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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO
RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, a ser julgada pelo critério de TÉCNICA E PREÇO, com regime de Empreitada
por preço unitário, previsto na Lei n. 12.232/2010 e complementarmente pela Lei 8.666/93.
Objeto: contratação de até 05 (cinco) agências de publicidade para a prestação de serviços técnicos de
publicidade visando a elaboração de projetos e campanhas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso.
A Comissão Permanente de Licitação torna público o RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS TÉCNICAS, conforme previsto no item 12.9, inciso VIII do instrumento convocatório, com a
indicação dos licitantes classificados e dos desclassificados, em ordem decrescente de pontuação,
conforme planilha abaixo:

Em observância ao artigo 109 da Lei nº 8.666/93 o prazo recursal será contado da seguinte forma: 05 (cinco)
dias úteis para os licitantes ausentes a partir da publicação e circulação na Imprensa Oficial e 05 (cinco) dias
úteis para os licitantes presentes a partir da ciência dos termos da Ata da Segunda Sessão realizada no dia
09/05/2019.
Informações: Superintendência do Grupo Executivo de Licitações – Telefones (65) 3313 – 6412 – horário:
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00h (horário local), Edital disponível no site:www.al.mt.gov.br “link:
Transparência” – Licitações – Concorrência – ano 2019.

Cuiabá (MT), 09 de maio de 2019.
Fabrício Ribeiro Nunes Domingues

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

EMPRESA NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
ZIAD A. FARES PUBLICIDADE
(Z F COMUNICAÇÃO)
CNPJ: 04.870.907/0001-62 51,84 1º
DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA
CNPJ: 03.175.635/0001-18 50,67 2º
CRIARI COMUNICAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ: 12.821.640/0001-41 49,66 3º
TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
CNPJ: 37.526.019/0001-86 49,50 4º
N. F. N. PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI – EPP ( +2
COMUNICAÇÃO)
CNPJ: 02.946.153/0001-05 47,50 5º
LUIZ G RODRIGUES
GENIUS PUBLICIDADES
CNPJ: 26.787.440/0001-24 46,83 6º
NOVA/SB COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 57.118.929/0005-60 46,83 7º
FCS COMUNICAÇÃO S.A.
CNPJ: 03.076.463/0001-25 46,51 8º
MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
CNPJ: 04.960.718/0001-80 46,34 9º
SOUL PROPAGANDA EIRELI
CNPJ: 07.112.825/0001-47 45,00 10º
GONÇALVES CORDEIRO
(AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL)
CNPJ: 28.772.399/0001-48 43,50 11º
RENCA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 24.122.372/0001-59 42,84 12º
LOGOS PROPAGANDA LTDA
CNPJ: 37.269.412/0001-31 42,67 13º
ELU INTELIGENCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.165.678/0001-39 42,33 14º
MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL-ME
(MRX/MANGA PUBLICIDADE)
CNPJ: 36.964.153/0001-04 41,01 15º
EPOCA PROPAGANDA LTDA
CNPJ: 00.876.136/0001-60 39,84 16º
J. V. FERMINO DA SILVA - ME
(IMAGINE PROPAGANDA)
CNPJ: 18.689.930/0001-60 38,00 17º
RC MAIS AGENCIA DIGITAL E MARKETING EIRELI
CNPJ: 19.279.583/0001-60 DESCLASSIFICADA 0
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.523.051/0001-59 DESCLASSIFICADA 0
CASA D'IDÉIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA EPP
CNPJ: 86.739.547/0001-29 DESCLASSIFICADA 0
INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI – EPP
CNPJ: 03.725.372/0001-73 DESCLASSIFICADA 0

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado CELIO ASHCAR, inscrito no
CPF/MF sob o nº 022.113.608-82, bem como de sua mulher, se casado for, e dos
Credores Hipotecários: BANCO DO BRASIL S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

www.megaleiloes.com.br(11) 3149-4600

27ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

00.000.000/0223-22, e a UNIÃO. O Dr.Vitor Frederico Kümpel, MM. Juiz de Direito da 27ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP,
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por TARDIOLI
LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de CELIO ASHCAR - Processo nº 1048050-80.2013.8.26.0100 - Controle nº
1276/2013, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel
será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada
verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no
art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível.
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 20/05/2019 às 15:00h e se encerrará
dia 23/05/2019 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual
ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 23/05/2019 às 15:01h e se
encerrará no dia 13/06/2019 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.
DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No
2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será
atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos
de ITR e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único,
do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte
e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se
desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos seerr formulados nos aauutos da eexxeecução em que se deu a arrematação; (Art.
895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematant deeverá pagar à MEEGGAALEILOOESS GESTOR JUDICIAL, a título de comissão,
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preeço ddee aarrrreemmaattaaççãão ddo immóveel. A ccoommiissssããoo ddevida àà MMeeggaa LLeilõeess ggeessttoor
judicial não está incluída no valor do lance e não será devoolviida ao arremmatantee em nennhuumma hipóteese, saallvvo sse a aarremmattaaçção foor
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias àà vonnttaaddee ddoo aarremmatannte e, dedduzidass as ddesppeessaass iinnccoorrriiddas. DDOO
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissããoo da MEGALLEEILLOEES GEESTTORR JUUDICIAAL ddeevveerá sser realiizzaddo em aatté
24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento d leiilão, aattrravéss dde gguia de ddepóósito, qquue ficcaarráá dispoonníívvel noo ssiite ddoo ggesttoorr
ou será enviada por e-mail, e que deverá ser depositada nos autos. OO exequente, se viier a arrematar o imóvel, nãão estará obriigado
a exibir o preço, mas, se o valor do bem execeder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser
tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a novo leilão à custa do exequente (art. 892, parágrafo primeiro,
do CPC). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo
caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Matrícula nº 4.389 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Cândido Mota/SP - IMÓVEL: Um Imóvel Rural, com a área de 96,80 has (noventa e seis
hectares e oitenta ares) de terras, contendo casa residencial coberta com telhas, uma mangueira, situado neste distrito, município
e comarca de Cândido Mota, Estado de São Paulo, na Fazenda Taquaral, na Água da Lage, e que se divide: de um lado com a
Família Metifogo; de outro lado com Dorival Fadel; nas cabeceiras com Nelson Natali Passarelli, e, nos fundos com a Água da Lage.
Consta na AV.16 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula passou a se denominar Fazenda Santa Luciana. Consta no
R.28, AV.36 e AV.45 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi dado em Hipoteca Cedular de Sétimo Grau, e sem
concorrência de terceiros ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta no R.29, AV.37 e AV.46 desta matrícula que o imóvel objeto desta
matrícula foi dado em Hipoteca Cedular de Oitavo Grau, e sem concorrência de terceiros ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta no
R.30 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi dado em Hipoteca Cedular de Nono Grau, e sem concorrência de
terceiros ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta no R.31 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi dado em Hipoteca
Cedular de Décimo Grau, e sem concorrência de terceiros ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta no R.34, AV.38 e AV. 47 desta
matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi dado em Hipoteca Cedular de Décimo Terceiro Grau, e sem concorrência de
terceiros ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta na AV.35 desta matrícula que o proprietário foi condenado a cumprir aa obrigações
de fazer consistente em: ser instituída, medida, demarcada e averbada a reserva florestal legal de 20% a ser determinada pela
autoridade florestal competente, b) Recompor a cobertura florestal da área destinada à reserva legal da Fazenda Santa Luciana,
pelo plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, observada a biodiversidade local, com acompanhamento e
tratos culturais até o estado do clímax e c) Ao pagamento de indenização quantificada em perícia, correspondente aos danos
ambientais que, mostrarem-se técnica e absolutamente irrecuperáveis na área destinada à reserva legal. Consta no R.39 e AV.48
desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi dado em Hipoteca Cedular de Décimo Quarto Grau, e sem concorrência
de terceiros ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta no R.40 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi dado em
Hipoteca Cedular de Décimo Quinto Grau, e sem concorrência de terceiros a UNIÃO. Consta na AV.44 desta matrícula a penhora
exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. INCRA nº 627.046.013.331-8 (conf. Av.25).
Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) para abril de 2016, que será atualizado
até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 133.612,99
(março/2019). São Paulo, 04 de abril de 2019. Eu, __, diretor, conferi e subscrevi. Dr. Vitor Frederico Kümpel - Juiz de Direito.

EDITAL

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade Pregão

Eletrônico para Registro de Preços nº 169/2019 - 090201000012019OC00143,

referente ao processo nº SES/1.811.213/2018, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, a

ser realizado por intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denominado

“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura

está marcada para o dia 24/05/2019, a partir das 10:30 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 14/05/2019, o

site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de

senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.

O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site

www.e-negociospublicos.com.br, ou Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 1º

andar, Jd. América - São Paulo - SP.

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e intimação na FALÊNCIA DE VIAÇÃO TRANSOPER LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.707.088/0001-33, na pessoa da Administradora Judicial COMPASSO ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.276.841/0001-33, representada por FELIPE BARBI SCAVAZZINI, inscrito na OAB/SP sob o nº 314.496. O Dr. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único dos bens imóvel e móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
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1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Joaquim da Barra – SP

possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por VIAÇÃO TRANSOPER LTDA - processo nº 1000281-76.2017.8.26.0572 - controle nº
243/2017, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL – O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada
verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DOS MÓVEIS - Os bens móveis serão vendidos no estado em que se encontram. E o arrematante ficará com o encargo de depositário dos bens. DA PUBLICAÇÃO DO
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem
apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo
que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. O Leilão Único terá início no dia 20/05/2019 às 15:00h e se encerrará dia 11/06/2019 a partir da 15:00h sucessivamente
com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do
encerramento do leilão a partir das 14:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS: IMÓVEL: O imóvel será apregoado sem quaisquer ônus, sejam
débitos de condomínio água, luz, gás, taxas, multas, Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e Imposto Territorial Rural - ITR (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: i-)sócio da sociedade falida ou
sociedade controlada pelo falido; ii-)parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; iii-)identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O
arrematante deverá arcar com todos os custos de transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. MÓVEIS: Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer
ônus, sejam débitos IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto)
grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção,
transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será
abatido do saldo remanescente da arrematação para quitação do preço após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º,
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o
preço de arrematação dos bens. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à
vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão,
através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações
pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE nº 01: MATRÍCULA Nº 4.231 DO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP: IMÓVEL: Um terreno foreiro ao Município, com frente para a Rua Amapá, que dista-se 52,75 m do cruzamento das ruas Sergipe e Amapá, para com a Rua Piauí e
que se descreve pela forma seguinte:-tem início na Rua Amapá, daí segue fazendo frente para esta rua, medindo 10,00 m; daí, vira a direita, em ângulo reto, medindo 25,00 m; daí, vira a esquerda em ângulo reto, medindo 20,00 m; daí vira a direita em ângulo
reto, medindo 50,60 m, confrontando até aqui com João Mettaraia; daí, vira a direita, em ângulo reto, medindo 50,00 m, confrontando com Paulo Leonello e com o espólio de Paulo Ferreira; daí, novamente em ângulo reto, a direita, medindo 50,60m; daí, a direita,
em ângulo reto, medindo 20,00 m; daí, à esquerda em ângulo reto, até o ponto inicial, medindo 25,00 m, confrontando até aqui com João Mettaraia, contenda a área de 2.780,00 m2. Consta no R-10 desta matrícula que o imóvel foi dado em Hipoteca em primeiro
lugar e sem concorrência de terceiros. Consta na Av.11 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula se localiza na circunscrição imobiliária de São Joaquim da Barra/SP. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal,
processo nº 00098615620164036102, em trâmite na 1ª Vara Federal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, requerida por MINISTÉRIO DA FAZENDA contra VIAÇÃO TRANSOPER LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a
executada representada pela administradora judicial COMPASSO ADM. JUDICIAL LTDA. Consta na Avaliação que sobre o terreno do imóvel encontra-se edificado um galpão com características de uso comercial, encerrando a área construída de 500,00m2.
Valor da Avaliação do Lote nº 01: R$ 2.112.000,00 (dois milhões, cento e doze mil reais) para julho de 20188,, qquue será atualizado até a data da aalliieenação conformmee ttaabela de atualização monetária do TJ/SP. MÓVEIS: LOTE nº 02: 01 Ônibus MB-LO
914/COMIL PIA M, branca, 2007, LRA-1462. Valor da Avaliação do lote nº 02: R$ 23.773,00 (vinte e trêêss mil, seteccentos e setenta e três reais) paara jullho dee 22001188. LOTEE nº 03: 01 Ônibus MB-LO 914/COMIL PIA M, branca, 2003, MTL-4096, s/motor. Valor
da Avaliação do lote nº 03: R$ 13.049,00 (treze mil, quarenta e nove reais) para julho de 2018. LOTE nº 04: 01 ÔÔnibus Volvo-B 10 M, 310 cv, 4x2, bbrraanncca, 1995/1996, BYFF-8478, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 04: R$ 7.281,00 (sete mil, duzentos e
oitenta e um reais) para julho de 2018. LOTE nº 05: 01 Ônibus Volvo-B 10 M, 310 cv, 4x2, branca, 1997, LBP-1803. Valor da Avvaalliiaaççããoo ddo lotee nnºº 0055:: RR$$ 111.985,00 (onze mmil, novecenttooss ee ooiitteennta e cinco reais) paraa jjuullhhoo ddee 2018. LOTE nº 0066:: 0011 ÔÔniibbuus
Volvo-B 10 M, 310 cv, 4x2, branca, 1997, LBP-1812. Valor da Avaliação do lote nº 06: R$ 11.985,00 (onze mil, noveccentos ee oiteenta e cciinco rreais) ppara julhho de 20118. LOTEE nº 07: 0011 ÔÔnniibbus Vollvvoo-RR77RR Marcopolo/VViiagggiio GVRR,, braannca, 19988//119999, HWWII--668001.
Valor da Avaliação do lote nº 07: R$ 7.281,00 (sete mil, duzentos e oitenta e um reais) para julho de 2018. LOOTE nnºº 08: 001 Ônibuss Volks Bussscar elBuss R, brranca, 22006, AANNU-34467. Valor dda Avaalliação ddoo lotee nº 08: R$$ 32.99555,000 (trinta e dois mmil,
novecentos e cinquenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 09: 01 Ônibus Volks Busscar elBuss R, brancaa, 20006, ANNU-1038. Vaalor da Avaaliação ddo lote nnº 09: R$$ 32.9955,00 ((trinta e doiss mil, nooveceentos ee cinquentaa e cincco rreaiss)) ppara julho de
2018. LOTE nº 10: 01 Ônibus Volks Busscar elBuss R, branca, 2008, DAJ-4582. Valor da Avaliação do lote nº 10: R$$ 377.485,000 ((ttrriinnttaa ee ssete mil, quuatrocenntos e oittenta e cincco reais)) para julho dde 2018. LOOTTE nº 111:: 0011 ÔÔnniibbuus Scania-KK 113 CLL MMaarrccooppolo
Viaggio, 4x2 320, branca, 1996, Marcopolo, MMV-5647, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 11: R$ 12.672,00 (doozee mil, seiscentos e setenta e ddois reaais) para julho dde 20018. LOTTE nº 12: 01 ÔÔnibus MMB--O 317 RR, Marcopolo Viaggio, brraannca, 1987. Valloor
da Avaliação do lote nº 12: R$ 8.685,00 (oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 13: 01 ÔÔnibus MB-O 317 RR, MMarcopolo Viaggioo, branca, 19991, BTTT-6223. Valorr da Avaaliaçção do loote nº 13: R$ 21..3335,00 (vinttee ee uumm mill,,
trezentos e trinta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 14: 01 Ônibus MB-O 317 R, Marcopolo Viaggio, brannca, 1991, BBTT-6286. Valor dda Avvaliaçãoo do lote nº 14: R$ 2211.335,00 (vinte e umm mil, ttrrezenntos e trrinta e cinco reeaiis) ppaara julho de 20018..
LOTE nº 15: 01 Ônibus MB-O 317 R, COSMAR, branca, 1991, BTT- 6227. Valor da Avaliação do lote nº 15: R$ 8.250,00 ((oito mmil, duzentos ee ccinquuenta reais) paraa julho dde 20188. LOTTE nº 16: 01 Ônibuus MB, MMaarcopoolo Viaggio GVV-110000,, brraanca, 1996, JMME--
1352, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 16: R$ 12.681,00 (doze mil, seiscentos e oitenta e um reais) para julho ddee 2201188. LOTE nnºº 1177: 01 ÔÔnibus MMB-OF 14418 Neoobus SPEECC,, brraanca, 200008,, KKPPM-7988, s//mmootorr. Valor daa AAvvaliaçãão ddoo llote nº 177:: RR$
17.550,00 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 18: 01 Ônibus MMBB-OFF 11441188 NNeeoobus SSPPEECC, bbrraannca, 2000088, LLQQTT--22445599, ss//mmoottoorr. VVaalloorr ddaa AAvaliaçãão ddoo lloottee nnºº 18: R$ 17.550,00 ((ddeezzeesssseettee mil, quinhhentoss ee cciinnqquuenta
reais) para julho de 2018. LOTE nº 19: 01 Ônibus MB-CAIO Induscar Apache A, branca, 2003, LOT-0629, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 19: R$ 10.170,00 (dez mil, cento e setenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 20: 01 Ônibus MB-CAIO Induscar
Apache A, branca, 2003, LOT-0648. Valor da Avaliação do lote nº 20: R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 21: 01 Ônibus MB-CAIO Induscar Apache A, branca, 2003, LOT-0634, s/motor. Valor da Avaliação
do lote nº 21: R$ 10.170,00 (dez mil, cento e setenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 22: 01 Ônibus MB-CAIO Induscar Apache A, branca, 2003, LOT-0637, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 22: R$ 10.170,00 (dez mil, cento e setenta reais) para
julho de 2018. LOTE nº 23: 01 Ônibus MB-CiferalCitmax U, azul, 2005, DAO-9639, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 23: R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 24: 01 Volks Kombi Standard total flex, branca,
2013/2014, CUE-0324, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 24: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) para julho de 2018. LOTE nº 25: 01 Volks Kombi Standard total flex, branca, 2011/2012, CUE-0939, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 25: R$
7.668,00 (sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais) para julho de 2018. LOTE nº 26: 01 Volks Kombi Standard total flex, branca, 2013/2014, CUE-0332, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 26: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) para julho de
2018. LOTE nº 27: 01 Volks Kombi Standard total flex, branca, 2011/2012, CUE-0938. Valor da Avaliação do lote nº 27: R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 28: 01 Volks Kombi Standard total flex, branca, 2013/2014,
CUE-0326, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 28: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) para julho de 2018. LOTE nº 29: 01 Volks Kombi Standard total flex, branca, 2013/2014, CUE-0327, s/motor. Valor da Avaliação do lote nº 29: R$ 9.700,00 (nove
mil e setecentos reais) para julho de 2018. LOTE nº 30: 01 Volks Kombi Standard total flex, branca, 2011/2012, CUE-0943. Valor da Avaliação do lote nº 30: R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 31: 01 Volks
Kombi Standard total flex, branca, 2012/2013, HFB-4134, só carroceria. Valor da Avaliação do lote nº 31: R$ 2.556,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais) para julho de 2018. LOTE nº 32: 01 Volks Kombi Standard total flex, branca, 2011/2012,
CUE-0942. Valor da Avaliação do lote nº 32: R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 33: 01 Volks Kombi Standard total flex, branca, 2012, CUE-0985. Valor da Avaliação do lote nº 33: R$ 7.668,00 (sete mil, seiscentos
e sessenta e oito reais) para julho de 2018. LOTE nº 34: 01 Van branca FIAT-DucatiMinibus, 2014, FRB-9000, s/ motor. Valor da Avaliação do lote nº 34: R$ 23.481,00 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais) para julho de 2018. LOTE nº 35:
01 Van branco FIAT-DucatiMinibus, 2014, FTG-4668. Valor da Avaliação do lote nº 35: R$ 39.135,00 (trinta e nove mil, cento e trinta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 36: 01 Cronotacógrafo VDO-1308. Valor da Avaliação do lote nº 36: R$ 756,00
(setecentos e cinquenta e seis reais) para julho de 2018. LOTE nº 37: 01 Espelho. Valor da Avaliação do lote nº 37: R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 38: 01 Mesa de parede. Valor da Avaliação do lote nº 38:
R$ 90,00 (noventa reais) para julho de 2018. LOTE nº 39: 01 Puff. Valor da Avaliação do lote nº 39: R$ 24,00 (vinte e quatro reais) para julho de 2018. LOTE nº 40: 01 Mesa 1,60x0,60 m. Valor da Avaliação do lote nº 40: R$ 200,00 (duzentos reais) para
julho de 2018. LOTE nº 41: 01 Armário baixo de 02 portas. Valor da Avaliação do lote nº 41: R$ 100,00 (cem reais) para julho de 2018. LOTE nº 42: 01 Gaveteiro de 03 gavetas. Valor da Avaliação do lote nº 42: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para julho
de 2018. LOTE nº 43: 01 Cadeira de secretária. Valor da Avaliação do lote nº 43: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 44: 04 Cadeiras de recepção. Valor da Avaliação do lote nº 44: R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para julho
de 2018. LOTE nº 45: 01 Estante baixa de 03 prateleiras. Valor da Avaliação do lote nº 45: R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 46: 01 Extintor CO2. Valor da Avaliação do lote nº 46: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro
reais) para julho de 2018. LOTE nº 47: 01 Ar condicionado Spliter Komeco. Valor da Avaliação do lote nº 47: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) para julho de 2018. LOTE nº 48: 01 Ventilador de teto 03 pás. Valor da Avaliação do lote nº 48: R$ 62,00
(sessenta e dois reais) para julho de 2018. LOTE nº 49: 01 Mesa estação de trabalho c/ gaveta. Valor da Avaliação do lote nº 49: R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) para julho de 2018. LOTE nº 50: 02 Gaveteiros de 03 gavetas. Valor da Avaliação
do lote nº 50: R$ 130,00 (cento e trinta reais) para julho de 2018. LOTE nº 51: 01 Puff. Valor da Avaliação do lote nº 51: R$ 24,00 (vinte e quatro reais) para julho de 2018. LOTE nº 52: 01 Gaveteiro de 4 gavetas. Valor da Avaliação do lote nº 52: R$ 35,00
(trinta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 53: 02 Armários parede de 4 portas. Valor da Avaliação do lote nº 53: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) para julho de 2018. LOTE nº 54: 02 Cadeiras de secretária. Valor da Avaliação do lote nº 54: R$
130,00 (cento e trinta reais) para julho de 2018. LOTE nº 55: 01 Ar condicionado de embutir na parede Cônsul. Valor da Avaliação do lote nº 55: R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 56: 01 Ventilador de teto 3 pás. Valor
da Avaliação do lote nº 56: R$ 62,00 (sessenta e dois reais) para julho de 2018. LOTE nº 57: 01 Arquivo de metal de 4 gavetas. Valor da Avaliação do lote nº 57: R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) para julho de 2018. LOTE nº 58: 02 Armários baixo
de 2 portas. Valor da Avaliação do lote nº 58: R$ 200,00 (duzentos reais) para julho de 2018. LOTE nº 59: 01 Mesa 1,20x0,70 m. Valor da Avaliação do lote nº 59: R$ 87,00 (oitenta e sete reais) para julho de 2018. LOTE nº 60: 02 Cadeiras. Valor da
Avaliação do lote nº 60: R$ 80,00 (oitenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 61: 01 Cofre trancado. Valor da Avaliação do lote nº 61: R$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais) para julho de 2018. LOTE nº 62: 01 Ar condicionado Spliter Komeco. Valor da
Avaliação do lote nº 62: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) para julho de 2018. LOTE nº 63: 01 Ventilador de teto 03 pás. Valor da Avaliação do lote nº 63: R$ 62,00 (sessenta e dois reais) para julho de 2018. LOTE nº 64: 02 Armários parede de 4 portas.
Valor da Avaliação do lote nº 64: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) para julho de 2018. LOTE nº 65: 03 Mesas c/ 4 gavetas. Valor da Avaliação do lote nº 65: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 66: 01 Armário alto de
02 portas. Valor da Avaliação do lote nº 66: R$ 105,00 (cento e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 67: 01 Arquivo de madeira de 04 gavetas. Valor da Avaliação do lote nº 67: R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 68: 03
Cadeiras. Valor da Avaliação do lote nº 68: R$ 120,00 (cento e vinte reais) para julho de 2018. LOTE nº 69: 01 Ventilador de teto 03 pás. Valor da Avaliação do lote nº 69: R$ 62,00 (sessenta e dois reais) para julho de 2018. LOTE nº 70: 01 Gaveteiro de
03 Gavetas. Valor da Avaliação do lote nº 70: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 71: 01 Mesa 1,20x0,70 m. Valor da Avaliação do lote nº 71: R$ 87,00 (oitenta e sete reais) para julho de 2018. LOTE nº 72: 01 Mesa c/ 2 gavetas.
Valor da Avaliação do lote nº 72: R$ 120,00 (cento e vinte reais) para julho de 2018. LOTE nº 73: 01 Cadeira secretária. Valor da Avaliação do lote nº 73: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 74: 01 Cadeira. Valor da Avaliação
do lote nº 74: R$ 40,00 (quarenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 75: 01 Ar condicionado de embutir na parede. Valor da Avaliação do lote nº 75: R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 76: 01 Armário balcão de 04 portas.
Valor da Avaliação do lote nº 76: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 77: 01 Mesa executiva. Valor da Avaliação do lote nº 77: R$ 200,00 (duzentos reais) para julho de 2018. LOTE nº 78: 01 Cadeira Presidente. Valor da
Avaliação do lote nº 78: R$ 206,00 (duzentos e seis reais) para julho de 2018. LOTE nº 79: 02 Cadeiras. Valor da Avaliação do lote nº 79: R$ 80,00 (oitenta reais) para julho de 2018. LOTE nº 80: 01 Gaveteiro de 03 gavetas. Valor da Avaliação do lote
nº 80: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 81: 12 Troféus. Valor da Avaliação do lote nº 81: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) para julho de 2018. LOTE nº 82: 01 Kart pendurado. Valor da Avaliação do lote nº 82: R$
1.668,00 (hum mil, seiscentos e sessenta e oito reais) para julho de 2018. LOTE nº 83: 01 Filtro de parede Europa. Valor da Avaliação do lote nº 83: R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) para julho de 2018. LOTE nº 84: 01 Mesa 1,20x 0,70 m.
Valor da Avaliação do lote nº 84: R$ 87,00 (oitenta e sete reais) para julho de 2018. LOTE nº 85: 01 Ar condicionado de embutir. Valor da Avaliação do lote nº 85: R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) para julho de 2018. LOTE nº 86: 01 Pia c/ gabinete
02 portas. Valor da Avaliação do lote nº 86: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) para julho de 2018. LOTE nº 87: 01 Geladeira c/ freezer. Valor da Avaliação do lote nº 87: R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais) para julho de 2018. Os bens
encontram-se na Rua Amapá, 280, Centro - São Joaquim da Barra/SP. São Joaquim da Barra, 08 de Abril de 2019. Eu, __, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva - Juiz de Direito.

EDITAL
Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade Pregão

Eletrônico para Registro de Preços nº 025/2019 - 090201000012019OC00141, referente ao
processo nº SES/601.190/2019, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, a ser realizado por intermédio do
Sistema Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo
do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 24/05/2019, a partir das

09:00 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 14/05/2019, o site
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso
ao sistema e credenciamento de seus representantes.
O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br,
ou Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 1º andar, Jd. América - São Paulo - SP.

NATURA COSMÉTICOS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF 71.673.990/0001-77 - NIRE 35.300.143.183

AVISO AOS ACIONISTAS
COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE
DE EXERCÍCIO DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES

DE EMISSÃO DA NATURA COSMÉTICOS S.A.
A Natura Cosméticos S.A. (“Companhia”), para os fins doAnexo 30-XXXII da ICVM 480 da Instrução CVM

nº 481/09, vem prestar as informações em relação ao aumento de capital aprovado pelo Conselho de

Administração da Companhia em reunião de 8 de maio de 2019, conforme segue:

DATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS EM QUE O PLANO DE OPÇÃO FOI
APROVADO
AAssembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o (i) Programa de Outorga de Opção de Compra

ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia em 23 de abril de 2009; (ii) Programa de

Opção de Compra ou Subscrição de Ações de Emissão da Companhia em 06 de fevereiro de 2015; (iii)

Programa de Opção de Compra ou Subscrição deAções paraAceleração da Estratégia da Companhia em 27

de julho de 2015; e (iv) Segundo Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações para

Aceleração da Estratégia em 30 de novembro de 2017.

O Conselho deAdministração aprovou os Planos de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição deAções

Ordinárias de Emissão da Companhia, para os anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 nos dias 23 de abril de

2013, 17 de março de 2014, 16 de março de 2015, 16 de março de 2016 e 10 de março de 2017,

respectivamente (quando referidos individualmente,“Plano 2013”,“Plano 2014”,“Plano 2015”,“Plano 2016”

e “Plano 2017” e, quando referidos em conjunto, simplesmente “Planos”).

VALOR DO AUMENTO DE CAPITAL E DO NOVO CAPITAL SOCIAL
O capital social será aumentado no montante de R$83.439.586,27 (oitenta e três milhões, quatrocentos e

trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), entre 9 de maio de 2019 a 9 de

agosto de 2019.

Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R$429.502.590,95 (quatrocentos e vinte e

nove milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), para

R$512.942.177,22 (quinhentos e doze milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e setenta e sete reais

e vinte e dois centavos).

QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS DE CADA ESPÉCIE E CLASSE
Serão emitidas 2.210.400 (dois milhões, duzentas e dez mil e quatrocentas) novas ações ordinárias

nominativas, sem valor nominal, as quais participarão em igualdade de condições de todos os benefícios,

inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia.

PREÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES
Estimamos que as novas ações ordinárias serão emitidas conforme os preços abaixo:

Plano 2013
327.644 (trezentas e vinte e sete mil seiscentas e quarenta e quatro) ações ordinárias serão emitidas ao

preço de emissão de R$73,18 (setenta e três reais e dezoito centavos) por ação.

Plano 2014
442.018 (quatrocentas e quarenta e duas mil e dezoito) ações ordinárias serão emitidas ao preço de emissão

de R$48,97 (quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) por ação.

Plano 2015
550.674 (quinhentas e cinquenta mil, seiscentas e setenta e quatro) ações ordinárias serão emitidas ao preço

de emissão de R$27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos) por ação.

Plano 2015 Aceleração
550.000 (quinhentas e cinquenta mil) ações ordinárias serão emitidas ao preço de emissão de R$25,79 (vinte

e cinco reais e setenta e nove centavos, por ação.

Plano 2016
186.393 (cento e oitenta e seis mil, trezentas e noventa e três) ações ordinárias foram emitidas ao preço de

emissão de R$25,67 (vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) por ação.

Plano 2017
153.671 (cento e cinquenta e três mil, seiscentas e setenta e uma) ações ordinárias foram emitidas ao preço

de emissão de R$25,18 (vinte e cinco reais e dezoito centavos) por ação.

COTAÇÃO DE CADA UMA DAS ESPÉCIES E CLASSES DE AÇÕES DO EMISSOR NOS
MERCADOS EM QUE SÃO NEGOCIADAS
a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos:

2016 2017 2018
Mínima R$21,3 R$22,5 R$26,1
Média R$27,1 R$28,8 R$32,8
Máxima R$33,7 R$35,5 R$45,0

b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos:
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Mínima R$25,7 R$22,6 R$28,0 R$30,9 R$29,6 R$26,1 R$27,5 R$40,1
Média R$30,7 R$27,7 R$30,8 R$33,6 R$32,9 R$28,8 R$36,1 R$46,2
Máxima R$35,5 R$34,9 R$33,1 R$37,1 R$37,8 R$31,3 R$45,0 R$49,9

c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses:
Nov/18 Dez/18 Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19

Mínima R$32,5 R$41,0 R$43,3 R$44,8 R$40,1 R$43,8
Média R$36,6 R$43,2 R$45,7 R$47,0 R$45,9 R$46,5
Máxima R$40,9 R$45,0 R$48,6 R$49,9 R$49,2 R$52,3

d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias: R$46,35 – período de 20 de dezembro de 2018 a 7 de maio

de 2019.

PERCENTUAL DE DILUIÇÃO POTENCIAL RESULTANTE DA EMISSÃO
O percentual de diluição decorrente do aumento de capital foi de 0,051%.

São Paulo, 9 de maio de 2019.

José Antonio de Almeida Filippo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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