São Paulo
ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.

CNPJ nº 26.896.959/0001-40 - NIRE nº 35.3.0050410-1
Ata da Trigésima Nona Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 27 de Agosto de 2021
1) Data, Horário e Local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2021, às 18:30h, em caráter
extraordinário, reuniu-se o Conselho de Administração da ISA Investimentos e Participações do
Brasil S.A. (“ISA Investimentos” ou “Companhia”), por meio de comunicação eletrônica, conforme
faculta o parágrafo 1º, do Artigo 16, do Estatuto Social, tendo como referência a sede da Companhia,
localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171,
Torre Crystal, 7º andar, conjunto 702, Vila Gertrudes, CEP 04794-000. 2) Convocação: Realizada pelo
Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social. 3) Presença e Quórum de
Instalação: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
4) Composição da Mesa: Presidente: Sr. Bernardo Vargas Gibsone; Secretária: Sra. Andréa Mazzaro
Carlos de Vincenti. 5) Ordem do Dia e Deliberação: Os Senhores Conselheiros aprovam sem
ressalvas e por unanimidade autorizar a representação da Companhia, pela assinatura isolada da
Diretora Financeira, nos termos do inciso IV, do Artigo 28, do Estatuto Social, perante instituições
financeiras, na execução das seguintes atividades: (a) abertura, movimentação e encerramento de
conta; (b) contratação de operações de câmbio, incluída a assinatura dos contratos respectivos;
(c) realizar aplicações financeiras e resgate de aplicações; (d) assinatura de contratos comerciais;
(e) assinatura em autorizações de Transferência Eletrônica Disponível (TED); e (f) assinatura em carta
de autorização de pagamentos. 6) Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor
Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião, solicitando fosse lavrada a presente ata
que, depois de aprovada, segue assinada por mim, Andréa Mazzaro Carlos de Vincenti, Secretária, e
pelos Conselheiros de Administração presentes. Bernardo Vargas Gibsone - Presidente do Conselho
de Administração, César Augusto Ramírez Rojas e Carolina Botero Londoño. Certifico que a presente
ata confere com a original lavrada no livro próprio. São Paulo, 27 de agosto de 2021. Andréa Mazzaro
Carlos de Vincenti - Secretária do Conselho de Administração. JUCESP nº 452.891/21-8 em 20/09/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.

CNPJ nº 26.896.959/0001-40 - NIRE nº 35.3.0050410-1
Ata da Trigésima Oitava Reunião do Conselho de Administração
1) Data, Horário e Local: Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2021, às 18:30h, em caráter
extraordinário, reuniu-se o Conselho de Administração da ISA Investimentos e Participações do
Brasil S.A. (“ISA Investimentos” ou “Companhia”), por meio de comunicação eletrônica, conforme
faculta o parágrafo 1º, do Artigo 16, do Estatuto Social. 2) Convocação: Realizada pelo Presidente do
Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social. 3) Presença e Quórum de Instalação:
Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. 4) Composição da Mesa:
Presidente: Sr. Bernardo Vargas Gibsone; Secretária: Sra. Andréa Mazzaro Carlos de Vincenti.
5) Ordens do Dia: (5.1) Destituição do Diretor Presidente; e (5.2) Eleição de substituto para ocupar o
cargo vago. 6) Deliberações: Os Senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas: (6.1) Destituir o atual Diretor Presidente Sr. Fernando Augusto Rojas Pinto,
colombiano, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE
V485823-E, emitida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o nº 232.512.958-61, com domicílio
profissional na Avenida das Nações Unidas nº 14.171 - Torre Crystal - 7º andar, Cidade e Estado de São
Paulo, com efeitos a partir de 1º de setembro de 2021. Os membros do Colegiado registraram os mais
sinceros agradecimentos ao Sr. Fernando Augusto Rojas Pinto por todo esforço, dedicação,
comprometimento, elevados valores profissionais, desempenho, conquistas, contribuições e apoio à
Companhia ao longo de seus mandatos e desejaram sucesso em seus futuros desafios.
(6.2) Eleger a Sra. Marcela Britto Corrêa Figueiró, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS
sob o nº 60.565 e no CPF sob o nº 945.946.860-87, com domicílio profissional na Avenida das
Nações Unidas nº 14.171 - Torre Crystal - 7º andar, Cidade e Estado de São Paulo, para ocupar
o cargo vago de Diretora Presidente a partir do dia 1º de setembro de 2021 e pelo tempo restante do
mandato unificado da Diretoria, ou seja, até 06 de abril de 2023. A Diretora eleita declara não estar
incursa em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil, estando
ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações, e será investida no
cargo mediante a assinatura do Termo de Posse no livro de Atas de Reuniões da Diretoria da
Companhia, no prazo legal, que, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão
arquivados na sede da Companhia. 7) Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor
Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião, solicitando fosse lavrada a presente ata
que, depois de aprovada, segue assinada por mim, Andréa Mazzaro Carlos de Vincenti, Secretária, e
pelos Conselheiros de Administração presentes. Bernardo Vargas Gibsone - Presidente do Conselho
de Administração, César Augusto Ramírez Rojas e Carolina Botero Londoño, Certifico que a presente
ata confere com a original lavrada no livro próprio. São Paulo, 17 de agosto de 2021. Andréa Mazzaro
Carlos de Vicenti - Secretária do Conselho de Administração. JUCESP nº 452.890/21-4 em 20/09/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Concorrência Pública n.º 001/2021/SECITEC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE
OBRAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE
JUARA/MT
Menor Preço Por Lote com regime de execução indireta por EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Consignados no Orçamento da Secretaria de Estado de Ciência, tecnologia e Inovação SECITEC
fonte 100
Dia 04 de NOVEMBRO de 2021 às 09:00 hs. (NOVE HORAS) Horário de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITECI
Rua Mistral nº 457 Bairro Jardim Bom Clima
Cuiabá/MT
E-mail: licitacoes@secitec.mt.gov.br
O Edital e anexos poderá ser obtido no website: www.secitec.mt.gov.br podendo ser obtidos
na Coordenadoria de Aquisições e Contratos/SECITEC, de segunda à sexta-feira, no período das
08:00h às 11:30 e das 13:30 às 17:00h, na forma deste edital.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021
FABIO VIEIRA ALVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  C.P.L.
SECITECI-MT
NILTON BORGES BORGATO
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
SECITECI-MT
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Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP
CNPJ 62.577.929/0001-35

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas - Ficam os Senhores Acionistas da
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
convocados para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada
no dia 07 de outubro de 2021, às 11 horas, na sede social da companhia, localizada
na Rua Agueda Gonçalves, nº 240, Município de Taboão da Serra, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição de membro
para o Conselho de Administração; b) Eleição de membro para o Conselho Fiscal;
c) Outros assuntos do interesse social. Comunicamos que, nos termos da Lei Federal
nº 14.030/2020, fica garantido aos Acionistas a participação e o voto à distância, em
razão da pandemia da covid-19.
João Germano Böttcher Filho - Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo,
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, bem como o que
dispõe o art. 2º da Resolução nº 1438/2020, prorrogada pelas Resoluções Conjuntas
nºs 1456/2020 e 1468/2021, torna pública a abertura das seguintes licitações:
Objetos:

|

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PE 2021012000032 – Serviços de impressão de envelopes plásticos padronizados
para diversas Unidades. Abertura: 18/10/2021 às 10h30.
PE 2021012000063 – Serviços de confecção e montagem de sistema de
embalagens para acondicionamento de elementos expositivos para a Unidade
Pompeia. Abertura: 21/10/2021 às 10h30.
PE 2021012000064 – Serviços especializados para substituição do carpete do
teatro da Unidade Santo Amaro. Abertura: 20/10/2021 às 10h30.
PE 2021012000065 – Serviços especializados de comissionamento básico
e avançado de sistemas prediais visando a obtenção do selo LEED de
sustentabilidade para a futura Unidade Marília. Abertura: 15/10/2021 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.

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 03ª EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 03ª Emissão, em Série Única,
da True Securitizadora S.A. (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), em atenção ao disposto
na Cláusula 12.2.2, do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos CRA da Emissão (“Termo
de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRA da 03ª Emissão, em Série Única, da
Emissora (“AGCRA”), a ser realizada, em segunda convocação, em 15 de outubro de 2021, às 10h00min, de
forma exclusivamente digital, vide informações gerais abaixo, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) examinar, discutir e aprovar as demonstrações ﬁnanceiras do Patrimônio Separado instituído para os
ﬁns da Emissão, conforme a Cláusula 12.1.1, item (i), do Termo de Securitização, referentes ao exercício ﬁnanceiro
ﬁndo em 31 de março de 2021. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º,
do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem
ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia em referência não seja instalada em
primeira e segunda convocação, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA. Informações
Gerais: a AGCRA será realizada de forma digital, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, por
videoconferência via plataforma Microsoft Teams, coordenada pela Emissora, a qual disponibilizará oportunamente o
link de acesso, sendo certo que poderão exercer o direito de voto os titulares dos CRA que encaminharem previamente
à Emissora e à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), cópia digital dos documentos comprobatórios de sua representação,
respectivamente para os e-mails juridico@truesecuritizadora.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, em no
mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRA.
São Paulo, 30 de setembro de 2021.
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

RB SEC Companhia de Securitização

Companhia Aberta - CNPJ nº 02.773.542/0001-22 - NIRE 35.300.157.648
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 86ª
Série (13B0036712) da 1ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização (“RB SEC” ou “Emissora”)
Ficam convocados os Srs.Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários 86ª Série da 1ª Emissão (“Titulares dos CRI”,
“CRI” e “Emissão”, “Emissora”, respectivamente), nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
Emissão do CRI, ﬁrmado em 15.04.2013, conforme aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª (primeira)
convocação em Assembleia Geral de Titulares de CRI (“AGT”), a realizar-se no dia 19 de outubro de 2021 às 14 horas, de
forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente
para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, nos termos da Instrução CVM nº 625, de
14.05.2020, conforme alterada (“Instrução CVM 625”), a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aprovação da
proposta de venda da fração ideal de 70% do imóvel de matrícula nº 74.045, nº 74.046, nº 74.047, nº 74.048 e nº 74.049,
do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul (“Shopping Lajeado”) pelo
montante de R$ 16.450.000,00 para pagamento à vista (“Proposta”) na Conta Centralizadora, sendo pagos 10% na
ocasião da assinatura do instrumento particular de compra e venda e o saldo remanescente, mediante a lavratura da
escritura de compra e venda. A referida Proposta para aquisição do Shopping Lajeado está disponível para consulta na
Proposta da Administração divulgada na data desta convocação. Caso aprovada a Proposta, a destinação dos recursos da
venda será utilizada para composição da conta Disponibilidades do Patrimônio Separado para ﬁns de quitação de todos
os passivos e despesas a serem calculadas e disponibilizadas aos Titulares dos CRI em assembleia a ser posteriormente
convocada; e (ii) Autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário praticarem todos os atos necessários para a
efetivação dos itens acima, caso aprovados. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não deﬁnidos terão os
signiﬁcados a eles atribuídos no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação (conforme deﬁnido no
Termo de Securitização).As matérias acima indicadas deverão ser consideradas de forma independente pelos Titulares dos
CRI no âmbito da AGT, de modo que a não deliberação a respeito de qualquer uma delas, ou não aprovação com relação
a qualquer uma delas, não implicará automaticamente na não deliberação ou não aprovação de quaisquer das demais
matérias da ordem do dia. A Assembleia será realizada por meio de plataforma eletrônica, nos termos da Instrução CVM
625, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para ri@rbsec.com e
contencioso@pentagonotrustee.com.br, os documentos de representação até o horário da Assembleia. Por documento de
representação, consideramos o recebimento de cópia dos documentos de identidade do titular de CRI e, caso aplicável, os
documentos que comprovem os poderes daqueles que participarão em representação ao titular de CRI. Para os ﬁns acima,
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento
de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i)
com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do
documento de identidade do titular do CRI; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do
titular de CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do titular do CRI. Os Titulares dos CRI poderão
enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos ri@rbsec.com e
contencioso@pentagonotrustee.com.br, respectivamente, conforme modelo de Instrução de Voto disponibilizado na
mesma data da publicação deste Edital de Convocação pela Emissora em seu website www.rbsec.com. A Proposta de
Administração será divulgada nesta data no website da CVM, bem como no site da Emissora. Na data da Assembleia,
os votos recebidos por meio da Instrução de Voto serão computados como presença para ﬁns de apuração de quórum
e as deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes na plataforma digital e pelos votos encaminhados via
Instrução de Voto até a data informada acima, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização.
São Paulo, 29.09.2021. RB SEC Companhia de Securitização

BANCO PAN S.A.

CNPJ: 59.285.411/0001-13 - NIRE: 35.300.012.879
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os acionistas do Banco PAN S.A. (“Companhia”) a se reunirem em AGE, a ser realizada em 29.10.2021, às
10h30min, na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100, a ﬁm de deliberar sobre: (i) Eleição de
Membros Suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) Autorização à Administração da Companhia a praticar todos os
atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE. (1) A cópia do documento pertinente à matéria
descrita na ordem do dia, notadamente aquelas previstas no artigo 10 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 481, está à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da Companhia, na área destinada às Relações
com Investidores (www.ri.bancopan.com.br), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (https://www.gov.br/
cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). (2) Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o acionista
que desejar participar da AGE deverá depositar na sede social da Companhia, aos cuidados do Diretor de Relações com
Investidores, até 72 horas antes da data de realização da AGE, cópia do documento de identidade com foto e/ou atos
societários que comprovem a representação legal (incluindo, no caso de acionistas pessoas jurídicas, cópia autenticada
do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação,
bem como documento de identiﬁcação com foto dos representantes legais e, no caso de fundos de investimento, cópia
autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da
documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identiﬁcação com foto dos
representantes legais). Em adição, o acionista deverá depositar: (i) comprovante de sua condição de acionista expedido
pela instituição escrituradora, no máximo 5 dias antes da data da realização da AGE; e/ou (ii) relativamente aos
acionistas participantes da custódia fungível de ações, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido
pelo órgão competente. (3) O acionista representado por procurador deverá, também, depositar o respectivo instrumento
de mandato, com poderes especiais e documentos comprobatórios dos poderes dos signatários, com as ﬁrmas
reconhecidas e o comprovante de identidade do mandatário, no endereço e no prazo acima mencionados. As procurações
outorgadas pelos acionistas também poderão ser ﬁrmadas por assinatura eletrônica por meio do certiﬁcado digital
emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, ou qualquer outro meio
de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. (4) Em razão das regras da Instrução CVM
nº 481/09, os acionistas podem optar pela adoção do voto à distância, devendo transmitir o respectivo Boletim de Voto à
Distância (“Boletim”) até o dia 22.10.2021 (inclusive). O Boletim poderá ser enviado: a) ao escriturador das ações da
Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A.; ou b) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos
acionistas titulares de ações depositadas em central depositária; ou c) diretamente à Companhia, observadas as regras
dispostas no item 12.2 do Formulário de Referência, bem como no Manual de Participação em Assembleias,
disponibilizado pela Companhia. Adicionalmente, os acionistas deverão se atentar às regras previstas na Instrução CVM
nº 481/09 e aos procedimentos descritos no Boletim disponibilizado pela Companhia.
São Paulo, 29.09.2021.
Amos Genish - Presidente do Conselho de Administração

Atom Empreendimentos e Participações S.A. – CNPJ/ME nº 00.359.742/0001-08 – NIRE 35.300.504.798

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas desta Companhia convocados a se reunirem em AGE a ser realizada no dia 29/10/2021, às 15h00,
na sede social, na Rua Messias Pereira nº 333, parte 3, Sorocaba-SP, cuja Ordem do Dia é a seguinte: 1.1. Alterar o Artigo 9º
do Estatuto Social da Companhia para modificar a composição do Conselho de Administração, que passará de até 9 membros
para, no mínimo, 4 e, no máximo, 5 membros, efetivos e até igual número de suplentes. 1.2. Tendo em vista a alteração
proposta acima e a celebração do Acordo de Acionistas da Companhia em 30/03/2021, arquivado em sua sede social,
aprovar a ampla reforma do Estatuto Social da Companhia. 1.3. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das
alterações propostas nos itens anteriores. 1.4. Fixar em 4 o número de membros a compor o Conselho de Administração da
Companhia com mandato até a AGO que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31/12/2022.
1.5. Diante da renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia, eleger os seus respectivos substitutos.
Informações Gerais: A Companhia esclarece que não adotará para a Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, o
sistema de votação à distância por meio do Boletim de Voto. O acionista, seu representante legal ou procurador deverá
comparecer à Assembleia, munido dos documentos hábeis de sua identidade e/ou representatividade, bem como de comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações de sua titularidade ou custódia com até 5 dias antes da
data da respectiva Assembleia. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do § 1º do art. 126 da
Lei nº 6.404/76. As orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração. Os
documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos senhores acionistas da Companhia, em sua sede
social, na sua página na internet (http://www.atompar.com.br), bem como na página da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
(www.b3.com.br), incluindo, sem limitação, a proposta da administração contendo as informações e os esclarecimentos
exigidos pelas Instruções CVM nº 480/09 e 481/09. Sorocaba, 28/09/2021. Ana Carolina Paifer – Presidente do Conselho
de Administração; Zilla Patrícia Bendit – Membro do Conselho de Administração.
(30/09 e 01/10/2021)

Bram - Bradesco Asset Management S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CNPJ no 62.375.134/0001-44  NIRE 35.300.192.575

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15.6.2021
Data, Hora, Local: Em 15.6.2021, às 10h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1.309, 3o andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011. Mesa: Presidente: Dagilson
Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social.
Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4o do
Artigo 124 da Lei no 6.404/76. Deliberação: Aprovada a proposta da Diretoria, registrada na
Reunião daquele Órgão de 7.6.2021, para aumentar o capital social em R$65.275.630,63 (sessenta
e cinco milhões, duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e três centavos),
elevando-o de R$364.724.369,37 (trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e vinte e quatro
mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) para R$430.000.000,00 (quatrocentos
e trinta milhões de reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo
da conta Reserva de Lucros - Estatutária, de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do
artigo 169 da Lei no 6.404/76. Em consequência, o caput do artigo 6o do estatuto social passará
a vigorar com a seguinte redação, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil:
Artigo 6o) O capital social é de R$430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões de reais), dividido
em 9.322.059 (nove milhões, trezentas e vinte e duas mil e cinquenta e nove) ações ordinárias,
nominativas-escriturais, sem valor nominal. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi
ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelo Acionista presente.
aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco
BBI S.A., representado por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael
Ferraz. Declaração: Declaramos para os devidos ﬁns que a presente é cópia ﬁel da Ata lavrada
no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente:
Dagilson Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento
Econômico - JUCESP - Certiﬁco o registro sob o número 440.089/21-9, em 13.9.2021. a) Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bram - Bradesco Asset Management S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CNPJ no 62.375.134/0001-44  NIRE 35.300.192.575

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5.7.2021
Data, Hora, Local: Em 5.7.2021, às 15h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.309, 3o andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011. Mesa:
Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum de Instalação:
Totalidade do Capital Social. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade
com o disposto no § 4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. Deliberações: 1) promover o senhor
Roberto de Jesus Paris, Diretor, ao cargo de Diretor Gerente; 2) eleger, para compor a Diretoria
da Sociedade, no cargo de Diretor, o senhor Luiz Philipe Roxo Biolchini, brasileiro, casado,
bancário, RG 58171471/IFP-RJ, CPF 011.675.837-60, com endereço proﬁssional na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 3o andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP
04543-011. O Diretor eleito: 1) ﬁrmou declaração referente ao não impedimento do exercício de
cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei no 6.404/76, a
qual ﬁcará arquivada na sede da Sociedade; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco
Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos
demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023. Em consequência, dos itens 1 e 2, a Diretoria da
Sociedade, com mandato até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no ano de 2023, ﬁca assim composta: Diretor Geral: Marcelo de Araújo
Noronha, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; Diretor
Gerente: Roberto de Jesus Paris, brasileiro, casado, bancário, RG 21.817.359-3/SSP-SP, CPF
106.943.838/30, ambos com endereço proﬁssional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco,
SP, CEP 06029-900; Diretores: Ademir Aparecido Correa Junior, brasileiro, casado, bancário,
RG 3.982.252-0/SSP-PR, CPF 633.628.309/78, com endereço proﬁssional na Avenida Paulista,
1.450, 5o andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; José Gomes Fernandes, brasileiro,
casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91; Marlos Francisco de Souza
Araujo, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90; Renata
Geiser Mantarro, brasileira, casada, bancária, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81;
Nairo José Martinelli Vidal Júnior, brasileiro, casado, bancário, RG 18.496.678-4/SSP-SP,
CPF 116.088.168/50; Carolina Salomão Fera, brasileira, casada, bancária, RG 33.848.146-1/
SSP-SP, CPF 306.935.498/07, todos com endereço proﬁssional no Núcleo Cidade de Deus, Vila
Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; Ricardo Eleutério da Silva, brasileiro, casado, bancário, RG
25.995.939/SSP-SP, CPF 175.912.998-40; e Luiz Philipe Roxo Biolchini, brasileiro, casado,
bancário, RG 58171471, IFP/RJ, CPF 011.675.837-60, ambos com endereço proﬁssional na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 3o andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP,
CEP 04543-011. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os
trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os
presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael
Ferraz; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., representado por seus procuradores, senhores
Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Declaração: Declaramos para os devidos ﬁns que
a presente é cópia ﬁel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro,
as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael
Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certiﬁco o registro sob
o número 440.091/21-4, em 13.9.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bram - Bradesco Asset Management S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CNPJ no 62.375.134/0001-44  NIRE 35.300.192.575

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1o.7.2021
Data, Hora, Local: Em 1o.7.2021, às 10h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1.309, 3o andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011. Mesa: Presidente: Dagilson
Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social.
Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4o do Artigo
124 da Lei no 6.404/76. Deliberação: Eleger, para compor a Diretoria da Sociedade, no cargo de
Diretor, o senhor Ricardo Eleutério da Silva, brasileiro, casado, bancário, RG 25.995.939/SSP-SP,
CPF 175.912.998-40, com endereço proﬁssional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1.309, 3o andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011. O Diretor eleito: 1) ﬁrmou
declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias,
conforme disposto no artigo 147 da Lei no 6.404/76, a qual ﬁcará arquivada na sede da Sociedade;
2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de
seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos
novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023.
Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos diretores que
serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023, ﬁca assim composta:
Diretor Geral: Marcelo de Araújo Noronha, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/
SSP-SP, CPF 360.668.504/15; Diretores: Roberto de Jesus Paris, brasileiro, casado, bancário,
RG 21.817.359-3/SSP-SP, CPF 106.943.838/30, ambos com endereço proﬁssional no Núcleo
Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; Ademir Aparecido Correa Junior,
brasileiro, casado, bancário, RG 3.982.252-0/SSP-PR, CPF 633.628.309/78, com endereço
proﬁssional na Avenida Paulista, 1.450, 5o andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; José
Gomes Fernandes, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91;
Marlos Francisco de Souza Araujo, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP,
CPF 274.447.478/90; Renata Geiser Mantarro, brasileira, casada, bancária, RG 17.464.318-4/
SSP-SP, CPF 074.432.258/81; Nairo José Martinelli Vidal Júnior, brasileiro, casado, bancário,
RG 18.496.678-4/SSP-SP, CPF 116.088.168/50; Carolina Salomão Fera, brasileira, casada,
bancária, RG 33.848.146-1/SSP-SP, CPF 306.935.498/07, todos com endereço proﬁssional no
Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e Ricardo Eleutério da Silva,
brasileiro, casado, bancário, RG 25.995.939/SSP-SP, CPF 175.912.998-40, com endereço
proﬁssional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 3o andar, Vila Nova Conceição,
São Paulo, SP, CEP 04543-011. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por
todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário:
Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., representado por seus procuradores, senhores
Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Declaração: Declaramos para os devidos ﬁns que
a presente é cópia ﬁel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as
assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael Ferraz.
Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certiﬁco o registro sob o número
440.090/21-0, em 13.9.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 074/2021-MP/PGJ. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS. Tipo: MENOR PREÇO.
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. Data e horário da Sessão: 19 de
outubro de 2021, às 14h00. Entrega dos Envelopes: ATÉ O HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO
DA SESSÃO PÚBLICA. Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA IMPLANTAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA NOVA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE-MT, conforme especiﬁcações constantes
no Edital e seus anexos.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
situado à Rua 04, Quadra 11, nº 237, Centro Político e Administrativo, Cep 78.049-921, Cuiabá,
Mato Grosso.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: No site www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br".
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2021.
Comissão de Licitação
Port. nº 150/2021-PGJ, de 12 de março de 2021
* Adia-se a data do certame para 19/10/2021 às 14h00min.

Cummins Brasil Ltda.

CNPJ/MF nº 43.201.151/0001-10 - NIRE 35.210.551.118
Ata de Resolução de Sócios Celebrada em 28 de setembro de 2021
(i) CMI Netherlands Holdings B.V., sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em
Westerdoksdijk 423, 1013 BX, Amsterdam, Holanda, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.267.605/0001-90, neste ato representada
por seu procurador, o Sr. Adriano Rishi, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jati, nº 310, Jardim Cumbica, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo,
CEP 07180-900, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.244.788-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 250.004.568-40;
e (ii) CMI Global Partners B.V., sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em
Westerdoksdijk 423, 1013 BX, Amsterdam, Holanda, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.686.606/0001-08, neste ato representada
por seu procurador, o Sr. Adriano Rishi, acima qualificado; únicas sócias da sociedade empresária limitada denominada
Cummins Brasil Ltda. (“Sociedade”), com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Jati, nº 310,
Jardim Cumbica, CEP 07180-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.201.151/0001-10, com seu contrato social devidamente
arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.210.551.118, decidem neste ato
e por unanimidade: (i) Reduzir o capital social da Sociedade no valor de até R$ 1.919.509.642,00 (um bilhão, novecentos e
dezenove milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais), por ser o mesmo considerado excessivo em
relação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil. (ii) Definir que o valor reduzido será pago
proporcionalmente às sócias desta Sociedade, com base na participação societária detida por cada uma, em moeda corrente
nacional ou com a entrega da participação societária em empresas investidas, após o prazo de 90 (noventa) dias contado da
publicação desta ata. (iii) Aprovar a publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, § 1º, do Código Civil. E, tendo
assim deliberado, as sócias assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor. Guarulhos, 28 de setembro de 2021.
CMI Netherlands Holdings B.V. - p.p. Adriano Rishi; CMI Global Partners B.V. - p.p. Adriano Rishi.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIÂNIA

Comunica aos interessados a realização de TOMADA DE PREÇO nº. 004/2021 - Processo nº. 074/2021
– Edital nº 041/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NAS
ESCOLAS CMEI-CRESCENDO E APRENDENDO, CIE-IRMÃ JOSEFA E EMEF MÁRIO FROTA ESCOBAR (menor
preço por lote). ENCERRAMENTO: 15/10/2021 às 09:00 horas. Abertura dos envelopes: 15/10/2021 às 09:05
horas. O Edital completo no site da Prefeitura e demais informações no Setor de Compras e Licitações, de
segunda à sexta-feira das 08:00 horas às 11:00 horas e das l3:00 horas às 16:00 horas. Luiziânia - SP, 29
de setembro de 2021 – Rogélio Cervigne Barreto - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA

Pregão Presencial nº 30/2021 Processo nº 58/2021. A Prefeitura Municipal de Avanhandava, Estado de São
Paulo, torna público que se acha aberta o Pregão Presencial nº 30/2021, destinada: Objeto: Registro de Preços
visando futuras aquisições de refeições prontas do tipo self-service, marmitas e buffet, conforme descrito no
Anexo I. O certame será do tipo “Menor Preço por Item”. Recebimento e abertura dos envelopes de proposta
até o dia 15/10/2021 às 09h00m. Local: Prefeitura Municipal de Avanhandava/SP – EDITAL COMPLETO e
ESCLARECIMENTOS: Praça Santa Luzia, 61 – Centro – CEP: 16.360-000 – Avanhandava/SP, Telefone (18) 3651
9200, ramal 215, no horário de expediente, bem como afixado no Paço Municipal e disponível no site oficial do
município. Avanhandava/SP, 29 de Setembro de 2021. Ciro Augusto Moura Veneroni – Prefeito Municipal.
Pregão Presencial nº 34/2021 Processo nº 64/2021. A Prefeitura Municipal de Avanhandava, Estado de São
Paulo, torna público que se acha aberta o Pregão Presencial nº 34/2021, destinada: Objeto: Registro de Preços
visando futuras aquisições de computadores (PC), notebooks e impressoras para diversos setores, conforme
anexo I. O certame será do tipo “Menor Preço por Item”. Recebimento e abertura dos envelopes de proposta
até o dia 15/10/2021 às 10h30m. Local: Prefeitura Municipal de Avanhandava/SP – EDITAL COMPLETO e
ESCLARECIMENTOS: Praça Santa Luzia, 61 – Centro – CEP: 16.360-000 – Avanhandava/SP, Telefone (18) 3651
9200, ramal 215, no horário de expediente, bem como afixado no Paço Municipal e disponível no site oficial do
município. Avanhandava/SP, 29 de Setembro de 2021. Ciro Augusto Moura Veneroni – Prefeito Municipal.
Pregão Presencial nº 35/2021 Processo nº 65/2021. A Prefeitura Municipal de Avanhandava, Estado de São
Paulo, torna público que se acha aberta o Pregão Presencial nº 35/2021, destinada: Objeto: Aquisição de um veiculo,
tipo van, novo, zero km, ano/modelo 2021, capacidade 15 passageiros e demais itens, conforme anexo I. O certame
será do tipo “Menor Preço por Item”. Recebimento e abertura dos envelopes de proposta até o dia 15/10/2021
às 14h00m. Local: Prefeitura Municipal de Avanhandava/SP – EDITAL COMPLETO e ESCLARECIMENTOS: Praça
Santa Luzia, 61 – Centro – CEP: 16.360-000 – Avanhandava/SP, Telefone (18) 3651 9200, ramal 215, no horário de
expediente, bem como afixado no Paço Municipal e disponível no site oficial do município. Avanhandava/SP, 29 de
Setembro de 2021. Ciro Augusto Moura Veneroni – Prefeito Municipal.

