomedo.
Nãoéapenasademocracia

brasileiraqueestáemrisco,a
situação sanitária, econômi-
ca e social dopovobrasileiro
nunca esteve pior.
Nos últimos anos, temos

assistido ao assombroso au-
mentodapobreza,damiséria
e da fome no Brasil. De acor-
docomaOxfam,maisdame-
tade doBrasil hoje se encon-
tra em uma situação de in-
segurança alimentar, sendo
que 43,4 milhões estão em
situação moderada ou gra-
ve de insegurança alimentar
(quandofaltacomidanopra-
to). Em 2021, é possível que a
pobreza atinja 30%da popu-
lação,puxadopelamassifica-
ção do desemprego e do de-
salento, que já atingemmais
de 20milhões de brasileiros.
Parapiorar, a inflaçãodabai-
xarenda(INPC)superou 10%
noacumuladode12mesesem
agosto, refletindo a alta do
preço de alimentos, energia
elétrica, gás e combustíveis.
Esse trágico estado de coi-

sasé,sobretudo, frutodofra-
casso da repetição da agen-
daneoliberal e ortodoxia fis-
calquevigoranoBrasildesde
2016,desmontandoosinstru-
mentosdeatuaçãodoEstado,
liquidandoopatrimôniopú-
blicoeretirandodireitossoci-
aisnumapromessanuncaal-
cançadaderetomadadocres-
cimento e do emprego.
Essaagendafracassounadé-

cadade1990,voltaafracassar
agoraeestásendoquestiona-

da internacionalmente.Mas,
paraalguns,a“fichanuncacai”.
Curiosamente, nada disso

ocorria no tempo em que o
presidente que fará “mal pa-
ra a economia” governou o
país. Ao contrário, no gover-
noLula, o PIB cresceu auma
taxamédia de 4% ao ano, al-
cançando o posto de 6ºmai-
oreconomiadomundo;ode-
sempregosereduziusistema-
ticamente,partindode 12,4%
em 2003 para 6% em 2011; a
desigualdademedidapeloín-
dicedeGini caiude0,580em
2003para0,531em2011; apo-
brezadeclinourapidamente,
saindo de 28% da população
em 2003 para 12,4% em 2011,
com a geração demais de 23
milhõesdeempregosformais.
Comooaumentodoemprego
ea inflaçãocontrolada,opo-
derdecompradosaláriomí-
nimocresceu,sevalorizando
quase30%emrelaçãoacesta
básica entre 2003 e 2010.
Diferentementedoquequer

nosfazercrerBacha,essede-
sempenho não decorreu de
sorte (ciclodecommodities)
nemdeumaherançapositiva
dos governos anteriores. Ao
contrário, a situação da eco-
nomiabrasileiraem2003era
deenormefragilidadecambi-
al e fiscal. O país estava que-
brado, semreservas interna-
cionais e submisso ao FMI; a
inflação já superava dois dí-
gitos,eodesempregoatingia
quase 12%dapopulação;adí-
vida pública líquida, que era
de29,5%doPIBem1995,atin-
giu60%doPIBem2002,mes-

mo após a elevação da carga
tributária bruta de 25%para
32%entre 1993 e 2002.
Na época tentaram, como

sempre, jogar a culpa do fra-
cassodoneoliberalismonoPT,
mas a fakenewsnão vingou.
O cenário externo favorá-

vel e a nova política externa
certamentecontribuírampa-
ra a acumulaçãodosmais de
US$370bilhõesduranteosgo-
vernos petistas, responsável
por blindar o país do drama
das crises cambiais. Mas to-
dososestudossobreoperío-
do demonstram que o “ciclo
de commodities” (que tam-
bém promoveu uma melho-
ria expressiva nos termos de
trocaentre1990e1997)foiab-
solutamenteinsuficientepara
explicaroprocessodecresci-
mento inclusivo doperíodo.
As políticas de valorização

do saláriomínimo, a implan-
taçãodoBolsaFamília, oLuz
para Todos, a ampliação do
crédito,arecuperaçãodosin-
vestimentospúblicoseasde-
maispolíticasdistributivasfo-
ramospilaressobreosquaisse
assentouaconstruçãodeum

amplomercado de consumo
de massas e o período mais
positivododesenvolvimento
econômiconacional recente.
Afinal, no Brasil o setor ex-

terno temum impacto redu-
zidonoPIB.O fatormais im-
portante para o crescimen-
to é o consumo das famílias.
Desconhecerissoédesconhe-
cerfatosbásicosdaeconomia
doBrasil.Nossopaíscresceu,
eliminou fome e pobreza ex-
tremaedistribuiurendapor-
queo“perigoso”Lula“colocou
ospobresnoorçamento”,em
processosemelhanteaoquea
verdadeirasocial-democracia
europeia fez nopós-guerra.
Oquemaisnosassustanão

é apenas a distância das opi-
niões de Bacha em relação à
realidade da economia bra-
sileira,mastambémemrela-
çãoaodebateeàsmudanças
na economia internacional.
A agenda que Bacha profes-
sa ainda é amesma da déca-
dade 1990, já superadamun-
doafora, inclusivenospaíses
emdesenvolvimento. Seu le-
gadonão foi positivo e foi al-
vo de “autocrítica” inclusive
de seusdefensoresoriginais.
Mesmo o debate da aber-

tura comercial unilateral soa
ingênuo, lembrando o que
foi feito na década de 1990,
quandoopaís, emvezdeuti-
lizarassalvaguardasgaranti-
daspelaRodadaUruguai,op-
tou por uma abertura unila-
teral,emumcenáriodecâm-
bio sobrevalorizado e escas-
sez de financiamento para o
setor produtivo.

Oresultadoébemconheci-
do: oBrasil foi umdospaíses
comamaisvelozdesindustri-
alização precoce do mundo,
fato que precisa ser enfren-
tado pelos próximos gover-
nos visando reindustrializar
opaís, gerandoempregosde
qualidade e inovação.
Apósacrisede2008/9ecom

a crescente financeirização,
concentração de renda e de
patrimônio, que fez o capi-
talismoretrocederaosvergo-
nhosos padrões do início do
século 20, a agenda neolibe-
ral foi atropelada pela China
egradualmenteperdeuforça.
Atualmente,todosospaíses

relevantes domundo têm se
afastadodela,compreenden-
doopapel central doEstado
nainduçãodosinvestimentos,
naregulaçãoeconômicaena
distribuiçãodarenda.Exem-
ploinequívocodessamudan-
ça é o Plano Biden, emulado
emdiversospaíseseuropeus.
Naperiferia,asmudançasna
ConstituiçãoesociedadeChi-
lena são um exemplo do fra-
casso dapolítica neoliberal.
OúnicoriscoqueLularepre-

sentaparaaeconomiabrasi-
leiraédeopaísvoltaracrescer
edistribuirrenda,colocando
ospobresnoOrçamentoeos
ricos para pagar Imposto de
Renda, com inflação baixa e
estabilidademacroeconômi-
ca. É o risco de reconstruir a
democracia e o país, devol-
ver a esperança e a autoesti-
maaopovodoBrasil.Oresto
nãopassadesuperadoeobtu-
somacarthismoeconômico.

[
O único risco que
Lula representa é
o de reconstruir
a democracia e o
país, devolver a
esperança ao povo

‘RiscoLula’ é odeoBrasil voltar a crescer
Ex-ministro e professor da Unicamp respondem a entrevista do economista Edmar Bacha publicada no domingo (12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços N.º 009/2021 – Proc. Adm. Nº 698/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do

Projeto Executivo de missão crítica para infraestrutura de TI contemplando
uma rede IP de alta performance, aplicações físicas e lógicas para dados,
voz, comunicações unificadas, vídeo monitoramento IP e demais serviços
convergentes para o Novo Hospital Municipal de Santana de Parnaíba,
contemplando acompanhamento e assessoramento durante o prazo
de implementação do projeto ora licitado, em atendimento a Secretaria
Municipal de Tecnologia da Informação. Do Edital: O edital completo poderá
ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/09/2021, na Avenida Marechal
Mascarenhas de Morais, 1283, 2º andar - Votuparim – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços
para sua empresa, “Licitações”. Data deAbertura: 01/10/2021, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de setembro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços N.º 008/2021 – Proc. Adm. Nº 696/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de

engenharia para Construção de 06 (seis) Reservatórios de Água em
Colégios Municipais no município de Santana de Parnaíba – S.P. Do
Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do
dia 14/09/2021, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 1283,
2º andar - Votuparim – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa,
“Licitações”. Data de Abertura: 01/10/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de setembro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Prefeitura de Guarulhos, por meio do Departamento de
Licitações e Contratos – DLC torna público o seguinte ato:
RETIFICAÇÃO DE EDITAL: PE 212/21 - DLC PA 19632/21

Onde se lê: 11.3.2 Para o lote 01: Balanço… Leia-se: 11.3.2 Para o lote
03: Balanço… Anexo IV Memorial descritivo Elementos e requisitos da
proposta. Onde se lê: 3.... competente para o lote 01 (itens 01 e 02) e
lote 02 (item 01) – leite em pó… Leia-se: 3.... competente para o leite
em pó... Outras exigências: Onde se lê: 1.1.1. Para o lote 01 itens 01
e 02 e lote 02 item 01 (leite em pó integral instantâneo vitaminado e
leite em pó semidesnatado instantâneo):… Leia-se: 1.1.1. Para os itens
leite em pó integral instantâneo vitaminado e leite em pó semidesnatado
instantâneo:… Onde se lê: 1.2.1. Para o lote 01 itens 01 e 02 e lote 02 item
01 (leite em pó integral instantâneo vitaminado e leite em pó semidesnatado
instantâneo):… Leia-se: 1.2.1. Para os itens leite em pó integral instantâneo
vitaminado e leite em pó semidesnatado instantâneo:… Onde se lê: 1.3.
Para os LOTES 01 e 02 itens 03 a 06: Leia-se: 1.3. Para os LOTES 01 e
LOTE 02 itens 03 e 04: Fica suprimido o item 1.6.1.1.1.Os demais itens
mantêm-se inalterados. Mantendo-se a data de abertura.

SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete, o seguinte pregão:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 616/2021-SMS.G, processo 6110.2021/0006694-5,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de DISPOSITIVO PARA FUSÃO
INTERVERTEBRAL/SISTEMA FIXAÇÃO OCCIPTO - CERVICAL POSTERIOR/
SISTEMA TORACO-LOMBAR VIA ANTERO-LATERAL COM PARAFUSO
UNICORTICAL E ENXERTO ÓSSEO, COM ENTREGA EM CONSIGNAÇÃO
PROVISÓRIA, PARA ATENDIMENTO DE CIRURGIA NEUROLÓGICA DE COLUNA
VERTEBRAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAIS,
A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES
À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de
Licitação, Pesquisa de Preços e Compras/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área
Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da
sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10h do dia 27 de setembro de 2021,
pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 7ª Comissão Permanente de
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 623/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0013714-1,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MÁSCARA LARINGEA
C/DUPLO LUMEN, N 1; MÁSCARA LARINGEA C/ DUPLO LUMEN, N 1, 5;
MÁSCARALARINGEAC/DUPLOLUMEN,N2,0;MÁSCARALARINGEAC/DUPLO
LUMEN, N 2,5, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão
de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área
Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da
sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10h do dia 29 de setembro de
2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 7ª Comissão Permanente
de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0050971-5,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS
ANESTÉSICO E ANTIMICROBIANOS, por intermédio, para a Coordenadoria de
Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos/Grupo Técnico de
Compras - GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/
realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9h do dia 24 de setembro
de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 11ª Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 643/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0062402-6,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de SOLUÇÕES PARENTERAIS
DE PEQUENO VOLUME VII, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos
-CAS,DivisãodeLicitação,PesquisadePreçoseCompras/GrupoTécnicodeCompras
- GTC/Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/
realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9h do dia 28 de setembro
de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 11ª Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAL
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua
GeneralJardim,36-3ºandar -VilaBuarque-SãoPaulo/SP-CEP01223-010,mediante
o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do
DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

Paulista Lajeado Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.491.603/0001-21 - NIRE 35.300.174.399

Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Paulista Lajeado Energia S.A. (“Companhia”), na forma prevista
no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), para se reunirem na
AssembleiaGeralExtraordinária (“AGE”)aser realizadanodia27desetembrode2021,às15h00,exclusivamente
de modo digital, por meio da Plataforma Digital Zoom Meeting, para analisar e votar sobre a seguinte agenda:
(i) aprovação de balanço intermediário do semestre, findo em 30 de junho de 2021; e (ii) Aprovação de declaração
e distribuição de dividendos intermediários. Instruções Gerais: 1. Poderão participar da AGE os Acionistas
titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia, desde que estejam registrados no Livro de Registro
de Ações e realizem solicitação de cadastramento pelo endereço eletrônico (corporategovernance@cpfl.com.br
e igsm@cpfl.com.br) com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência acompanhada dos seguintes documentos:
(i) pessoa física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia simples do último estatuto ou
contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição
dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is).
2. É facultado a qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à AGE e votar em seu nome.Na hipótese
de representação, deverão ser apresentados os seguintes documentos pelo acionista por e-mail juntamente com
os documentos para cadastramento prévio: (i) instrumento de mandato (procuração), com poderes especiais para
representação na AGE; e (ii) indicação de endereço eletrônico para liberação de acesso e envio de instruções
sobre utilização da plataforma. 3. Em decorrência da pandemia da COVID-19, a Companhia excepcionalmente
aceitará cópias simples de procurações outorgadas no Brasil sem reconhecimento de firma em cartório e serão
aceitas, em caráter excepcional, procurações eletrônicas assinadas digitalmente observadas as condições acima.
4. As procurações, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei das S.A., somente poderão ser outorgadas a
pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da Companhia e
(ii) ser advogado.5. As instruções para acesso e participação na AGE Digital serão oportunamente encaminhadas
aos acionistas mediante conferência e regularidade dos documentos citados nos itens anteriores.6. Os acionistas
que solicitarem e obtiverem senha para participação nas Assembleias deverão, para ter acesso à Plataforma
Digital, confirmar eletronicamente que se comprometem a: (i) utilizar os convites individuais para acesso à
Plataforma Digital única e exclusivamente para participação remota nas Assembleias; (ii) não transferir ou divulgar
os convites individuais a qualquer terceiro (acionista ou não), sendo o convite intransferível; e (iii) não
gravar ou reproduzir a qualquer terceiro (acionista ou não) o conteúdo ou qualquer informação transmitida
por meio virtual durante a realização das Assembleias, sendo as Assembleias restrita aos acionistas participantes.
7. Maiores esclarecimentos acerca das matérias da ordem do dia, a serem deliberadas na AGE Digital, poderão
ser solicitados diretamente à administração pelo e-mail corporategovernance@cpfl.com.br e igsm@cpfl.com.br.

Jaguariúna, 13 de setembro de 2021
Karin Regina Luchesi - Presidente do Conselho de Administração

Sul Geradora Participações S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 02.689.862/0001-07 - NIRE 35.300.177.754
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

A Sul Geradora Participações S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas da Companhia, na
forma prevista no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada no dia 30 de setembro, às 11h00, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier,
1755, Km 2,5, bloco 06, térreo, sala 02, CEP: 13087-140 - Parque São Quirino, Campinas/SP, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Definição do capital social da Companhia, tendo em vista
a concessão de direito de preferência aos acionistas de 30 dias da data de realização da Assembleia
Geral Extraordinária de 30 de agosto de 2021 para acompanhar aumento de capital proposto pela
acionista CPFL Comercialização Brasil S.A.. Instruções Gerais: 1. Poderão participar da AGE os
Acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia, desde que estejam registrados
no Livro de Registro de Ações e realizem solicitação de cadastramento pelo endereço eletrônico
(corporategovernance@cpfl.com.br e igsm@cpfl.com.br) com 48 (quarenta e oito)horasde antecedência
acompanhada dos seguintes documentos: (i) pessoa física - documento de identificação com foto;
(ii) pessoa jurídica - cópia simples do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação
societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração),
bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). 2. É facultado a
qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à AGE e votar em seu nome. Na hipótese de
representação, deverão ser apresentados os seguintes documentos pelo acionista por e-mail juntamente
com os documentos para cadastramento prévio: (i) instrumento de mandato (procuração), com poderes
especiais para representação na AGE; e (ii) indicação de endereço eletrônico para liberação de acesso
e envio de instruções sobre utilização da plataforma. 3. Em decorrência da pandemia da COVID-19,
a Companhia excepcionalmente aceitará cópias simples de procurações outorgadas no Brasil sem
reconhecimento de firma em cartório e serão aceitas, em caráter excepcional, procurações eletrônicas
assinadas digitalmente observadas as condições acima. 4. As procurações, nos termos do Parágrafo 1º
do Artigo 126 da Lei das S.A., somente poderão ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos,
um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da Companhia e (ii) ser advogado.
5. As instruções para acesso e participação na AGE Digital serão oportunamente encaminhadas
aos acionistas mediante conferência e regularidade dos documentos citados nos itens anteriores.
6. Os acionistas que solicitarem e obtiverem senha para participação nas Assembleias deverão, para ter
acesso à Plataforma Digital, confirmar eletronicamente que se comprometem a: (i) utilizar os convites
individuais para acesso à Plataforma Digital única e exclusivamente para participação remota nas
Assembleias; (ii) não transferir ou divulgar os convites individuais a qualquer terceiro (acionista ou não),
sendo o convite intransferível; e (iii) não gravar ou reproduzir a qualquer terceiro (acionista ou não) o
conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio virtual durante a realização das Assembleias,
sendo as Assembleias restrita aos acionistas participantes. 7. Maiores esclarecimentos acerca das
matérias da ordem do dia, a serem deliberadas na AGE Digital, poderão ser solicitados diretamente à
administração pelo e-mail corporategovernance@cpfl.com.br.

Campinas, 13 de setembro de 2021
Karin Regina Luchesi - Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/21 - PROCESSO: 8994/21
Objeto: Prestação de serviços especializados na Realização de Exames Laboratoriais, Compreendendo Diagnósticos Laboratoriais de
Análise Clínica e Anatomia Patológica e Citopatológica, em atendimento à Secretaria de Saúde. A Prefeitura do Município de Jandira,
através da Comissão Permanente de Licitações (COPEL), torna público, a abertura da licitação acima mencionada, a qual terá
o recebimento dos envelopes documentos de habilitação e proposta comercial até o dia 14/10/2021, às 10h, na Rua Manoel Alves
Garcia, 100, Jd. São Luiz, Jandira, data, local e horário em que se dará a sessão para abertura dos mesmos. Os interessados deverão
adquirir o edital no endereço acima pelo valor de R$ 33,99 (trinta e três reais e noventa e nove centavos) ou gratuitamente pelo site
www.jandira.sp.gov.br. As informações poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico licitacoes@jandira.sp.gov.br ou pelo telefone
(11) 4619.8508.

Vera Lucia Coca Evans - Presidente da Copel

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS.

PROCESSO Nº 0003650-98.2018.8.26.0495
O Dr. Elton Isamu Chinen, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro de Registro,
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a ARISTÓTELES LUIZ GOMES, CPF/MFnº108.423.258-
83eRGn°18.402.005-0, que a empresa CEAGESP Companhia de Entreposto
e Armazéns Gerais de São Paulo ajuizou Cumprimento de Sentença em face de
ARISTÓTELES LUIZ GOMES, referente ao seu débito perante à CEAGESP
no valor de R$ 24.633,66. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta, e, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, efetue o pagamento dos valores em aberto, sob pena de
incidência de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) sobre o total (art. 523, caput e § 1º e art. 85, §§ 1º e 2º,
CPC). Não efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, iniciar-se-á o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente a parte executada, nos próprios autos, sua impugnação (art.525, caput,
do CPC). Fica advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia
(art.257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADAMAIS. Registro, aos 03 de agosto de 2021.

MITSUI & CO.(BRASIL) S.A. - CNPJ/MF 61.139.697/0001-70 - NIRE 35.300.172.108
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Em 02/08/2021, às 10h na Sede Social. Mesa:
Presidente; Yuri Rodera; Secretário: Koji Nonomura. Deliberação: Aprovadas: (a) eleição do
Sr.Satoshi Sakamoto, RNMV318384-B e CPF 227.625.598-63, para o cargo de DiretorVice-Presidente
Executivo com mandato até 30/03/2024; (b) eleição do Sr. Koichiro Nakao, RNM V978473-8 e
CPF 236.773.248-58, para o cargo de Diretor Supervisor com mandato até 30/03/2024; (c) eleição do
Sr. Ryo Kagami, RNM G269564-R e CPF 238.849.688-82, para o cargo de Diretor Supervisor com
mandato até 30/03/2024; e (d) indicação do Sr. Takahiro Osugi, Passaporte japonês TR8374760,
expedido em 02/06/2017, para ocupar futuramente o cargo de Diretor de Departamento da Companhia,
sua efetivação dar-se-á por Assembleia Geral de Acionistas e após a legalização de sua permanência
no país. SP, 02/08/2021. Koji Nonomura, Secretário. JUCESP - 390.119/21-0 em 13/08/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agencia RMBH torna
público aos interessados que será realizado processo licitatório na modalidade Concorrência 01/2021 -
Processo de Compra 2431001/000006/2021 - Contratação de consultoria especializada para a elaboração
do Plano de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PSH-RMBH). Processo SEI nº.
2430.01.0000384/2021-14, no dia 29/10/2021, às 10h:00m. Local: Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Edifício
Gerais Minas, 11º andar - Serra Verde - BH/MG.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2021. Mila Batista Leite Corrêa da Costa- Diretora-Geral.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55

Cotação - Processo IPT Nº DL006532021 - R54664.2021

Objeto: CILINDRO DE GÁS CONTENDO MISTURA PADRÃO.

Data Final para apresentação de proposta: 16.09.21 até as 17:00h.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone/e-mail:

(11) 3767-4487 - msumi@ipt.br - Departamento de Compras.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiçoSocial doComércio –AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo, nos
termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na Seção III
do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna pública a abertura
das seguintes licitações:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico
Objetos:
PE 2021012000049 – Fornecimento e serviços de instalação de persianas para
adequaçãodo imóvel daUnidadeProvisóriaOsasco.Abertura: 23/09/2021às 10h30.
PE 2021012000050 – Fornecimento de equipamentos fotográficos para o Centro
de Produção Audiovisual. Abertura: 04/10/2021 às 10h30.
A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico
portallc.sescsp.org.br mediante inscrição para obtenção de senha de acesso.

mercado
TERÇA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2021 A21


