sexta-feira, 11 de setembro de 2020

Track & Field CO S.A.
CNPJ/ME nº 59.418.806/0001-47 - NIRE 35300550960
Sumário da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A.
Data/Hora/Local: 30/06/2020, às 11h00, na Rua Cipriano Barata, 456, 3º
andar, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada, mediante a totalidade do
capital social. Mesa: Richard Doern - Presidente; Ana Cláudia Felix do Nascimento - Secretária. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 9.584.629,00,
elevando-o de R$ 415.371,00 para R$ 10.000.000,00, mediante a capitalização (a) de parte da reserva de lucros no valor de R$ 584.629,00,
veriﬁcada no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/12/2019,
sem a emissão de novas ações, nos termos do §1° do artigo 169 da Lei
das S.A.; e (b) de parte do saldo de dividendos a pagar aos acionistas da
Companhia no valor de R$ 9.000.000,00, veriﬁcado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/12/2019, mediante a subscrição de
1.800.000.000 de novas ações, ao preço de emissão de R$ 0,005 por ação,
ﬁxado com base no valor do patrimônio líquido da ação em 31/12/2019, nos
termos do artigo 170, § 1º, II da Lei das S.A. O aumento de capital foi integralmente subscrito pelos acionistas, que exerceram seus direitos e preferência e integralizaram as ações mediante a utilização de parte dos respectivos créditos detidos contra a Companhia em função dos dividendos a
pagar, conforme boletins de subscrição arquivados na sede social. As ações
emitidas em razão do aumento de capital farão jus, em igualdade de condições com as ações atualmente existentes, a todos os direitos concedidos a
estas, inclusive a dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir
desta data. Em função da subscrição das novas ações, o capital social passou a ser divido em 3.200.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal; (ii) o grupamento das ações, na proporção de 0,4375 nova
ação para cada 1 ação atualmente existente, de forma que o capital social
volte ser dividido em 1.400.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, (iii) como consequência do aumento de capital e do grupamento de ações, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 10.000.000,00,
dividido em 1.400.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, passando o caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5°. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$
10.000.000,00, dividido em 1.400.000.000 de ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente Ata em forma de sumário, que foi lida e assinada por todos
os acionistas presentes. São Paulo, 30/06/2020. Mesa: Richard Doern - Presidente; Ana Cláudia Felix do Nascimento - Secretária. Acionistas: Alberto
Dominguez Von Ihering Azevedo, Ana Cláudia Ferreira de Moura, Frederico Wagner e Ricardo Rosset. Certiﬁco que a presente ata confere com a
original, lavrada em livro próprio. JUCESP nº 346.133/20-8 em 28/08/2020.

NK 082 Empreendimentos
e Participações S.A.
(em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição em 22/06/2020
Data, Hora E Local: Aos 22/06/2020, às 15h00, São Paulo/SP. Quórum
de Instalação: veriﬁcou-se a presença dos Acionistas Fundadores da
Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo
Luis do Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para
secretariá-lo. Ordem do Dia e Deliberações: Dando início aos trabalhos
e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a NK 082 Empreendimentos e Participações S.A., sociedade
por ações com sede em São Paulo/SP, na Alameda Santos, nº 1.293, 4º
andar, conj. 42, CEP: 01419-002; (b) ﬁxar o capital social da Companhia
em R$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente
subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de
subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social
da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo
I); (d) aprovar, nos termos, do §1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a
ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo
qualiﬁcadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até
a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2021. Diretores:
Leonardo Luis do Carmo, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Alameda Santos,
nº 1.293, 4º andar, CEP: 01419-002, RG nº 41.997.179-8, expedida pela
SSP/SP, CPF/MF nº 368.430.348-88, para o cargo de diretor. Cristina
da Silva de Camargo, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço comercial na Alameda Santos,
nº 1.293, 4º andar, CEP: 01419-002, RG nº 40.480.487-1 expedida pela
SSP/SP, CPF/MF sob o nº 366.120.028-32, para o cargo de diretora. Os
membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no
artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato;
ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São
Paulo, 22/06/2020. Leonardo Luis do Carmo - Presidente da Assembleia
e diretor eleito, Cristina da Silva de Camargo - Secretária da Assembleia
e diretor eleito. Visto do Advogado: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos
- OAB/SP nº 346.683. JUCESP nº 3530055298-9 em 17/07/2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CBR 008
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 09.086.797/0001-66 - NIRE 35.221.811.752
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.09.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º
andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital
social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretária:
Sigrid Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. com fundamento no artigo
1.082, inciso II do Código Civil, a redução do capital social em R$
4.600.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto,
com o cancelamento de 4.600.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00
cada uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., o
valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor
das quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 37.582.157,00
para R$ 32.982.157,00, dividido em 32.982.157 quotas. 3. Autorizar os
administradores a assinar todos os documentos necessários, após o quê,
os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo
valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.09.2020.
Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S.A., ambas por Sandra
Esthy Attié Petzenbaum (Diretora) e Sigrid Barcelos (Procuradora).

Raízen Energia S.A.
Companhia Aberta Categoria B
CNPJ 08.070.508/0001-78
Fato Relevante
A RAÍZEN ENERGIA S.A. (“Raízen” ou “Companhia”), em observância
às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, vem prestar esclarecimentos com
relação à notícia veiculada pela Bloomberg nesta data, sob o título
“Raízen negocia compra da Biosev com pagamento em ações”.
A Raízen confirma que tem mantido tratativas preliminares com a
Biosev S.A. que poderão, eventualmente, resultar em uma potencial
transação entre as companhias. No entanto, até a presente data, não há
qualquer acordo ou proposta vinculante acerca de uma potencial
transação entre Raízen e Biosev S.A..
Informamos que manteremos nossos acionistas e o mercado em geral
informados de qualquer alteração relevante, na forma da lei e da
regulamentação aplicável.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

Diário Oficial Empresarial

Arlon Food NE Participações
Societárias S.A.
CNPJ nº 27.541.343/0001-10 – NIRE 35.300.503.368
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11/08/2020
Local e Hora: Sede da Companhia, na Avenida Horácio Lafer, 160, 1º
andar, Parte, Itaim Bibi, São Paulo-SP, às 10 horas. Publicações Legais:
a) Demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício social ﬁndo em
31/12/2019 publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo em
01/08/2020, página 20, e no jornal O Dia SP em 01/08/2020, página 5.
b) Edital de convocação dispensado conforme artigo 124, § 4º, da Lei
nº 6.404/76. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social e membros da diretoria da Companhia. Mesa: Presidente – Bruno
Martins Silva; Secretário – Charles Benjamin Conner. Ordem do Dia: 1)
Tomar as contas da administração, aprovar o relatório da diretoria e examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício
social ﬁndo em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado;
e 3) Deliberar sobre a instalação do conselho ﬁscal. Deliberações: Os
acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem
reservas: Preliminarmente, (i) aprovaram a lavratura desta ata em forma
de sumário; e (ii) consideraram sanada a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76; e, em seguida: 1) Tomaram as contas
da administração e aprovaram o relatório da diretoria e examinaram, discutiram e aprovaram as demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício social ﬁndo em 31/12/2019; 2) Tendo em vista que a Companhia não
apurou lucro no exercício social ﬁndo em 31/12/2019, decidiram que não
haverá distribuição de dividendos; e 3) Decidiram não instalar o conselho
ﬁscal no presente exercício social. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São
Paulo, 11/08/2020. Assinaturas: Mesa: Bruno Martins Silva – Presidente,
Charles Benjamin Conner – Secretário. Acionistas: Arlon Latin America
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior (p.p. Bruno Martins Silva); e Bruno Martins Silva. JUCESP – Registrado sob o nº 345.820/20-4 em 27/08/2020. Gisela Simiema Ceschin –
Secretária Geral.

BUTIÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.898.362/0001-28 NIRE N° 35.300.316.177
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: No dia 24 de agosto de 2020, às 11:00 horas,
na sede da sociedade, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Av. das Nações Unidas n° 14.171, 15º andar. MESA: Presidente,
Michael Leon Schmulian; Secretário, Virgílio Borba. CONVOCAÇÃO
E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, § 4º,
da Lei n° 6.404/76, face à presença do único acionista da Companhia,
conforme assinatura constante do livro de Presença de Acionistas.
DELIBERAÇÕES: O único acionista decidiu aprovar a redução do capital social de R$ 201.386.330,00 (duzentos e um milhões, trezentos
e oitenta e seis mil e trezentos e trinta reais) para R$ 192.536.330,00
(cento e noventa e dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta reais) mediante o cancelamento de 8.850.000 (oito milhões, oitocentas e cinquenta mil) ações ordinárias. A redução far-se-á
mediante a restituição ao único acionista Alumina Limited do Brasil
S/A, em moeda corrente, do valor de R$ 8.850.000,00 (oito milhões,
oitocentos e cinquenta mil reais), a ser feita na forma da lei; (3) em
consequência da resolução ora adotada, foi aprovada a alteração do
artigo 5º do estatuto social, que passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 192.536.330,00 (cento e
noventa e dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta reais) dividido em 192.536.330,00 (cento e noventa e dois milhões,
quinhentos e trinta e seis mil e trezentas e trinta) ações ordinárias,
nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada”; (4) determinar à diretoria que proceda à publicação desta ata na forma prevista
no artigo 174 da Lei n° 6.404, de 1976, e, quando oportuno, à sua
apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de São
Paulo. ENCERRAMENTO: Às 12:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da Assembleia. ASSINATURAS: Michael Leon Schmulian,
presidente, Virgilio Borba, secretário, ALUMINA LIMITED DO BRASIL
S.A, Michael Leon Schmulian, diretor.

Revelo Companhia Securitizadora
de Créditos Financeiros
(Em Organização)
Retificação
Na ata de constituição datada de 01/06/20, publicada neste jornal na edição de 04/09/20; Nas Deliberações - 5.2 - Onde se lê: o capital social da
companhia será R$ 1.000.000,00 - representado por 1.000.000 de ações
ordinárias; Leia-se: o capital social da companhia será de R$ 1.000,00 representado por 1.000 ações ordinárias. E no Estatuto Social - Do Capital Social e das Ações - na cláusula 5 - onde se lê: O capital social é de
R$ 1.000.000,00, composto por 1.000.000 ações ordinárias; no $ 1º o saldo remanescente de R$ 900.000,00. Leia-se: O capital social é de
R$ 1.000,00 composto por 1.000 ações ordinárias; no $ 1º o saldo remanescente de R$ 900,00 do capital social.

PRUDENCO COMPANHIA
PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO
C.N.P.J.(M.F.) Nº. 48.812.648/0001-99
EXTRATO DE ADITIVOS/PRORROGAÇÃO
Reequilíbrio econômico e financeiro: Auto Posto Executivo LTDA, Objeto:
aquisição de etanol, Contrato: 28/20; Data: 09/09/20; Valor: R$
2,29/litro.Contratada: Auto Posto Executivo LTDA, Objeto: aquisição de
gasolina,
Contrato:
36/20;
Data:
09/09/20;
Valor:
R$
4,18/litro.Prorrogação: Santa Pilar Transportes LTDA EPP, Contrato:
43/19; Data: 08/09/20; Prazo 06 meses, Pregão 31/19.Rua Dr. José Foz,
126, (18)3226-0055. Presidente Prudente/SP, 09.09.20- Jorge A. Guazzi
da Silva -Diretor Presidente.

LBRR Empreendimentos
e Participações Ltda.
CNPJ 19.111.654/0001-10/NIRE 35.228.901.048
Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 08.09.2020
Em 08.09.2020, os sócios representando 100% do capital social da LBRR
Empreendimentos e Participações Ltda., com sede na Cidade de São
Paulo, SP, na Rua Dr. Alberto Lyra, 345, casa 32, Jardim Panorama, 05679165 (“Sociedade”), decidiram, conforme artigo 1.082, inciso II, da Lei
10.406/02, reduzir o capital social da Sociedade de R$ 18.279.608,00 para
R$ 16.063.368,00, uma redução, portanto, de R$ 2.216.240,00, mediante
o cancelamento de 2.216.240 quotas, por considerarem o capital excessivo em relação ao objeto social da Sociedade.

Lamd Administração e
Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 59.365.106/0001-31 – NIRE 35.208.199.046
Redução do Capital social
Aos 23/11/2015, às 10h00, na sede social, na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, nº 1040, 2º andar, sala 01, Jundiaí-SP, reuniram-se os sócios
que representam a totalidade do capital social desta Sociedade, com contrato social arquivado na JUCESP sob nº 35208199046 em 22/08/1988
e última alteração registrada sob o nº 382.285/12-8, em 05/09/2012,
na qual restou deliberada e aprovada por unanimidade, o aumento de
capital para R$51.240.336,00 e posterior redução do capital social para
R$9.000.000,00, considerado excessivo em relação ao objeto social, conforme Artigo 1082, inciso II do Código Civil. Jundiaí-SP, 23/11/2015.

São Paulo, 130 (171) – 29

Baumer S.A.
CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Companhia Aberta
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para a Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 14 de outubro de 2020, às 16h30,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1). Deliberar
sobre aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas
ações, mediante a incorporação de parte da reserva de capital, no
montante de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais). Devido à
pandemia da COVID 19, e conforme Medida Provisória nº 930/2020,
comunicamos que a assembleia será realizada de forma exclusivamente
digital, acessível pelo aplicativo Zoom, cujo acesso será disponibilizado
pela companhia, através do correio eletrônico ri@baumer.com.br, 24 horas
antes da realização da assembleia. Para maiores instruções, acesse
https://bit.ly/AGE-14-10-2020. Mogi Mirim, 09 de setembro de 2020.
Ruy Salvari Baumer, Presidente do Conselho de Administração.

Yanmar do Brasil S.A.
CNPJ nº 49.444.888/0001-40 - NIRE nº 3530004352-9
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convocados os Srs. Acionistas da Yanmar do Brasil S.A.,
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
às 10:00 horas do dia 18 de Setembro de 2.020, na sede social
na cidade de Indaiatuba/São Paulo, na Avenida Presidente Vargas,
1.400, Galpão 01, Bloco A, com a finalidade de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (a) Nomeação do novo Diretor Presidente.
(b) Outros assuntos de interesse social. Indaiatuba, 08 de Setembro de
2020. (a) Kenji Kitahara - Diretor Presidente.
(09/10/11)

DMCard Cartões de Crédito S.A.
CNPJ/ME nº 16.581.207/0001-37 – NIRE 35.300.439.295
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 13 de abril de 2020, às 10 horas – Certidão
JUCESP – Certiﬁco que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº
230.800/20-8 em 02/07/2020. Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

DMCard Securitizadora S.A.
CNPJ/ME nº 36.238.874/0001-29 – NIRE 35.300.548.710
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 13 de abril de 2020, às 10 horas – Certidão
JUCESP – Certiﬁco que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº
229.309/20-3 em 29/06/2020. Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.
Burle & Dias S/S Ltda. - CNPJ: 31.364.713/0001-68, sito à Avenida
Independência, 1699, 1º Andar - sala 16, Piracicaba-SP, declara o
encerramento de duas atividades em 29 de agosto de 2020, conforme
distrato social.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE
TAUBATÉ – FUST
CNPJ/MF sob nº 48.965.164/0001-80
Extrato de Contrato
Processo: 009/2020/FUST
Tomada de Preço Nº: 001/2020
Contratante: Fundação Universitária de Taubaté - FUST
Detentora: Divito Construtora e Comercio Ltda
Prazo: 90 dias
Objeto: Execução de serviços e obras de reformas, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para a reforma de telhado, com uma área de 360,00 m², situada à Rua Armando Salles
de Oliveira, 324, CEP.: 12030-080, Jd. das Nações - Taubaté/SP, com
a finalidade de conservar o imóvel instalado, bem como garantir a
segurança dos colaboradores que atuam no local.
Valor Unitário: R$ 86.350,62
Data da assinatura: 27/08/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CDHU - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
CNPJ 47.865.597/0001-09

EXTRATO DE ATA DE SORTEIO ELETRONICO
COMPLEMENTAR
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo comunica que, em razão da orientação do Centro de Contingência do
Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, realizou sorteio eletrônico
complementar para classificação de famílias com renda bruta mensal acima de
5 (cinco) a 10 (dez) salários mínimos, inscritas em edital complementar para os
empreendimentos vinculados ao Programa CDHU a seguir elencados, tendo
em vista que as vagas reservadas ao grupo não foram preenchidas em primeiro
edital publicado nos respectivos municípios.
O sorteio eletrônico foi realizado por meio software em código aberto, baseado
em algoritmos matematicos randomicos, incluido nas bibliotecas do software
Microsoft.Net C#, utilizando uma chave simétrica (SEMENTE de 8 dígitos) capaz
de garantir o mesmo resultado do sorteio sob as mesmas condições, sendo
gerados arquivos gravados por meio do código HASH MD5.
O evento teve início às 14h00 e encerrado às 15h38 do dia 03/09/2020 e seguiu
a ordem alfabética dos empreendimentos para sua realização.
1) SORTEIO REALIZADO - Nº DE INSCRITOS SUPERIOR AO NUMERO DE VAGAS
EMPREENDIMENTO
CÂNDIDO RODRIGUES-C
HASH
CASTILHO-F
HASH
IACANGA-C
HASH
IPUÃ-G
HASH
ITIRAPUÃ-D
HASH
LUIZIÂNIA-E
HASH
OLÍMPIA-I
HASH
PALMARES PAULISTA-C
HASH
SANTA ERNESTINA-A
HASH

UH’S REMANESCENTES
4
93C28DD9C60596AC01AFE128AE160596
11
F6C6517C67C97A1FCB00632261A4F072
11
C16CBDADFA6CCD5B605BB80BC79A1C73
5
53410010B3DA45C84A4FBD409398FF90
6
6F5C2FCCDEF5113B3A373F4C37BF17A1
10
F648D372DA59C93665D88F272510EDF0
7
AEF009739B00CC604EEA0B17BE593028
5
C07ECD9FFAA0E8224E21C3FDB9AD3B4E
1
3EF634A89B56A565DEF53903F4BBB5E9

INSCRITOS
7

SEMENTE
41956065

49

88108080

33

60680063

15

93387501

18

07843331

18

00464280

25

02362260

54

39920070

2

92180466

2) SORTEIO NÃO REALIZADO - NÃO HOUVE INSCRITOS PARA O EDITAL COMPLEMENTAR
EMPREENDIMENTO
TARABAI E
TEJUPA F

UH’S REMANESCENTES
16
6

INSCRITOS
-

SEMENTE
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA

3) SORTEIO NÃO REALIZADO - HOUVE APENAS 1 (UM) INSCRITO PARA O EDITAL COMPLEMENTAR
EMPREENDIMENTO
CAFELANDIA I
FLORIDA PAULISTA D
MERIDIANO F
TANABI B

UH’S REMANESCENTES
10
5
13
3

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 11 de setembro de 2020 às 00:27:15.

INSCRITOS
1
1
1
1

SEMENTE
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
continua

