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ENVELOPE 01- TERMO DEABERTURA

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 01/2017

000001

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

O CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO representado pela empresa líder SHOPPING DO

CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ nº 07.917.303/0001-12, com

endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP:

04552-020, por meio do seu representante legal, promove nesta página de Nº 001 a

abertura do presente envelope de N!! 01- CREDENCIAMENTO.

São Paulo 04 de janeiro de 2018.

CONSÓRCIO VAPT VU T CIDADÃO
Empresa líder: SHOP~NG DO CIDADÃOERVIÇOS E INFORMÁTICA S.A.
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11.2.3. A.

CARTA DE CREDENCIAMENTO DE
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CARTA DECREDENCIAMENTO

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO
Ret.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN: 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

Prezado Senhores,

o CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO, representado pela empresa líder SHOPPING DO
CIDADÃO SERViÇOSEINFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJnº 07.917.303/0001-12, com
endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP, por meio
de seus representantes legais abaixo assinados, em atendimento ao disposto no EDITAL,
credencia os seguintes Representantes no âmbito da licitação:

Sr. GUSTAVO SilVA PRADO, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/MG nº
110.698 e CPF045.385.896-16.

Sr. RICARDO RASERA, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da
carteira de identidade 23.019.143-5 SSP/SPe CPF181.855.908-00, e

O CONCORRENTE tem ciência de que os Representantes ora credenciados serão os
responsáveis por sua representação na CONCORRÊNCIA, detendo todos os poderes
necessários e suficientes para referida representação, até a fase de adjudicação.

São Paulo 13 de novembro de 2017.

CONSÓRCIOVAPT VUPT DADÃO
Empresa líder: SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S.A.

Diretores: Plinio Ripari Ricardo Rasera
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11.2.3.

COMPROMISSO PÚBLICO OU PARTICULAR DE
CONSTITUiÇÃO DE CONSÓRCIO
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TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUiÇÃO DE CONSÓRCIO

Este Termo de Compromisso Particular de Constituição de CONSÓRCIO(o "TERMO") é celebrado
entre:

l-PARTES

AI SHOPPINGDO CIDADÃOSERViÇOSE INFORMÁTICASA" pessoa jurídica de direito privado com
sede na Rua Ramos Batista NQ444, 6Qandar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, inscrita no CNPJsob n°
07,917.303/0001-12, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social por seu Diretor
Administrativo, Sr. Fernando Antônio Lourenço Graton Jr., brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade nQ9.416.928-7 SSP/SP,inscrito no CPF/MFsob o nQsob
o nQ 097.127.978-05 e por seu Diretor Financeiro, Sr. Ricardo Rasera, brasileiro, divorciado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RGnQ23.019.143-5 SSP/5Pe do CPFnQ

181.855.908-00, residentes e domiciliados em São Paulo/SP, ambos com escritório comercial na Rua
Ramos Batista, nQ 444, 62 andar, Vila Olímpia, São Paulo/5P, simplesmente denominada como
"SHOPPINGDO CIDADÃO";

BI SOCICAMSERViÇOSURBANOSLTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJsob n2
57.160.400/0001-81, estabelecida comercialmente a RuaBelaCintra, 1149 -lOQ. ANDAR- CONJ.101,
Consolação, SãoPaulo-SP- CEP01415-907, legalmente representada na forma de seu Contrato Social
por seus diretores Augusto Ricardo Von Ellenrieder, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RGnQ9.797.498-5 SSP/SPe do CPFnQ157.765.238-00 e Altair Moreira de Souza
Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n2
5.173.477 55P/SP E do CPF nQ 029.933.708-12, doravante simplesmente denominada como
"SOCICAM";

".
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As empresas aqui também são referidas, em conjunto e/ou individualmente, como

"COMPROMISSÁRIA" ou '~COMPROMISSÁRIAS",conforme o exigido, diferenciada mente, para cada
contexto;

11- CONSIDERANDOQUE:

a) O Governo do Estado De Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento
- SEGPLAN, publicou o Edital de Concorrência nO 001/2017 - Processo Administrativo nO
201S00005004020, cujo objeto é selecionar a proposta mais vantajosa para a concessãoadministrativa
destinada à reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização
do PROGRAMAVAPTVUPT;

b} Após efetuarem estudos técnicos e econômicos, as COMPROMISSÁRIASdemonstraram interesse
em participar da concorrência relativa ao Edital;

c) O Editai da concorrência em pauta, itens 9.3 e 9.3.1, permite a participação de empresas em
CONSÓRCIO para a apresentação conjunta de proposta, devendo ser gerado o Instrumento de
Compromisso de Constituição de CONSÓRCIO,subscrito pelas COMPROMISSÁRIAS;

d) As COMPROMISSÁRIASdesejam somar as respectivas experiências, esforços e recursos para
viabilizar a participação na concorrência;

e) As COMPROMISSÁRIAStêm integral conhecimento do Edital e seus anexos;

f} Posteriormente, caso lhes seja adjudicado o objeto da licitação, asCOMPROMISSÁRIAS,constituirão
uma Sociedade de Propósito Especifico - SPEpara a assinatura do contrato administrativo, em
atendimento ao artigo 9º da Lei 11.079/2004.

g) As COMPROMISSÁRIASdeclaram expressamente que conhecem e aceitam a responsabilidade
solidária, nos termos do artigo 33 da Lei Federal n.º 8.666/1993, com suas alterações, no tocante ao
objeto desta Concorrência, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas tanto na fase de
Licitação quanto na de execução do contrato.

h) AsCOMPROMiSSÁRIASdeclaram expressamente que o CONSÓRCIO/ SPEnão terá suaconstituição
ou composição alterada sem prévia e expressa anuência da Contratante, durante a execução do

contrato .
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serviços.

1.1 - Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUiÇÃO DE CONSÓRCIO, as
COMPROMiSSÁRIAS comprometem-se a se consorciarem, de forma irretratável e irrevogável, para
participar do Edital de Concorrência nº 001/2017 - ProcessoAdministrativo nº 201500005004020, cujo
objeto é selecionar a proposta mais vantajosa para a concessão administrativa destinada à
reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de Unidades de Atendimento
Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás,tudo com vistas à modernização do PROGRAMA
VAPTVUPT(a "LICITAÇÃO").

cLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: ATRIBUiÇÕES DAS COMPROMISSÁRIAS

2.1- O CONSÓRCIO tem por objetivo (i) o cumprimento de todas as obrigações previstas no EDITAL
com a finalidade de apresentar~ em conjunto, a documentação e a proposta comercial para fins de

participação na LICITAÇÃO; (ii) a gestão de atividades conjuntas das COMPROMISSÁRIAS para que o
CONSÓRCIO participe da LICITAÇÃO; (i1i) a coordenação de esforços visando obter maior
competitividade na participação da LICITAÇÃO; e (iv) caso sagre-se vencedor da LICITAÇÃO, o
CONSÓRCIO será formaimente constituído em Sociedade de Propósito Específico (SPE)para prestação
de todos os serviços objeto da LICITAÇÃO.

2.2 - Para esse efeito, as COMPROMiSSÁRIAS concordam em manter exclusiva cooperação para a
preparação de toda a documentação exigida, de acordo com as disposições previstas no EDITAL.

2.3 - Cada uma das COMPROMISSÁRIAS se empenhará, individualmente, com diligência e precisão,
em desenvolver as atribuições de sua competência.

2.4 - Cada uma das COMPROMISSÁRIAS será responsável pelos serviços e atividades necessárias à
adequada execução das respectivas atribuições de forma a atender asexigências e prazos previstos no
EDITAL, devendo cooperar com boa-fé, lealdade e fidelidade para o fim de participar da LICITAÇÃO.

2.5 - As COMPROMISSARIAS obrigam-se a dar mútua e reciproca colaboração técnica, trocando
informações que se fizerem necessárias ao freI cumprimento do Contrato a ser celebrado em caso de
sucesso na LICITAÇÃO, sempre visando a prestação dos serviços com qualidade e eficiência.

2.6 - As COMPROMISSARIAS ainda se comprometem a manter comunicação constante quanto aos
assuntos relacionados à prestação dos serviços~comprometendo-se cada qual a cientificar a outra
sobre toda e qualquer informação rele t&.e pertinente ao procedimento e/ou à prestação dos

V
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cLÁUSULA TERCEIRA - NATUREZA E DURAÇÃO

3.1 - O CONSÓRCIO não se constituirá em pessoa jurídica distinta de seus membros e durará pelo

prazo necessário à tramitação do processo licitatório e caso sagre vencedor do certame, até o limite
legal previsto para a execução dos serviços a serem contratados, inclusive considerando eventuais
prorrogações de prazo.

3.2 - O presente TERMO produzirá efeitos a partir de sua assinatura e permanecerá válido até sua

extinção, que ocorrerá nos casos previstos na cláusula oitava.

3.3 - A responsabilidade individual e solidária das COMPROMISSÁRIAS em face dos prestadores de

serviços, contratados, terceiros e da Administração Pública, decorrente dos direitos e obrigações

constituídos e contraídos durante a vigência do TERMO, persistirá mesmo após a sua extinção.

cLÁUSULA QUARTA - DENOMINAÇÃO E SEDE

4.1- O CONSÓRCIO a ser constituído terá denominação de VAPT VUPT CIDADÃO.

4.2 - A sede do CONSÓRCIO, para fins desta LICITAÇÃO, será na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, no endereço comercial da empresa líder do CONSÓRCIO, situada à Rua Ramos Batista, nº 444,

6º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.552-020.

4.3 - Caso o CONSÓRCIO seja vencedor da LICITAÇÃO, fica desde estabelecido pelas

COMPROMISSÁRIAS que a sede do CONSÓRCIO será em algum município do Estado de Goiás.

cLÁUSULA QUINTA - LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO

5.1 - A liderança do CONSÓRCIO será exercida pela COMPROMiSSÁRIA SHOPPING DO CIDADÃO, à
qual competirá, dentre outras atribuições, a representação legal do CONSÓRCIO, em juízo ou fora dele,

tratando diretamente com a SEGPLAN, em nome do CONSÓRCIO.

endo inclusive a representação POy~iO d~

#/ ..."...."~
i

5.1.1- 5ão representantes legais da empresa líder: Sr. Fernando Antônio Lourenço Graton Jr.,

brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 9.416.928-7

5SP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.127.978-05, Sr. Ricardo Rasera, brasileiro, divorciado,

administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 23.019.143-5 SSP/SP e do CPF nQ

181.855.908-00 E Sr. Plínio Ripari, brasileiro separado judicialmente, administrador de empresas

portador da cédula de identidade RG 2-9:lI16":'9?8-7 - SSP/SP e do CPF/MF nQ 069.318.168-02, ambos

com endereço profissional na s e da.:Çompromissária SHOPPING DO CIDADÃO.
'" \'lI.)"-o 'i)~

.\..-\P' ",~I)\J

5.2 - Assinarãop,~ .~.~jronJ~'j\-:n~pessoas habilitadas a agir como representantes legais da
, cr>.\'I. Ca(co;o ~I;\..,\).ie '~~~\'.\\~?01'I01\>'

empresa Ild,~~~ ",..•({\\\~a~~"3\~Ohd~o,rnte,
",lJi~ (e\llO~ ôO,nou" .• ~;:'9
ç.b,9'aIllÇl~5C"~\3' 1. '~.,;:,~
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procuradores constituídos, nos termos do Estatuto Socíal do SHOPPING DO CIDADÃO e suas
posteriores alterações.

5.3 - O SHOPPINGDO CIDADÃO está expressamente autorizado pelas COMPROMISSÁRIASSOCICAM
e TB a representá-Ias e receberem instruções em nome do CONSÓRCIO, sem prejuízo da
responsabilidade solidária das COMPROMISSÁRIASpor todas as obrigações do CONSÓRCIOjunto à
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃOe da SEGPLANou a terceiros, durante o processo Iicítatórío, no
casoda celebração do Contrato e mesmo após seu término, desdeque contraídas durante a vigência
deste TERMO.

5.3.1 - As COMPROMISSÁRIASSOCICAM e TB neste ato outorgam a COMPROMiSSÁRIA
SHOPPING DO CIDADÃO e, em consequência, aos seus representantes legais, conjunta ou
isoladamente, poderes para assinar, assumir compromissos e em todas as demais atividades
pertinentes ao objeto do CONSÓRCIO,representá-lo para todos os fins, conforme específicado na
Cláusula abaixo.

5.4 - Na liderança do CONSÓRCIO,o SHOPPINGDO CIDADÃOterá plenos poderes para representá-lo
durante o processo licitatório, podendo, inclusive, receber citações, responder administrativa ou
judicialmente, interpor e desistir de impugnações e recursos, requerer, transigir, receber e dar
quitação, firmar contratos e propostas, enfim, praticar todos os atos necessáriosà participação na
LICITAÇÃO.

5.5 - A empresa líder do CONSÓRCIO,nessa qualidade, não deverá obter lucros e nem realizar
prejuízos. Todas as perdas e lucros decorrentes das operações conjuntas serão distribuídas
proporcíonalmente entre as COMPROMISSÁRIASde acordo com a participação prevista na Cláusula
Sexta abaixo, quando então as perdas oríundas do ato doloso serão suportadas peja respectiva
responsável.

cLÁUSULA SEXTA- PARTICIPAÇÃO

6.1 - A participação econômica de cada uma das COMPROMISSÁRIASnos direitos e obrígações
relativos ao contrato a ser eventualmente firmado com a SEGPLAN sedará nasseguintes proporções:

COMPROMiSSÁRIAS

SHOPPINGDO CIDADÃO

SOCICAM

PERCENTUAIS(%)

7S%

12,S%

12,S%
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6.2 - A participação de cada uma das COMPROMiSSÁRIAS no CONSÓRCIO respeitará,

obrigatoriamente, a mesma proporção fixada na Cláusula 6.1 acima. Da mesma forma, cada
COMPROMISSÁRIA participará de todas as receitas oriundas da execução do Contrato Administrativo

a ser firmado, assim como de todas as despesas dele decorrentes e dos tributos sobre ele incidentes,
na proporção de suas respectivas participações.

6.3 - As COMPROMiSSÁRIAS somente poderão deliberar pela cessão ou transferência de suas

participações, entre si ou a terceiros, mediante autorização prévia e expressa da SEGPlAN. Do mesmo

modo, toda e qualquer alteração almejada pelas COMPROMISSÁRIAS neste TERMO ou no eventual

instrumento de constituição do CONSÓRCIO, celebrado em caso de sucesso na LICITAÇÃO,

dependerão de prévia e expressa anuência da SEGPLAN.

6.4 - Os assuntos de interesse do CONSÓRCIO serão resolvidos pelas COMPROMISSÁRIAS, sempre de

comum acordo.

6.5 - A aplicação de recursos indispensáveis à execução dos serviços eventualmente contratados pela

SEGPLAN será suportada pelas COMPROMISSÁRIAS de acordo com as necessidades e na

conformidade da programação financeira que for aprovada, observando sempre o percentual de

participação de cada COMPROMISSÁRIA, na forma deste TERMO, e não será motivo de reembolso ao

término do certame ou exigível de futura SPE.

cLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE

7.1 - As COMPROMISSÁRIAS responderão perante a SEGPLAN e a terceiros, individual e

solidariamente, por todos os atos praticados ou prejuízos causados pelo ou em nome do CONSÓRCIO,

tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato. De outro lado, cada COMPROMiSSÁRIA

responderá isoladamente, na proporção de sua respectiva participação, por suas obrigações de ordem,

fiscal, previdenciária, cível, criminal e administrativa, ainda que decorram deste TERMO ou da
execução do contrato.

7.1.2 - A COMPROMISSÁRIA que, em razão de sua responsabilidade solidária, cumprir

obrigação da outra, terá direito de regresso para cobrar desta os valores referentes às despesas e
perdas e danos.
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cLÁUSULA OITAVA - EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO

8.1- O presente TERMO extinguir-se-á:

a) caso a LICITAÇÃO seja revogada ou anulada definitivamente;

b) caso o objeto da LICITAÇÃO seja adjudicado a outro licitante em decisão definitiva;

012

c) no ato de eventual celebração do Contrato Administrativo pela constituição da SOCIEDADE DE

PROPÓSITO ESPEcíFICO.

8.2 - Nas hipóteses previstas nas letras "a" e "b" do item 8.1 acima, o presente INSTRUMENTO será
objeto de distrato a ser firmado pelas COMPROMISSÁRIAS, do qual deverão constar as regras para
cumprimento e extinção das obrigações que porventura estejam pendentes entre as

COMPROMISSÁRIAS e também com terceiros.

8.3 - Na hipótese da letra "c" do item 8.1, o CONSÓRCIO se extinguirá, automaticamente, na data de
assinatura do Contrato de Concessãopela SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPEcíFICO.

CLAUSULA NONA - CONFORMIDADE COM AS LEISANTI CORRUPÇÃO

9.1 - Cada uma das COMPROMISSÁRIAS declara, individualmente por si e pelos membros, diretores,
funcionários e/ou seus representantes legalmente constituídos, que, em relação ao presente TERMO:

li) que possuem e aplicam Códigos de Integrídade próprios, de conhecimento reciproco das Partes,
que aceitam e se comprometem a respeitar;

(H) cumprem, e continuarão cumprindo durante a vlgencia deste TERMO, todas as leis e os
regulamentos aplicáveis, incluindo, o Decreto-Lei nQ 2.848/1940, Lei nQ 8.429/1992, Lei nQ 8.666/1993,
Leí nQ 8.987/1995, Lei nQ 11.079/2004, Lei nQ 9.613/1998, Lei nQ 12.529/2011, Lei nQ 12.813/2013 e
Lei nQ 12.846/2013, em especial as disposições de seu artígo 5Q;

(iH) não fizeram, nem farão, bem como não instruíram nem instruirão que fossem feitos quaisquer

pagamentos, empréstimos, promessas ou ofertas de pagamentos, presentes de qualquer quantia ou

qualquer coisa de valor, de forma a obter vantagem indevida, direta ou indiretamente, de Agente

Público nacional ou estrangeiro;

(iv) não fraudaram qualquer controle interno de contabilidade, não falsificaram qualquer livro ou
registro contábil e não possuem qualquer fundo ou atívo que não esteja devidamente registrado nos
livros e registros contábeis; e

e qualquer agente, subcontratado, preposto, ou
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termo "Agente Público Estrangeiro", para fins deste TERMO, terá o significado atribuído pelo art. 5º,
93º, da Lei n.º 12.846/2013.

9.1.2 Havendo instauração de processo administrativo ou judicial motivada por violação de

qualquer das declarações mencionadas no item 10.1 contra membros do conselho, diretores e/ou
funcionários de quaisquer dasCompromissárias relacionados ao TERMO, a outra Compromissária terá
o direito de solicitar seja o membro do conselho, o diretor e/ou o funcionário afastado de suas

atividades no âmbito do e/ou relacionadas ao TERMO,enquanto perdurar o processamento do feito,
cabendo à Compromissária indicar substituto temporário ao seu membro do conselho, diretor ou

funcionário paras realizar as atividades relacionadas ao TERMO, sendo certo que, em caso de

condenação transitada em julgado, a outra Compromissária poderá requerer o afastamento definitivo,

no que se refere ao TERMO, da pessoa a que se refere a condenação.

9.1.3 Qualquer das Compromissárias comunicará imediatamente à outra, no caso de receber

solicitação direta e/ou indireta de qualquer terceiro, inclusive Agente Público, relacionada ao TERMO,
que possa implicar violação do Decreto-Lei nº 2.848/1940, da Leí nº 8.429/1992, Lei nº 8.666/1993,
Lei nº 8.987/1995, Lei nº 11.079/2004, Lei nº 9.613/1998, Lei 12529/2011, Lei 12.813/2013 e Lei
12.846/2013, devendo sempre agir no sentido de evitar que referidas violações ou desconformidades
ocorram.

CLAUSULADÉCIMA- DISPOSiÇÕESFINAIS

10.1- As COMPROMISSÁRIASobrigam-se por si e por seus sócios, diretores, prepostos, empregados,
representantes, procuradores ou prestadores de serviços, a não usar indevidamente e não divulgar

sem autorização prévia, as informações de natureza evidentemente confidencial, de titularidade de
qualquer delas ou da SEGPLAN,a que tiverem acesso no curso da LICITAÇÃOou da execução do
eventual Contrato.

10.2 - Para a consecuçâo do objeto deste TERMO, as COMPROMISSÁRIASobrigam-se a apresentar,
em tempo hábil, a documentação referente ao credenciamento, à habilitação jurídica, à qualificação
econômico-financeira, à regularidade fiscal, à qualificação técnica, a proposta comercial, bem como

assinar em conjunto ou isoladamente todas as declarações e documentos necessários à apresentação

dos envelopes exigidos pelo EDITAL

10.3 - Os dados, conhecimentos ou informações técnicas e comerciais revelados por uma

COMPROMISSÁRIA à outra serão considerados como sigilosos, devendo ser tratados como
estritamente confidenciais, podendo ser revelados a terceiros, também sob a condição de sigilo,
apenas na medida das necessidades relativas àsatividades do CONSÓRCIOou quando sua divulgação
for oriunda de determinação legal.



10.6 - Qualquer atraso, omissão ou falha por qualquer das COMPROMISSÁRIAS no exercício de

qualquer direito e/ou recurso de acordo com esse TERMO não consistirá em renúncia ou novação.
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10.7 - A renúncia de qualquer das COMPROMISSÁRIAS a direito ou faculdade conferida neste

instrumento não se presumirá, devendo ser manifestada sempre por escrito.

10.8 - As COMPROMISSÁRIAS declaram que discutiram amplamente o presente instrumento e o

submeteram à revisão de seus consultores, estando, assim, totalmente cientes e de acordo com todos
os seus termos, cláusulas e condições, as quais se comprometem a cumprir irrestrita e fielmente.

10.9 - As signatárias elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir

quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias
de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo.

(};
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SERViÇOS'! INFORMÁTICA S.A.
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TB SERViÇOS TRANSPO TE, L1MPEZA( ERENCIAMENTO E RECURSOSCAuMANOS S.A.

~~1 on da Silva Gomes

~j.São Paulo - SP, 27 de dezembro de 2017\.\,
"-" -

; ;l~lI!
..., i ' . .,' ,

I
JRe•.onh••ço por 5 l!m Q( cO, .' lar cnomll:o õt(s

, NESTERSON DA SILVA GOMES(107610), Dou f,e
S~o Caetano do Sul. SP, 28/12f2017 Em test~ verdad

I'lil ANDREA GARGALAC OCOSI
~ Valor UN RS8 91 - Total RS8.91 - !=od Seg 505 95050484955495353495350

i!~S.~'_.S9 wVAUDO SOMENTE COMO SELO DÚUTENTlCIDADE - M''''''



".

ÚU~'VAPTV~PT. .... IDADAO 015

Testemunhas:

1)~

Plinio Ripar;

RG: 9.416.928-7 SSP/SP

Euripedes Ferreira Brasil Júnior

RG: 8.110594-0 SSP/SP
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SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MFNO07.917.303/0001-12

NIREN035.300.457.684

•
ATA DA ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2017 •

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizadaem 29 de maio de 2017, às 10 horas, na
sedesocial da Shopping do Cidadão Serviços e Informática S.A., localizadana Rua
RamosBatista, nO444, 60 andar, Vila Olímpia, CEP04552-020, nacidadede SãoPaulo,
Estadode São Paulo("Comoanhia").

2. CONVOCAÇÃO: Convocaçãodispensadaem razão da presençada totalidade
dos acionistas da Companhia,conforme disposto no parágrafo4°. do Artigo 124, da Lei
n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por
~n).

•
3. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistasda Companhia.

4. COMPOSIÇÃODA MESA: Presidente: FernandoAntonio Lourenço Graton Jr.;
Secretário; RicardoRasera.

•

5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) em assembleia geral
ordinária: (i) contas dos administradores, as demonstrações financeiras e
correspondentesnotas explicativas, o relatório dos auditores independentese o relatório
anual da administração, relativos ao exercíciosocialfindo em 31 de dezembrode 2016;
(li) destihação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31
de dezembrode 2016; (B) em assembleia geral extraordinária: (iii) ratificaçãodos
membros do Conselhode Administração da Companhia; (iv) fixação da remuneração
mensal dos memjj~os do Conselho de Administração da Companhia, até a próxima

\'. - ,~.\1J"

Assembtell!'t ,r<!~;'~rdinária;(v) ratificação dos membros da Diretoria da Companhia;
dJ "-'\lIc\o, .. '!J1ji . _ ~ "ç.\C'I,'c,.~«t!l~açã~~tl.. .fém~~ração mensal dos membros da Diretoria da Companhia, até a

i(;;f,\tá~r~rn'él'Ass . plíl~%~eralOrdinár~a;(vil) ratificação do jornal em que são feitas
'~~S,\'PUÔlicaçpl~:z.8à\ mpanhlartlos Jk~s do artigo 289 da Lei das Sociedadespor

-:!- ,,,,....:,0. Sv ~ \ '," '-.J "-
5.' ~-~

"f..~\ ,,~y,''l'''!J'a m leia Geral Ordinária e Extraordinária do
~ .#,cP~.;/>o. .'Shopplng ",r'dadão serviços e Informática S.A.Q,cg;.,""" ..c~a\. .'. ta em29 de maio de 20t7
'óC" BTàS\\\r ' ... ~ Página1 de6 r\
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A.ções; (viii) a!lcr2ç~o dos 2rtigos se. c 6c,do Eswtuto Soci~1t com Ofim de unificar ~s
a.çÕ!!$.Qrdinária~, q~e deixam de :!=õerdivididÇlS em di;S.seS" paS5êlndo ia dete!", somente,
os dlre,tos legalmente conferidos Íls ações ordiná,;a,; c ,(ix) cotlSo);óaç"'o de Estatu:o
SOCial di' COmoanhla.

6. Of.UBERAÇ'ÕES: Inst'ltad(] a AS5embfeia, 05 documentQos e mat~ria$ c.o:1stante~
da Ordem do Dia foram examinados, discutidos e votados pelOS aCiOnIStas, que
dclibcr<Síam. POr u:;)aí'limidad~ dos \tOLOS.pro(eridr..~, <: sem quaisCi;uer rcscrvas# o
scguinte:

(i) Aprovar a JaVf'?tura da presente ata na fo:-ma de sumário ÔOS fatos
ocO'!>idos, contendo apenas ,a tra'f'S-criçdo <Ias deliberaçõcs tornedas# conforme
(aculta o arti<go 130, ~ 10, da Lei (fi]S Socied~dcs por Ações.

(A) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

(ii) Est.ando sobre a rn~".t:J'pa~ i:prcci~ç5odos prc::'~iltcs c, t:tpÓ:'£ cxemc,
disi:uss.5oe vo::üç50, foram i1provadas r,a sua íntegra, sem ressatvc:ss ou
restriçÕe5

f
a pfestac~o das contes dO$ admmJ5tradores, as demonstraç.ões

f;('la~cciras e COHCSÇlooocntcs noLeS cx;>iicativils, o relatÓriO dos auditores
independentes e o reliltório anual da administração,. reJütiv-Os CIDexercicio sociz:J

finde. em 3.1.de dezembro de 2016, pubficados no d~2 25 de mCJJode 2,017, rM3

página 17 ÕOJornal Diário de S. Paul<>,e na página OS do cademo Empresartal
do Oi5rio OnCiiJ1 do Estndo d.e 550 Piluto;
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(B) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

(iv) Ra~lflCara compOSição do Conselho de Administraç!!o d~ Companhia, a
sõter: SERGIO ANTONIO RODRIGUES, braSileiro, casado, eérniniSt....••dor de
empresaS. porLedOr da C"ftei", de Identidade RG ,,0 10.779.051-8 551'/51' e
inscrito no CI'F(I.lf sob" ,,0046.33'-226-78. resIdente e domic~íallo na Cidade
de São Paulo, Estado de 5~o paulO, toaRua Rarl'lOSBalisla, 444,6" Mdar, V~~
Olímpie .. CfP 04552-020" também eJeito como Presidente do Cor,selho de
Admi"itl~o_éjl_CO;:npil"hí-o; PLINIO RIPARI, liras:teim, separ<>éo
judkialmente; anmir.istrariOf" de empresas, portador ôe: t....ertelro de ldentidõde

PC; nO 9.416.928-7 SSP/SP e in~.aito na CPF/Nr sob o nO 059.318.168-02,
residente e domicili~do fia Ci1:ladede 560 Paulo., Esl1:tlo de 550 Paulo, no Rua
R-omos S-otis'ta, 444, 60 andar, Vila Otimoia, CEo 04552-020; a VALTER
HIROSHI NAKAYASSU. brasileiro. solteiro, (onraGor, I)ortildor O(lCartei", de
ldentl(iade RG nO 15.367.590-1 SSP-SP e Inscnto no CPf'/Mf sob o n"
254.257.678-54, reSidenle e domicilt"do "" CidadE dE Slio Paulo.. Ertado de
550 Püulo~na Rl.!-::JRi]ffiOS EkItista, 44-4, 60 andar, Vi~aOlimpia, CEP 04552-020.

Nos termos da Ata da Assemblela Geral Orôin.!iria da companhia, rcalilada em
25 de f1)ê;iCde 2016, rcgisLrade ffi1 Junta Comerdal do Estado dE Sã'tl Paulo sob

on" 297.E.05/16-1 CAG9.~016.J, 0< membro< do COMalho de Admmistração.
a-cirr.a r.lencionados, foram efertos para um mandato 'Ôe 02 {dotS} anos..
contados da data da AGO2016.

(v) Fixar a remun".,çâo dos membros elo Conselho de AdmlnrsV(lçâo da
Comp(lnhia em R$ 3.DOO.•OO(três mil reais) mensaiS, até a próxima Assembleia
Gercl Ordmárla.

(vi) Ratificar a comPQS'ç30 da DiretOria da Companhia, a saber: FeRNANDO
ANTONIO LOURENÇO GRATON JR., brasileiro, casado, consultor, portador
de Cédulb de identidade RG nO' 15.764.99&-8 5SP/5P .. insffito no CPF/MFsob
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Otlmpiü, nê3 dd~de de São P<!ulo, 1:5:ado de São Pilulo~ CEP ()4SS24010" que
ey.erçe o cargo de Diretor fin?ncplrQ; e PLINIO RIPARl,r brasileiro" separado

judiCialmente, adminlst,'ador ele empresas, portador de Cédula dc ldcntidade
RG n" 9.416,928-7 SSP/SP, inSCrilO no cPF/r1F .sob 11" 069,31!!.168-{í2,
dorniciltado n2 RU,E1!RalTios Beti~...a.nO 444,60 ar.düi'", ViliJ Olimpiü, n~ cid~ôc de

São Paulo, Estada .de São Paulo, ÇEP 04552-020, que exerce o cargo de Diretor
Comercial.

No-s termos da Ata ee Reunião do Conselho de Adminis:rnç50 d~ CompnnhiLJ,

real",'cta em 31 de agosto de 2016, regIstrada na Junta Camerô,,1 do Estado
de São paulo sebo nO417,513/16-1 r8&J\ "), os membros da Diretoria, aCima
mencionados, foram eleitos part> um mandalO de 03 (lr':'s) ,:,nos, cOlllados da
data da ARCA.

(vii) Fixar a remuneração dos membros da DiretOr1a da Companhia ate a
próximu Assemb~ei~Gemi Ordin~ri~.conforme i1bê:ixo:

• Diretor Admlmstratlvo, R$ 6.,6&4,07 (seis mil, ~t5(;en,os e se.ssentae
Qllatro, reaiS e sete centavos) f'neJ\s'ai$:;

.• -Diretor- f',immeeiro: R$ 6 ..481,10 (seis mil, qUiJtrocenlos e oitent't: C Unl

re?is ,e de7 ce:ltavos) menSilIS:
• Diretor CQmepClaf; RS 6.664,07 (seiS m.l, selsoent05 e sessenta e quatr.o

reais e sete centêlvos) mensais.

(viii) Ratificar que as publicacõcs da companhia, nos termos do artigo '.89 d"
Lei das Sociedades por Ações, s~o realiZadas na lomal DiáriO de S, Paulo e no
Diério Oficial do Esladode 5.';0 P,8ulo.
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e nove mif, quatroc.entDs e oitentJ e !:.'!!is) ações, tod~s
nominativa$ P. sem valor nominal, .~ndo:

(i) 3.322.000 (três milhõcs, trezentas e vinte e duas
mil) ilÇÕes ordinádéJs; e

mil, qwtrocentiJ"s c oitcnliJ ,e seis) ações prc(Cf"Ctlc.i8;S
resg;Jtf!veis, divididas iUIS seguif1tes -cIJsses: (fi.l) 340.935

(tr€7enta$ e Q(l(irenta mll.t novecentas e trint.a e cinca)
ações pre{erencials resgatáveIS CLASSE A; (f/•.2) ]40.935
(trcLCntlJS c qUJJ"Cntil miJ.t novcccnles c trMl.tJ c (inca)
~çap..$ pref€íf!Jiciah, re~gatãv,ej~CLASSE B; (11.3) 340.935

(tf'e7entlls e C/1Ji"'entll mil, novecentas e trinta e cinco)
ações preferenciaiS resgatáveiS CJ.ASSf C; (liA) ]4Q.935
{trezentiJ!i e qwrentiJ mil, novere.ntes (;' ,Cn.tJia C CirlCO)

ações pref"renç,,,is resgari",,,,is CLASSE D; (ii.5) 340.935
(trezentas e Q(/é/renra m,.~novecent?S e trinra e cinco)

açl5es pr:efcrcnc;aiS I'Csgat.kCis CLASSE E; (11.6) 340.935
(trezentii5 e qUiJõentiJ mil, nov!""CcnttiS C trin!;, C Ci.7CO)
açoo, preferenCI~is reSgat~VeJ$ CLASSE F; (fi.7) 340.935
(trezentas e Quarenta mil, novecentas e [rlnt" e cinco)
JçÔ€s prefenmcÍJis ,",,'Sgat.svl!is CLASSE G; (ii.8) 340.941
(uezenta.r; e quarenta mil, nDl'ece.ntas e quarenta e uma)
aciies ore{eren.[/als re;,gatável5 CJ.ASSE H.

•

•

(ii) 2.727.486 (doiS milhócs, serecent8s e viMe e sete

•

Artigo 6° . C'Jda açi'io on:1inária contere ao seu titular"
direito iJ 1 (um) vat,o nas Assembfeias Geõt)is de ACionisl8s.

(xl Consolidar {\ [~tatulOSocial da cOrY\oanhia, anexado a presente Ata como
Anexo I .
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Mcsa: Presidente - Femaooo Antonio Lourenço Graton JT.; SCcretário - RicarCo Rasera.

AcionistlOs Pn::sentco,: GPS Pa,Uci()açiks S/A (por Sergio AnlO<1io RodriguCS), Sergio

Antonio Rodrigues. Luiz da Rocha Sall"s Filho" SEED AGE P(lrtlcipaçc.es S/A (por RICardo

Ferre"" JU"Que''ê R'berro e Gustavo Almeida Maqalhães).

A presente t cópia fiel do origln.1 Icvr"do em lívro próprio.

são Paulo, 29 de maiO de 2017.

ndo Antonio l,ourenço GratO

Pr""idente da Mesa \
\

Ricalo Rasera
Secretârio da ~Iesa

ACIONISTAS:

.--
~.-.

dS30n
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ANEXO I
Estatuto Social Consolidado
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ESTAruTO SOCIAL DO
SHOPPING DO CIDAD.iOSERVI(:OS 'EINFORMÁTICA S.A.

CNPl/14F "Q 07.917.303/0001-12
NIRE' 35.300.457,684

CAPÍTULO I
DEl'lOMINACio, OBJETO. SEDE E PRAZO

Artigo 10 - ACompanhia ~erá dcnô;TIi""d~ SHOP,PING DO CIDADÃO SERVIços E
INFORMÁTICA S.A" e ~",ar2o r.ome fa"ta<;." SHOPPING 00 OOAOÃO.

Artigo 20 - A Comoanhia tem por Objeto:

(a) Prestação de serviç'05 de consvitori<i em imDlant(lç~o, opel7,l~o, manutenção,
one")taç-ão. svpervisão e gestão de centraJs de atenc!fmen:o ao públIcO em geral;
(b) Plane}Ç:mentc, coorõen~H;ãor 'progfCImação ou org-amze:çãQ,écnlca, flncmeetra

ou administraliva;
{c} PrEstação de s~rviço5 de ,ãssessoria e CO;'l<ÓlJ!toria em ir.formáticc- e tecnatogia

da Informação;
(á) Prcslllçijc de serviços de suporte lécnico em iTlfOntl6,liCa,inclusive inslelação,
configurt:çEoc menutcnç:êo de: programas de compuu:ça-o c ~i1CO de d~êos;
(el Pre.stação de serviços de assessoria ou consultona em análise, exame,
;)Csquisa, coleta, compilação e forneCimento de dadO!; e informacões de qualquer
naturC'La1 iflclusivc cadastro -e SimilatC'S;
(f) Administração em ge;<]I, 'inclusive de- bens c negócios de teTCCitos;

(9) Cessão ,e II{:enclamento de direito õe \150 de programas de computacão,
marcas e Sinais de pro:legaooe;
(hj parliCip;,çllo em negócios Ou no capilal social de outras empresas ~.aCiOf\lIiSe
€strcngeiras na condição de acionista, s~da, quotista ou condômina. como

e gcSlEo d c recursos

(Ie)

(I)
em)

024
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Artigo ]0 .. ,A Companhib tem sede no Munlcfpio de São Paulo, :E.l:i.tado de São Paulo,

na Rua Ramof, 6atif,ta, nO444 - 60 anwr - Vila Olímpia -e:t? 04552-020, POdendo
õbnr e feçhar f.hets. esc.ritórIOS, agencias e dep6:sltos em QualQuer parte do tcrritõriO

naClonal Ou no exterior, obedcddas as formalidades legúis cconlrllluais alíMnl"s à
mirtériil.

Parágrafo Único - A Companhia tem as seguintes f11lal5:

(i) filiill 10000lizada no munidpio de Belo HOri7Q;'ltC, Es-~dode r4in~sGerais, na RI)a

do~ lncor.flàenres, na 585, '0 andar, conjUnto 701, flJOClonc!n05. CEP 30140-
120. (FIliAL 6li!r.IG); e

(il) fil,ai localizada no municípiOdo Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Conóe de 8<lependi, n" 62, SOa"óar, cofljunto 503, flamerogo. CEP 22231-140.
(fll.IAl RIO/lU)

Artigo 4° ...O p~zo de durn;50 dD Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO 11
CApITAL SOOAL

Artigo SO - O capital social é de R$ 9.227.486,00 (nove milhÕes, duzentos e vinle e
sete mU, qU...~trocEnto~ e oitentil .E seis reais), divi-dido em 6.049.4&6 (sei!; milhões,

ouanmtCl e nove mil, qu~trocentose oitenta e ;c;eis)ações~todas nominatiVas e sem

valor nOlíitr;oê1} sendo:

( i) 3.322.000 (três milhões, trezentas e vinte ~ duas mil) ações crdin'?-n(;IS; e

C3
Ci:
O
-.J
O<..>
~a..
'O<..>



026
'.. ,••••.••• 6

..•..•. .•. .•

... .•. ....•.•
I : ...

:
o ••.••••

íIO\'ecentas e trinta e cinco) ações pref,erenci.ai~ re~ºatá\~eis CLASSE F; (iL7)

340.935 (trezentas e Quarenta mil, novecentas e trinta e cinco} acões
prcfere;)Ci8lS resgatáveiS CI.ASSE G; (li.8) ]4(),941 (trezentas e Quere;)ta mil,
no'••ecent.t!s e qu.orenti1 c umi:.) ê]çôe:spreferenciois r~gt;t!ívcisCLASSE H.

Artigo 6° • Coda aç.ão ordinária wnfere ao seu «tular o dlrerto a J (um) voto n;;5
As-scmbleias Ge~.ai$de AJ:.lonI5ta~.

Artigo 70 .•A'!. ações preferenâais resgatáveis terno as ~e.Quintescarae-..eri~ticas: !1ll
DlrettQc; PQ!itlcoc;: -um voto por acao; (bl PrIoridade JlQ ReembQIc:,;o: ç$ eç5es

prdercneiais resgatáveiS lCraO prioridade no reembolso do capllal em relação às
dem"ls c1Mses e espéCieS de lições emitld". pela Companhia; (C) Preço de Rcsgate:
as açõe.'i prefer-endais r:e~gat.áveis s..erão resgetâVEis ao preço de resg-ate
correspondente ao seu preco de emIssão acrescido (i) da variação do IPCA (índice
Nacional de Prcç~ ao Consumidor Amplo) c (il) de prêmiO de 11% (on£c por cento)
ao lln<>,calculúdos entre a data (Ia integ •.••lizaç1io do preço de emiss.!5oc a dela do
efetivo pagamento do preço de resg-att=,!,excetO' nas hi:ç-ótesp..5 a ::;ererr. 'previ5tas em
,Acorco de ACionistas; (d) Data de Resgate: as ac6es oreferenCialS resgatâvels
poderão ser resgabJdClS a partir das datas listadCJs na tcbelr::. ~bElixo, de acorCo c.om

'(\ cJa";$e. o r,nu: pertencerem, Q critério dos tIttl)13reS~

CLASSE Data de Re5qate

'. (a
iro
-Jo
Ü

~a..-o
ü

I
I

I 20/06/2019
I 20/1212019
I 20/06/2020

CAPÍTULO III

F

G

I A I 20/12/2016,
L_ a ~ 20/05/2017--I- c I ~Ofl2/1,o.12

D 20/06/2018, I 20/12/2018I E



..
.•~.••.~~
..

....
...

.. ... .. .

027

Parágrafo Primeiro - De aviso Pf'évio - O alienante enviarei ,aviso préviO ~os.acionistas
r,emanescentes, Que conteri, no mínimo. as selJuln,es ,nformações'
(i) Q ,inlenç&odc cedcr &5 ações c a oalurea da transfereocia;
(li) i1 quantidade de açàC$ Que pretende aliena.;

(,i,) o pre<;<;>das ações;
(IV) as condições 00 negocIo e o pra70 Oe pagilmeMo; e
(v) nome e endereço do te:ceiro Interessado na aQuISiçãode suas ações.

PQrâgi(ifO Segur-ilÓa - Da!' obrigações do terceiro itlteressa60 O l)víSo p.-t:viO £c,6
acompanhado de declaração sssmada pe'o terceJTO tntere5-saóo garantjndo que:

(i) a, ,rondíÇ,ks de ocg6CiO~lratarlas nOaviSOpctvio constituem uma ofe,ta de boa-
fé P~rE adquiõk ê]S ~ções di) Com~nhiCJ. c
(ii) possui çandição financeira e capacidade p-arn cond~ir ü ~qwsiç5odescrila no

aviSOorévio.

Parngrafo Terceiro Do exercício da opçlio de compra - OS adonistas ~mencscentes
exercerão -oólréto de preferêr{ti~ de .ncoróo tom ~s ~gumte5 condições:
li) OSaCion,stas remanescentes poderão adquirir a totahdade das ações eSlleci~cactas
no avi~oprévio ..dentro de 30 (trinta) dias c-ofitados do. seu recebím-ento ou 20 (vinle)

dias contados do reçeblmento do c3lculo do valor c.orrente das ações (valor carren<e),
se C::ilC pr8LO It"les foI' maiS fa\'-orâve~;
lii) As ações secilo .adquirldas pelo prcço espeCificado ,)O a"iso prévio Ou pelo valor
oorrente, determinado de acordo, com o Parágrafo Quarto deste arugo, prevalecenõo
O Que for menor;
(ii;) 0(5) acio~.ista{s) remancscenlel.) pagará(.'ío) O PI1~çOdentro de 30 (trintêl dias
do exercido da opção de c()mp-ra~no ato da ê!ss~n.aturado con:rC]tQ de venrln e comprt:

de (lcões.
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(iv) para c<;fio, desta cláusula, o valo< ,contêbil liquido e definido como a so•.•..•a dos
ativos r'CQistrados lX>5 I1vr'cs da com~ntli3,1na data b~sc.menos a som;e do passivo
Exigivei, igualmente iregis~do. na referida data;
(v) ativo perrnai'ler~te" terrenos, prédios, ferramentas e rr,á<l.uinas serão avaliados

wm base no custo de rePOstr,ão. deduzidas, conforme o caso, ?S respectivas
dellreCiacõe-; e, o valor encOntrado, sul>stituirá o valor líquido contábil; ativos
.odquirido~ por intcm'lédio de arrendamento tinancci:a sEr50 {Ivt:Uados b cuslO de
reposIção dedu7indo-se a deprec4ação e Ç:$ pre5t~çõe5 flJWras registradas na data

base;
(vi) e:s metérias-pdme-s C i.l!prirncnlOS $crão avaliz:dos a-o cuSlO de aquisição;
produto5 em procE.sso e terminado;, serão avaHadm:; pelo custo direto de produção

(matérja5-pnm~~r m~o-de-obra e despes~!;gerais de fabncação).

P~r~9rnrOQuinto D~stItisf'nç50 do direrto de preferencia - Os acionistas poderão

al~nar as ações C: terceiros se, r.o prazo- as.sinalado no Parãgrafo Terceiro deste artigo,
os "C'Omst"srem,mescent~ del)(arem de Informar Que pretendem exen:er a opção

de compra Ou deixarem d<: adquirir as açocs.

ê3
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artigo serão .cm~lidosaos

par~rafo Sexto - Da alleroação d?s açõe~ a terceiros- Não exercido o dlre.to de
prdcrênda, t:lS e1ÇÔCS poderão ser tran~1'eridê!S:.Q terceeros nas seguintes condições~
(i) Pr.::Iz.Q",ç trnnsferonda devt:.rn SEr efetivada dentro de 60 (sessenta) dias ,contados

do término dQ pri)70 mençionado no item {'l, do Paragrafo Terceiro deste artl90;
{ii) COndições - a t:a"sfcr~('lCia deverá Ser efetuada de acordo com o aviso prévio,
islO é, todas as eç5cs d~\'cm~Cr 'lroMie-ridas pníê: ~ pesso<:, êmpr£Sa ou instit~50
nele mencionadas. pelo :preço e nas condiçõP..s ali cansrgrll4':ida;;. O alier.ante não
po(jerá transferir' as a'Çõessem oferecê-Ia,s novam-ente aos a(~onistas remanescentes,
pelO modo regulado neste artigo; (a) .após o decurso do penodo de 60 (sesseilta)
ditI!i retro mencionado ou (b) ~K!- pessDêl.. por preçor prnzo ou em conc::iç5es

diferentes d?que!a5 cor-signadas no aviso prévio.
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ASSEMBL'EiA
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Artigo 90 - .ASAssemb~eia5 Ger.n!s de AcionistEs ~eaii7ar-'S~.ão,ordinariamente, uma
\feL pcõ anOl nos 4 (Quatro') oomefros meses segCfntes ao encerramento de 'c;ada:
c.xerdcio ~oci~í, 8 fim de qoc ~jal'n diScutidos os assuntos previStos em lei., e serão
consideradas ir.stiJl~.dils com a presençiJ de' <]cionisrn~ reprESentando 55"*: {oilcnla e
(inCO por cento) do caPitat sOCIal, e em segurt{ia convocação insrnlar-se-ão com
(fuaIQuer' (lúme{o~

Artigo 10 - AS Assembleias Gerais Ext~Qrdin~ri(!s ~erão realizadas 5empre que
ne~essárto-" auando os Interesses SOClat"Sassrtn o ex-,lgtrem, ou Quando as d15posiçôes
do prcsente Estatuto SOCialOllóa legislilçao aplr::.avelexigirem delibera~o 605
Acionistas, e SErão consideradas instEf:..3dascom a presenç:n de acicni:S1bS
representando: 85% (OItenta e cinco pOr c,eílto) do capital $OGall e em SegUnd2

cOI""O'-<lçâoInstalar-;;e-ão com Qualquer número.

Artigo 11 - As Assembfeias Gerais de Acfo'll.•stas. Ordi.,árins cu ExL-aordii'1~...ms~

serão COMOCac.aspelo Presidente ÕOConselho de Adminlsuacão,devendo, ()a~
tanto, ser convcr-adas cem cbservt:mcio i) tOC.il"Sas farrnaHd<]de:s prcvi~i:tJs em Lei c

neste Estatuto- Social.

Artigo 12 • .A cada açi>o ordinária rcsgat6vel wtrCsponderá um voto :nas
dt:!UberaçÕoesdas A.'isembleias Ge~is de: Compc:mhia. As d-e1ibCr-ãeÇ'ÕCS da ASscmblcia
Geral, res~,.al'''-acasas nipóteses espeçiars previstas E:'.ffi tei" serão temadê1s pe~
acíoniSla$ rcprcscntaooo 85% (Oitenta e cinco por cento) do c.,pltal votante. com
exc£ç5o dus deCisões que exijam a aprOvaçSo de ACiof)lSlaS representando maior

qL.-'C-l"umnos tErmos de AcQ':Uosde Acionistils ~rqurvêldos ni3 sede da Compenhia,

Artigo 13 . AprátKa dos 5eQulOtesatos depen<lerade .,prova~o prév"ae por escrito
I1c 85% (oitenta e cinco pOr.cento) do capital vatante;
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~'('. Transf-erência. ülier,.gção OU \{end~ de pr::rte :sub~-NnciiJl ou db tot~lic:.odc: das
respectIvas participações soe.etárias elou dos negócios da OJmpanhla;
! r, LAdmiss50 de terceiros como ~cioni!:>tDs e/ou subscritoms de aumento£: de c.apital

da Companhia,;
(~l AQUtsu;:-ão, arrenO(imento ou venda õe bens rmÕV€1Sou ç(mstitulção de hipotecas,
penhor e olltros d,re,tos rea,s õe Çj<orantlasobre os referidos bens e a aqulSiC.30,
z,rrcnêamcrllO, o,u 'o'c,,,fa de b.c~)sao ati\{C)ocrrna:lcnlc Ou COt,stilutç.aO d~ hiootCc.as,
penhor e outros d;reitos- reaÍ'S de Q-13rantia sobr'p. O~ referido~ oons não relacionados

com O obJettvo SQC.al;
h} COnstituiÇão de suilsldlárl<osO')<OQUISiÇ;.;Ode outras SOCiedades;
i) ~'1atéTia5relacionadas com a distr,ibulção do lucro social. acordos ou plClTlos dE
partiçip-oção nos ItK.rOS~ inclusi,,~ a partioP(lç.ão dos empreg-adcv.=õ nos resuttados~

exceto a distriomcã0 de lucros Instltuida por lei ou resultante de aoomo ooletNo de
lTabi::lhO;
j) Transação ou acordo 'entre ZJ Companhia e seus credores ou a Companhf=:Je

õoonlstas ou c..omp(!nhi;eS afili;eoas;
k) Diss~luçã() parcial. inoorooraçEo, cisão, fusão ou outra forma de reor\lanlZacao da
Compilnhh);
I) Instala<;iio do Cor'5elno Fisc<ol,eletção e destituoç.30 dos seus membros, indusive a
dclibocraç&oacerca do siSlema dc rcrnuncroção dOSconselheiros;
rn) Beiçã::> e d,estttuíçiio dos .m:mOTos do Cons~f;,ode Administraç:~o~provaç50 dO
si.!;t.ema de remunerução dos administ'rndores du Companh~;
n) Aprovação de contratos de ItceflClamento ou subhcenoamento de dlrei:os de
propricdadc, inclusivc contratos de tecnologia irldustriel, onde a Corn:>anhla seJa
cedente, ce~stonâriaou interveniente;
o) Deliberação sobre ~d'dos de recupera<;iio j'.Jdlcial 0\' ertl1ljudicial, liquidação,
;n~.otvencla CIVilOu pedido de aUl:ofalênoa da Companhl<o;
o) operações da C()mpanhla com seus ac!Onistas, suosidiãrias ousocledaáes afllladas,
Di:-et(JieS ou empregados d~ Companhia, que nSO Ob£"-C:NCil1 condições normais de
mercarlo ou condições em que ,a Companhiu celebrnriil tais operaçõcs êOm lcrcc,lros;
q) 'Iom.da ou conçessão de empréstimos e garantias que exced"m R$ 10.000,00
(dcL mil rca;ç), em trllllsaÇ:';O úniCa ou em um. série de transacões no mesmo
exercício sodü I;
r) Concessã-nde cr€djt~o fm'ê1it1ümentos, p2.1g~mcntos 8r'rtccipados ou outras

f',s\:.\.." 'j\\iI>

operações in:oR~ist~~;1:!s:;~~_~~~~<l:~Iâtica5oormais do mercLldo em q;Je zotua a
. ç,,,,~,o tCO~o(.~.,);"i~\.. 6n~'C.c on'O'

Companhl(J,,~,o(,~:í't.fLl-f'~o- ~~~\faíd30. ",."t,

sjAprovaçã~~~;~1iÇd~~nuaiS ~~panhÍ<l~ 1 (
~~"\ ",,",'. " 0,[' 'i>~ \ ' ~S. ~:J,\I.\O' j\j\.. ,. -..," , ,....

\@Jo'1'."'S"'/r'\'\\\;) .~"l'''''~.' ., ' I~-,,:j1'\., t:-S

~\~;. "\'w~;.,.gÍã~,I~'~~ ~-JJ) ~t' '\(1'"
~, 1.t2'a't'liiirt: .. ~.~~~'.

v \ ~êA"Ãot\: '. ¥ I
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CAPtTULOV

APMINISTRAÇÃO pA Ç.gMPANHJA

seçÃo I

Artigo 14 - A Companlllaserá administrada pelo consen,o de Admlnls,ração e pela

Diretoriu.

Artigo 15 - A reoresentaçao da companhia é prtvatlva da Diretoria.

SEÇÃO n

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 16 - ,O Conselho de Administraçao serei çomposto de ;; (três) membros,
brasllcifos" acionIStas ou não, resldentes no pais, ele,tos pela Assemblela Geral.

Paràgrafo Ú:ni1:o .• Os membros do Conselho de Adrninistrnç,fio lerão frIbn<1eto

unlficaoo de 2 {do,s) anos, podendO ser reele,tos,

Artigo '17 - O Pre'Siê,ente do Coroselno de Administração ser.<:!indicadO' pelo acionü,-tts
GOntrolador~ sendo substituído

l
em suas ausências e impedimentos, pelo Conselheiro

escolhido ,D01'.seus ,pares.

Artigo 18 - No caso-de renúnc,ia,ou vagü~no Conselho de AdtninistrcçEci OS
n1embros remanescentes destgn-arão um substituto êtê que se n=nlrre ia Assemblem

Geral par;; preen{ner <l "<lg,l.

Artigo 1'9 ~O Conselho de Administrnç50 rEunir-se.i5 ort::inartiliTlCtlt.e de t.rês em três
meses e ,extraordinariamente sempre qUE nc-cessáriol o.b€deejda b convocaç-ao per

seu PreSIGente, Dor carta, ielegrClma. fax OU e-mail, com ant.eeedênda mínima de '72

!'loras, l"ocionando <:0'" a P'~ n<;ade maiorta simples ele seU5 membros.
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Il - ck:gCr, dCsliluir, aceitar renúnCia, subStituir Oiretcres da Comp<,,,,h"'l; fixar-lhes
as atribU!-çõe5 .. na- forma do presente EstrJtuto;

lU . fisci1I1z.~rli gcs~Eodos Dirc.lOíCS, cxarni"ar livrQ'S, documentos e atos
obngaclonar.5 dê CompanhieJ como fê::culwéo em lei;

iV - convocar, por seu Presidente ..a A.ssembleia Geral;

v ,. dmgir, apro'\'af e revisar c pIClõ'lO anual dos trnbalho5 de ~uditôria interne. dos

:proce.5SOS de negõc:io e dA ge~tãcda Compan'hiê;

VI., manifestar. se sobre O ret3t-ôrio da ,adminislração c: as contas da Diretoria:

Vil - estabelecer cr1tér1cs para a ahellilci!oe/ou cessão em cornooato de b<!ns do
ativo permarlente. a con:;tltulçao de ônus reais e a pres~(;ão de ºarantias. quando o
valor da operai;ão ultrapassar" i % (um por cento) dó palrimõníO líquidO;

ViU - escolher e destlttliT auditores tn(1'ependentes;

IX _ decidir sobre outros casos que lhe forem submetidoS pc:la DiretOria ou

deterrrl/nados pela As.;emb!eia Geral;

x - c~t.abc1cccr critériOS ;para a partiCipação da Comllanh.a em o",ras sociedades,
recomendando a ilprovaç1io dcss~ pattieipa<;llo ;>elaAsscmlllcla de aoonlstas Quam;o
for c caso

l
bem como 'fiscalizar as atividClôes pertiner..te.<; EI tats partidp.nçõQS;

XI - deliberar sobre a or-gef\il:aç~C das SOCiedades das QuaiS (!: Comp.=mhia partidpe;

"
XII - dclil>crar sobre a cessação da partiCiPação da Comp<jrohlilem outr2s "",iedades.
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SEÇÃOIn

DA DIRETORIA

Artigo 22 - A Compa-nhia terá uma Drretoria com funções exect.."tivas~ ccmpc5ta de
03 {três) membros, çç:iontStas ou não, todos rest.dentes no PaiS. brasileira-s ou maioria

de brôsile,ros, eieltos pelo Conselho de i\_dmin'str8cão, com mand8to de três (3) anos,
podendn- SEr reeteito~~~--endoum Dire'tor 'Fijlnnceiín~ um Diretor Co-mé~iale um

Dire~orAomíniStrê!tNc.

Artigo 23 - Nüs casos de impedimento temporáriO ou licença de QualQuer membro
d& Dirctôri.a, o Diretor RrlanCCirO pooc:-á dcsignar;-, pa:-a substilut-\o. Oulro Dketor.

Artigo 24- Em caso de falecimento, renúncia ou impedImento definltOlo óe Q"akluer

membro da Diretoria, caberá ao Con5e:ho lJe Administracao, dentro de 30 (trinta)
dias da oconénciê da Võga, eleger o substituto. que completará o maooôto do
substituk'lç. Até que r:..ereali7:e a ele~-ção.. poderá a Diretoria de..~ignar um substituto

prQVl5-óno_ A efe!l;~o!contudo. podera ser dlsDen':o.?lda~ ~.ea vaga ocorrer no ano em

que ce-ve lerminar c mandato da DiretorIa então em exercício.

A,rtigo 2S ,- São atribuições e deveres da O1retoria:

II ~ organi.z~r o -rcQutamt:nto dos serviços íntC:f~OSda COmpannia;

!u - determinar a orientação dos t."Goolhos e ne~ÓCIO$ da CompQnhía, ouvindo O
Cor,sElho de p.dministraç50. qua;'ldo couber;

6
CC
O
-J
O
ü
::!"
Q
'o
Ü

" í\. !, " r
\ "i,

,
'J~ I

~.0 J

1 - gCrir t{)OOS 0$ negócios da companhia. a fir1'l de ~ buscar o d-esej'lvoh/lmen~o com
sustent:lbili~~de, P"l"il o quefio..rii investida de: todOS os poderes que a legislaçáoe
est-e Estatu:o ihe conferem. consideí2ndo-se a CO':T1panh\aobrig-ada pe~3assin=::tum
conjunta de 2 (dOis) Diretores, sendo um deles o Diretor fil'.anceirC;
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VI.' cumpri, O E~Latuto da Companhia c M dellb<:~çõ<:s da Assemblcia c;;:,.-el c do
Com.elMo de Admil1i5tração;

VII .. re~olve,. OSca~os extraordináriOS. ílKlusíve Questões de conflitos de interes~es
entre Oiretoria5;

V111 • te;.()lver tO(ios os negoçl';>s di' Çomp"nh1il (l'Te niio forem ê" competência
privatIva da Assemblela Geral Ou do cor.~lho de A.dministraçao;

lX . recomendar ao Con$elho de Admínistração a .aquis~çijoôe be:l5 Imóveisr a~5im
como a ahenac~o, cessão em comoéato Ou oneracão de Quaisquer bens p€rtencent"_s
ao patrimônio da Sociedade e a prestacao de garantias, Qllando taiS operações forem
de valOr superiora 1% (um 1lO'cento) do patrimônio líquido e deliberar quando fOrem

de "'alar ii'l~eriQra esse limite;

x - f(l;zer-se oresente. (ltravês de doís Olrt:tcres., â A.ssem~lela Geral Qrdmaria,;

Xl - conceder licença a 'Seus membros;

XiI • indica, os diretores C Os mem;,ros dos conselhos de administra,ao e dos
conselho:: fi:;CiJis das ~ocicc!.,adcs em que ti C.omp-:mhib ou s-u-as Subsidiárias Integrais

tenh(im O'U vennam a ter partidpaçãQ sooetária; E:

p8,ág,afo Primeiro - A COmpanhia p<Jderá COI~stituir procuradores com poderes
espednis 'c:expicssOS p-~~~tO$c cP(:~çocs ,cspcdfi~~doSIC b(:1"n ,es-s'imP70curadores
com lJoderes "ati negot1a" lJ"ra assinar QuaISQuer docume"tos óe respons"bilfrl"de
da Companhia, esoeClfícada no Instrumento a duracao do mandato, mediante a

assinatura de 02 (dOIS) Diretores.
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As deliberações n"s reuniões d. Direto". serão tom.das !leio voto afirmativo da
totalidade de seus membros.

ÇAPÍTULOYI
GONSELHOFISCAL

Artigo 27 - O Conselho Ft"Áalsomente será mstalC!óonos exercicios sociais em GUI!
for convocado mcÓiantc deliberação dos ".ciontstas. conforme preVisto em le'_

Artigo 28 - O Con$l!~r.oFiscal, quando inl5!alado, s'5!rn COl7l;Josto par no minim:. 3
(trê,) C no máximo 5 {cinCO}membros e Dor 'llual número de SIJplentes, e!eít,os pela
A!='1icmtHcia G~ial d,e AcioniStas, sendo pe:Trlitida a reefe-JÇ-ão.com a:=;atribuições e
prazos de r.lc:nd~t()previstos cnl lei.

parâgr21fo Único - ,A remuneraçãn dos membr05 do Conselho fisca~ sera estabelecidn
pela Asscmblcia Geral de ACIOnistasQue os eleger.

CAPiTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS

Artigo 29 - O exercido social te:iêÍ inicio em 10 de janeiro c termino em :31de
dezembro oe cada ano, ocasião em G"e deverão ser preparadas aS Demonstraçõ~
Fim:mcdrus~ tntcgra_d2.~ pelo Ba.lanço patrimonial, Demonstraçijo do Resultado de-
Exel"Cido e rJ.erntlis peÇiJs exigidas pc1a k:i.

\\\.'! -:/

pera Assemblela Ge~1 de Acionistas. ohserv,ada a

pa~llrafo primeiro - DO locn> l[qUIÔOapurado no e"en;iÇfo, será deduzida a plIrcela
de 5% (ci.,~'Opor ccnto) para a constrtuiÇ.ào da reserva leQal, Q:Je1130e"oederá a S,)~

{cinco por cento) do 'cnpital sod.8L

pal<illrafo SeQundo - Os Aoonist3s têm direito a um diyidendoanool MO cumulativo
de pelo mcnos 25% (.iote "inco por cento) do lucro liqUIdodo exercícIO, nos termos
do artlOo 202 da Lei n" 6 404/76 (Lei das Sociedades AnilnimaSj e alterações.
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Parágra~" Quarto. A Companh~, poderiÍ, a qualquer tempo, lev~nl/lr balancetes em
c<tlmDtlmento ,(I reOUlsrtos l!"ga~5ou para atenõer a IOtere-S5€S 'S()çfetárie<=> .• lndu~!ve

para a dislrilluiç~o de divi<1endos Intermediários ou antecipados, que, ca'"
distiibukfos. poderão ser imputados ,aodividendo mínimo obrlgatÓt10, aCima referiÓO.

CAPÍTULO VIII
LIOUIDACÃO

Artigo 30 • A Companhi" será Iiquidadl> nOS casos p,-c,istos em lei, seM o<a
Assemble~a Geral o órgão çom~~ter.te para determln.::r o modo de Hquidi!lç:50 e indtc~í

(} liQuidante.

Artigo 31 • Em tudo o que for OmiSSono presente ESlatulo SOCiel,seâio aplicadas
as dlsPosu;:-ooslegõ!S pertinentes.

f.1ESA DA AGOIE !REAliZADA EM 29 DE MAIO DE.2017:

Rí'fardO R"sera
Socretá riO da 11esa
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ATA DA ASSEMBLE!~:~~L EiJ:~iü?jIDINÁ~~~~UZADA EM 10 DEJUNHO DE 2016.

SHOPPING DO CIDADÃOSERViÇOSE INFOIl' - <_.-; - - -
',.,' JUCESP PROTOCOLO

CNPJ 07.917.303/0001-12 a 0.595.863/16-4

NIRE35.300.457.684

11111111\1111111111111111111111111111111111111111111111111\1

1- DATA, HORA E LOCAL:10 de junho de 2016, às 15:30 horas, na sede da companhia, situada
na Rua Ramos Batista, n2 444, 62 andar, Vila OIímpia, São Paulo/SP.

11 - PRE5ENCA: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social total e
votante da companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da companhia.

111-COMPOSICÃO DA MESA: Fernando Antônio Lourenço Graton Junior - Presidente; Ricardo
Rasera - Secretário.

IV- CONVOCAÇÃO:Dispensada, em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme
dispõe o parágrafo 42 do artigo 124 da lei n2 6.404/76.

A. ORDEM DO DIA:Autorização para que a companhia participe isoladamente ou sob a forma
de consórcio nas licitações nacionais promovidâs pela Administração Pública dos Estados de
Mato Grosso e de Goiás, para a seleção de empresa ou consórcio para ser
concessionária/contratada em contrato de Parceria Público-Privada ou regida pela Lei n2

8.666/93 para a prestação de serviços, e não se limitando, de implantação, operação,
gerenciamento e manutenção de Centrais de Atendimento ao Cidadão.

B. DELlBERACÕES:Por unanimidade, as sócias decidem, neste ato e por este instrumento,
autorizar a companhia a:

a) participar, isoladamente ou em consórcio, das licitações promovidas pela Administração
Pública dos Estados de Mato Grosso e de Goiás, para a seleção de empresa ou consórcio para
ser concessionária/contratada em contrato de Parceria Público-Privada ou regida pela Lei n2

8.666/93 para a prestação de serviços, e não se limitando, de implantação, operação,
gerenciamento e manutenção de Centrais de Atendimento ao Cidadão.

b) firmar isoladamente o termo de compromisso particular de constituição de Sociedade de
Propósito Específico, para os casos que assim se exigir em procedimentos Iicitatórios.



« ... ............
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040
C. ENCERRAMENTO:Nada.OIais hal(end./:l a ser ttatijQo, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer.aso';, como ÕÚ1g\lémseinj,nijestou, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura lf.rpresente -<rtã:a.qual, reãlieria a sessão, foi lida, aprovada e assinada
pelos presentes. Acionistas presentes: GPS PARTICIPAÇÕESS/A, (p. Plínio Ripari), SEEO
PARTICIPAÇÕESS/A, (p. Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro e Gustavo Almeida Magalhães), LUIS
DA ROCHASALlES FILHOe SÉRGIOANTÔNIO RODRIGUES.

São Paulo/SP, 10 de junho de 2016.

F'er ándo Antôhio Lourenço Gra}1 ]r,
Presidente da Mesa V I

-27'2.757/16-0 _ •••••

\ \II\~ 11\\1 \\1\\ \11\1 ~I\I \111\ 1\\\\ 1111\I\I~ I@IIII\II\

Ri ardo Rasera
ecretário
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;m=-- COCAL TERMOELETRICA S/A.
I RCNPJ~i~~13=~~r.t.

'~:s do ~.ft:~ s~~om:; ~l ~e ~~~e 2~~~~~t"~: ~~~~~~~r":a~a d: SUb;:'~";:.=J~nho d::201
s6.85 e~~=1

! _L a an o Pat mon.1 em 3 "' o. 6. ""um 'o 11•. 201. m ml a,,"s de fta,S
"11"" 311l131201631/1V201. 1'8•• "'0 311l11f2111631/12120\.
CIIlxae equiv3lenles cI&celu. 53 10 Fomocedo«. e ou\ras conles 8 pagar ~ 11
Aplic:eQOoeo.Fi"",..,..."", 224 Pro••.•$Ôe. e enÇllflJoslraballll.llIs.. 211 247
Con!Bsa """,ber de c1",nlMe outros recebMls 21.0-83 16.5a9 Posolvo ~SQIIeo""n!e _... 40 aIs
ImPO"losa rectJl'IlOI'... . _..... 104 166 ~.IFI$Cft~. . -. l1si;; 3.~~

~~~~1~;::~.clrcul.nte - ..- ~ ~ ~~~:1~~~a~~~~i~~M'::.. 2ÚXl3 •. 666

R•• nÚVftl alongo prazo Capilal social... 100 100
Conlos a fIl'COOO'de dlenle •• oul"" I'el;et>l",,;. 2196 R••••.••e•............................................... _.. _ ~ ~
OBp6silosju<ItáIIls.. . " __ 2ª- Totll<lo.,..I'lm~nloll""lllo _.._ 260 \~.415

~~:::~ ~~':~o Cl"'U~.~:~.~..: _m 11.1~~ 1~:~;~ ~~::: ~~ :::::; PalimÔnlo"ilq~l~ .::..... ~;:: 1;::~
Dem,ml!r 6•• dei Mula 601110 Palrlmônlo Liquido E,.,ciclo. Flnllos am 31/0312016.31/1212(1" Emmi~.ãres <ktReais

Resarvas a

Capllal
loclel,..

TOlelllo
palrlm~nlo

----.J!g,ul<lo
5.159~

Domonltraç6a. lia R•• ult.<lol . En,olclos nnllol am 3110312016e
31il1/20".lEm m,lhares "" Reais!:"•• '; 31/0312016 31/1212014
Rlcotlll Opanoclonel Liqulll'.. ~ 1~.537
CUlto <1011Prollul'" Vandldol _.. -'illlJ -----.-I2.l!1Q)
lucro Bruto.. 11.187 n.3olE
A<lmlnistrativase gerais ~l~}
Oulr8l~i:e!{d".pa.os)eperadonais. ~l ~
R•• ulbdo ante. 11•• de'poIlDl nn.ncalre. . (6.146) lO 661
Reaofles F"anceI,,,, _.. 2 7
Despe'o, Flna"""Ino.... -------l~2) __ "'º'
(o,,_sa.}I"fIOII"'" t'Jn~ocelr1'lsllqu!<le. (260) (35:1)
Reaulllldo antel dOllmpol101l __ -'~) ~
lmPO'lo de ,enda a contriblllçllo.ocial com,":. ---ilJ.!!!l ----.1~
Lucro Llqulllo do Elen::iclo --.--.----......... (! rol' 11m
j Dlmonslf11~6ftSd<>~fiu'o. di! Calxo. E~~,c,~ oMo01l.~ ~ ;:

Fluxo da' ~1~~~~~lt:J~':"2=~T:;'~~harejfJ'br,;ôi~ 3111mb1.
RD$\I~adodoe,erelclo.. (7,700) - 1~.266
Alultelp ••• ,Pmv~opa",IRaCS.. 1.194 2.1)43
Au","olo em oulros lnva-sllmanlO' n. oao

(~Io~ft:~<>~:.-c~~"'t.:,~~~a'eceb9fll. ..r.:1ll'l) (1,!6t:')
IAu"''''lIo) rOOuç,'oa'fl imposl'O!a rncup<!f1I'.. • o•• oM •••• (jI)

=~:~::~=.!:~~~;;'.con:a.ap"g.r:-.j~Ô2 •• l,4~

::::(=~~:;g.,,,:;-:'~~~~Ia... f97~~:. 5~
A•.••••r.to em ootra! """Ias e pegor ..... ,...... 13,911.. o

'.A25 Imoas:'>de ",nda e coc.trIluiçlJ<>,ocIal p~os ....: --,-1.'1,1WJ 'j"'~J
(7.700) ~~~~:":..:~':'::~:~~~~na.<ln~ •••=~M~:~~~.t'-:.~~
(6,.65) c~~:ap'":"e:::'I:'d •• au.:id~;i;~';;~~nc'.menl";~' -:~1

"umonlo (re<luçlo) liqul<loem cal.a

;e;"~n~:~~~:' d<lOe.~X:~;;d'~'~~i~~-~';;;;~i~~i~n\ll' ,,~tn.ol~J~)
No~ldodoexen::lclo. .. : •• lO • ,1l'2..':.'::~~I':'I~:'I~'d;;",;'-l~~'::: ::.::::::::-~~ -: --;;r1.!?

(7.700l ------",-

OSCAR Ll1IZGREGORIN
Gerente _TCSPCRC 81777

sal<lo em 31 di dezembro li. 2013 .
R".u~edo do "'_ ...
Oesllnaç6es;
DividendosPegos
Olstrlb~ lle d,••.•de'd:os ob<ig"tOrfos...
R.-..aM'l <I•• Lu= ..
Seldo Im 31 lle lI.zemb<o di 201._
Re.ullado<lo e.""'icio _.._ .
oe,I;""çOas:
OlviderxlosPago •.. _.._
Ol:r.rtbuiçaode dlvir:len<losobrlgalórlos .._...
Re.erva de lucros ..
Saldo.m 31 <I. morço de 2016.. ---"lõo --60 7,800

DIRETORIA C"RlOS IJBIRATANGARMS •••••RCOS FERNANDOGARMS
DIretorPresidente ~reto,

Granollndústria,
Comércio e Exportação S.A.
CNPJlMF 50.290,32910001-02NIRE:>5JOOOOI82.6
A\IIll. ""semb"'l. Gerll On;lln'rte lle 25.•. 2015

•••HOI"ll.Loc.allla R",lln"'o da A8Iambh!le:,o,os 25.04 2015. às
1lJ'>S."" sedD .<dol. nB•••••~IlleDa. NIlÇOD!UnIda•. 12.39'3.!? oMar-
conjunto 51b, n""w CapltBl.SAoPaub'SP. Modo <leeonvo""ç.!Io:" oon-
vocaç:'io 1"''' I p...",.nte A""errbleia 101relta me<l'am. cem.dcaçllo p.
p,essa 80s aclcnl,tas, Mserwllo o P"'<OmlrMmo<lean:a<:odô,-,cle,..,...
nados pelos Olnlt<l"'s praslDD~e e F",anceiro, rewocln'amente, Sr. Jos<ii
Gomea Ca<!enee Sra. PalJa Regina Gomeo CIIllene.Quorum de 1,,"UI!'"
fAo:Os SDmo,", .-.ciorista••• ,lneram o livrode presença . .erll ••• lldo-se
Ocempar<!Clmtln:ode 100% (cem 00' c""10) dos a"""'l.tas cem dlrelloa
¥<>lo,cO"Slarrto. 110BoletimeMPresença. "m."" n' 01 lla pre.ente "la,
Iertllo .ido oI>servadoO lIíSPO"lOdo .rUgo 126 <Ialei n' 6'1~f76. tolHa
PrBS/dluOSt'llbalho. o S,. J"'~ Gomu Code~e. Presldoote ria Sodetlade.
o 0",,1convidou e mtm. Paula Regina Gomes CHdena. pa", s"''''ll!o,l/i.lo
Ordem <loDl., •• -'ssentllela Geral On:llnAriIofoiCOf1VOCll(l8para d"l,bemr
sobre: \] T"",er as conlas dos Attmni.tmdoro •. exami'a' e llell!>emraobfe
a destinação do! lucro. e vo\IIra. demonstrações financeiras r>!laTiva,""
exerdclo encarredo em 31/1Z12015:21Ap"o"""o aUrn<lntodo CaplIal So.
ciallle R$435.000.000.00 (Ounlr<><:enl:>!õe h1ntae cinco mlitoóesde roals)
P"'" R$ 555.000.000.00 [Qulohant<l. o (:lnquenta e clrlco m"M.,. de
roai.), rneá'"nte e Íf1OOfpOraçllo<kt~rva. no lotal<;teAS 120.000,000.00
(CenIOa vi:'l\amllhôe. <kt•••••is). ludo conlo•••••<lelalhamentono Bolatim
de 5ubscriçlIo, Ana:<on' 02 lia presanlo ele; 3) Alteraçllo do EstaMO So-
daI. ertigo 5' _DoCopiIaIS<del e.) Outros essunlO! de ••l_ •• e lia So-
àM!!Ide Dellbal"llç6ee,Os Senhores 1<d..,lsta•. após O'M' a. e'PO.lçõ-fts
do' Mminisrnldore&e anall,o'llm os <lucurnant<>.O'" lhe, "'ram ap"'''''''
llI:lo. c pub'icado. nos jOmllfs:'OiIl,loOlidal do Estado. DOE"o"Jemaio
DI~SP'. em 2"103/2016.arquivados fia JUCESP, """IOnTIeprolo<:o1oequi
;.m:odo, por unenirnl<la<ktlia VOlOSO i~m quaIsQuer re.trlções. <:Iolibem.
rem: 1)aprovar o Balanço Patrlmo!1ial,e Demonstraçtlo do Re'u1tado, U,
simeorno as\lel11al. Demon.tfllÇÕe' FinollC'Slrase Nota. E>:piicallva'.m-
lalivosao _relck> social encerrado am 31 de o<:.emllto lIe 2015, doeu.
FTanlOSe.;.es cujo•••.•es origineis k>rament"'9J8'S ao. ",.pectivos IIQOnfs.
1.1.eom anteo~ "":lIl Ilrlnla)dia•. teMo"do ,eproduticla uma có.
Diodos me.mo! 80b ~ tonna de Anexo~ 03 do pr&!e~ ala, ser<!o quo O
saldo do lucro r;onlllbln.adopem'18""""rd om con:a de Rese:va lIe Lucros
81' u'Terlo:""fi~raç.'lo do "'ssemblllie Gerei de "doni.las; 2) ApnM\f O
aumemo do Capllal Sodal no montanle de R$ 120.000,000,00 {Cftnlo.
••••te milhões de mais), .endo, a) Rcse-va Legal. no 1M!1lan~ de R5
2,316,834.36 (Oofsmnh60s, Iruemos e vifllOo seis mil,ol:ocentos e Ir~la
o ouatro f•••• e trlnla e seis ce~tavo.) e b) Re.erva De L..cros EspacNicc.
. S~ - no mo~tanle óa RS 117.673.165.6-4{Cento e "" ••••• ele ml-

'. seoiscenlosOse:ent~ e lr!s mil.cento e .., •• onle e cinco ",ais O'0'-
e quatro CDf11aYOS).eom eml.sao de açOe. bonifíCedas,(isT'iblIlda.
)Cionista. na PnJ?Orçflolia. eç6es Bnloriom'CfllCpossul<le•. tudo

_,Jorme d•••.a!hamonto no 801<llimde Subsorlç!o. "'ne'o rf' 02 da P"''''''-
le ata. Em vI'la do eumento do carotal Sodel ora eDroYallolaz-so """" •.
Sl'i"ioafte",r o erl!go 5" <loESletUlOSocial. o"" passe e vÇorar com a se-
~\e rad~o: "Artigo Oulnlo - Do C8pll.ll Social. O Cepllal Sociel. In.
llliramento sutrscrho e intll\lrallU!:Io.~ de R$ 555,000.000.00 (Qulnl1cntos
e cinouenta e clrlcomRh6eslle reais), divididoem 555.000.000 lQulntMln-
lo. acinquenla e c1oeomllh5c!l da aç<'le.ordinária. a nomlnaT","s.no va.
lor lle R$ 1,00 (um ree~ ca!l;l uma-oApn>VftçAolla Ala e Asslnalure •.
Pao•••n<lopam Oilltlmoitem lia ordem do dia . OUtros•••••unlos de Into,a!>-
Illlda SocIe1la:lo. o F>residonlame, lavra a olJ(lm<ktlaquiae•• a
lazor u.o. A sagJir. como nlnglMmma SIl onK~ou, declarou ellC'Slm-
do a Jo.asen'tl(oiaoue.pam conste', lo;I vred apre.ente ale, em k>r"",cI&
W'l1trlo,qu-ellla Oaclla<lacontorma, ew e:le pelos Senhores A<:IonI,..
tas. lcando consigmtdo ~ Im leria. be"'ç(les dei:<o,amde vola,
()$la!lHlmenlaln'¥>e<flÓC>S.SaoPBuIo,<le rllde2016.(ae)Jl>.éQomes
cadOtte . Presida-nle. Paula Regina mos dete - S""",lária, "'00""-
les:Unlgmnl""Listrla.C,,""rcIoe leçll Udo.. J<:>aéGome.e-e.
Jua.n DIego pablo ~rrés Do/Iepla"" M l1o.hiktl. CsrTifo::amo.'lU"
"",.ante é c6plélf~ ex1",lda cioI, é GO'fle. Gallel\e: Prw.
derlle. Paula Reg;"a Gomo. Ca<!tlIle re ria. JUCESP 251.659/16-0
em 10.06.2016, FIIlvillRegina Brtr.oGo s. Secrettrle Gorai

Shopping do Cidadão Serviços
e Informática S.A.

CNPJ 07.911.303lO001-12- NlRESS.3OO,457.664
Ale da,lGE RlellDlle 11M10 lle ./unho de 2016.

AOI 1C1'6116. é. 15:30 tis. nft ~de. p,,"ença: Tota'tlloOO.MMa: FOf-
neodo "'nt6'lio LoufllflÇOQ",ton .kmIo, . P,esidento; Ricardo Rosera
. Secretário. COn.••••caçlo: Dispen.ada. Dellbenç6n, a) pa'Tlcipar.
lsoIadameNo ou em consórelo. de. licilaç6es promoYldo, pela Admlnfs.
1"Ç>1oPublica dos Esta<Iosde MatoGrosso e de Gol~•. po", 3 sllleç;1o
de e"l'resa 0\1eons6n:io pam ser eo<>ceSSionlt'iBlcontflltadaem con-
Halo de Po.-cerlaPUbr.,.,.Pri"llda ou <DiI'llapala La; n' 6.666193para a
preslaçAo'de serviços. e filo se !",~ondo. lIe Implantllçlio.opereça",
P'l,,,.,aamenlo a mantllençlto de canlral. <ktAleOOimanlOao CldallM>
b) llfmlIrisoIooamente Olermo <lacompr-0rni5s0parllcularde consMulção
do SocIallacl&de Pmpósr-o Ellpecirlco.pa'" oscaOO. QU1l~m.e lIXipir
.m proce<l'rn<l,tO!lIk:I:alório•. b) firmar.em conjunto cem CIlt.r.l.con",,-
.~"". o le!l1'1O<lacompremlMO~rt;cule, do consbMç!lo da cono6n:k>.
In como. OIISOo consórdo ftdjud1queOobjeto da l'Clleç!o,e.labelecer
comrato de translormaçêo do COMOrck>em Soctodndn de Propó,~o

€sPa<:lrIco,pIlnlOScasos quo ossim aIOóafinlr.Nada mil;•. $io PauloiSP,
101ll110.Femanllo An16nlo Lo~ço 0 ••10n Jr .• "",.klenta do MaSll:
RicnrdoRlI!'Sfll• secrelárlo. Juoasp nOnl.757/15-0 em 2]{O612016.Flé.
viiiRe~ BnltoGonçafve•. $8cm:ária Geral.

Itaú Companhia Seçuritizadora
de Créditos Financeiros

CNPJ 03.424 6HlIoool-<l8. NlRE35300175-450
ATASUMARIADAASSEMBLElAGERAL
OROINÁRl4DE 29 DEABRILDE2016

DJlTA,HORA E LOCAL: Em 2ll.~.2016. b 141>35.n~ Praça Attflldo
Ell'f'Iiode SOU'" Ara,""a. 100.TorreGoncclçI\o,7'- anda'. 11mSlo Paulo
(SP), MESA, ••••••••••ntI"" BrOO5<leILopes" Pre,idenle: carlos ~nrioue
D<lnogáAO;Ie'• SecreMrlo. QUORUM: TolaUdade do C8P~31loci'"
PRESENÇA lEGAL: Mminlstre6ora. do SocietIade O represant""tes
de pricewalarhou.eOoepers A,,,:lilore. In<IeP,,,lllente•. EDITAL DE
CONVOCAÇÃO,D!5perlSOdaa pubhceç.tOconfurmo er!igo 12•• ~ .',
da Lei 6.404176. AVISOAOS ACIONISTAS:DI.pensada a pUb!icnç~o
conforma lacllllll O arttgo 1:13.fi 5". da Lei 6404/76. DELlBEFl/\ÇOES
TOM"OAS POR UNANl?lIllD.\OE:1. Aproyadas IIS .Gonlal dos
MninistradOfll', o Balanço Palrimoniol. as úemai. OelOO"lS1faÇ6es
FiMnceíras o OS Relelórios lia "'<lmlnI.traçâo e <los -".IIlitore.
IndependenT&!.rntativos eo _",íCio soc/el encerrado em 31.12.2015,
os OUai5Iomm puljicado. na e<fo;áode 14.32016 <lo"DIárioOlldal
dO Estado de.SAo Paulo" (ClIdemo Empresartal. p4g'""s 177 a 176)
e <10"0 Estado de 5. Paulo" {oágine 33]. 2. Ap'OVBdaa <Ie.~""çAt>do
lucro llquidodo e,,"rdc:io "" 2015. nOvalor 1000lda RS 811.997."7.56.
!l;l '"l/ulnte torrna: a} R$ ~O599.57'2,38 para a coma de Relo"","
Le-gal,b) R$ 763,663.599,45 para a conla "" Re_ E:l!allJUlria:
a c] R5 7.713.g75,75 pa" pagamento 110dM<len<los80S ecion:st•••.
por conta <lo<livlcI&ndoollriljllltério,a se,em pagos ai' 31,1220111.com
ba,e na pc.lç.!Io eci..,;lrIa deSfa dale. 3. Reeleltol ALEXSAmJRO
BROEDEL LOPES. CARLOS HENRIQUE DONEGÁ "'10Afl e
HENRIQUE PINTO ECHENtoU!:: a "lena CINTIA C"'RaONlERl
FLEURYDE.CAMARGQ.lO<Iosa:!ôenle q,,"r.~ para eompor e
DIretoriano pró,lmo mandato trienal. qoo vigo""~ a" e posse dos 1II1lito.
no "'"",,,,blei. Geral Or<l"tlár1ade 2019. passando a Diretoria a ser
l:Off'lXI$tada .egu;nle forma: DlRETOR!" - Olmofll'" ALEXSANDflO
BROEDELLQPES. b,asilolro.CIIS8::1o.conlador. RG.SSPIES 1.215.567.
CPF 031.212.717.09, demlclllll<loem S~o PIlUIo(SP). ntl Plaça •••ftre:lo
EgytIiode Souza AraTl!. 100. Torre Olavo 5etubal. Pfso Ta'TllÇ<l.CEP
04W.902: C••RLOS HENRIQUEDONEGÁAfDAR,bm.~el:-o.CMZIdo,
flCQnolTi'la.RG-5SP/SP 14.047.712-3. CPF 07lL&30.~. domIclliado
em SAoPauto (SP). na Pmçe AllredoEgy<Iiolla SouzaAnmha, 100,Tor",
Oinvo SetltJ •••. Piso Tonaço. CEP 04]44.902. CINTIACARBDNtERl
FLEl1RY DE CAM"RGO. bra.llelm. CoIlSad.. odrnmislreóora.
DETRAN/SP 22,.91.502-2. CPF 192.272578.10, domicll"'da .m
sao Paulo (SP). na Praça "'llrede Egy<l:oda Souza Amnha. 100,
T..,.a O'avo set"" •••.6' Aoda,. CEP 04340\.-902:e HENRIQUEPINTO
ECHENlQUE.br>IS'9Õ"".so~elro. econorni.IQ.RG-5SPISP 27 519 7es.1.
CPF 250.516,g18.01, <Iomid:l.do em Sfto Paulo (SP). na Praça Altre<lo
EQ)'lliode Souze "'rama. 100. Torre 0l.I••••Setubal. PI'lOTarraç<>,CEP
043«.902.4. Reglstmdo ouo os adm/nl$lre<lo,es.leitos a;>re.oole",m
OBlIocumenlO! comprobalórIos <lootenllirnonio das oondIções provia.
da elaglbi:dade provi'l'" fIO!a:1igos,.6. 147 ria lei 6.404/76 {"LSA1
5. FleglstradOouo Ma= Yan<ler1elBel,nI F"""ira, nAo ,ecorxluzido
n""e alo. da;,a .ou cargo nesla dala.6. MIt'll1<t<>em el~ R$ 70.000,00 e
mon'.anle globot para a r-erro,meração""" marrbros da Olretor!ll,r•••••llva
ao e•• ",ido lIOClaldo 2016. Esse vekn eprovado pam ",",uneraçAo
pOOará sa' pago em moeda cofTtlnl. nacional. em eÇÕD' do liau
Unibanco HoIdlngS" oUemoul", for,",1qve a atlmInSlnlçAocone'oorar
co~nionte CONSELHOFISC"L: Nao 110"""manllllstação por nAo.a
e-noonfra,em !l.nclo""",onIO.DOCUMENTOSARQUIVADOSNASEOE:
Balanço Pat,moniel a domafs oe"""",t,aÇÕD' Finence'"",: Rolalóoios
do Adm'nistraç.!loe dos Audilores Indaf'Crx!en1es:e declareçAo llo
de,lmpe<f"""nto do. adminl$tra<lores,ENCERRAMENTO,EllC'SrradoaOS
~."balhos, lavrou.• e esta alll quo. lida a aprova"" por lodos. IolassfM<kt.
sao PIltJIo(SPl. 29 da abril de 2016. (ea) AJe,sandro S,""""l LopOS.
Presidamo, CHrtos Henrioue Donagé "Ida r • Secretllrlo, Cópia lie' ria
orlginalla"",<le em livropróPrlO.JlXlESP, Rag~tro sob rf'250.9:J01'16.Q.
em 9 6.2016. (el fláViaR. Brl';toGOflÇ3tvcs- Secrelán~ GemI

.:; Tereos~ Te,reos Internacional S.A, ==
••••"""",'Compam'a AbIlrt;lda Captlal Autorize<lo.CVMnO22135

CNP.YM"nO11.56650\1000\-56. NIRE353OO31lO59.2
ElIllalde C<>rrYo<:eçt<lp.,a ".aemblela G.,ol On:llnárla

Fic"," COrMlClldosos SenM"" -'c'O'1Is"""OaTe1"eosIn:ernacional SoA.
l"Ç.mIl••••J:Üa1. na Ior;';\aprevisfa no arligo 12d d. Lei nO6A04, d~ 15 lle
dozarrbro <:lo1976 ('l!l:..da~":;!l2~I!U!MJ,g~"I. e reunl'a"""" na
••••.semtlleloGomlQn;l'Mrla r&iQ'). a so' ,"a~za<ktnOdla 30 de JU1hode
2016. h 1(t,00. na """" soe••1da Comp.nhl., I"""N,lltla "" ciaeda lIe
Slio Paulo. E.11dOlla Slio Paulo, na Avtmld. Bng3deiro Faria Um•. 201.
1lOandar. CEP 05~25-'00. Bairro"" Rlmel'os. a fi." da ""~berorem ao-
b'" as seguinles malária' eonSIenles dn ordO"lldo da: (lll<lma, as OQn".as
dos adminlstrellores <IaCompanhia, examit'''''. 'bcutl, e vola, as demOI1S.
t'"QIles r:nancei•••, relaliva.~o D.,e,dclo lIOcialeecorredo em 31 do m.rço
de 2016, (2) <;tefinlro rnimelo de memtlrOs<loCon.olho de AdrníniSlraÇl!o-.
(3) lrege' os membros dOICon,e'oo de Admini.lreçAo:" (4)liIar a rem••.
""r'çAO global anual do. all."lnlstradonm da Comp.n~ia para o e,,,,,,ido
rod'" a ••" Incermoo e'" 31 lIe março de 2017. Into,maço... Gerala,
1. Podarào parl'cipa,da AGOOSacio,.fs"",.Trlulam.das ações ord'nárlas
de amlssão "" Companl1ia, desde ~ ~t"jat:\ '''ll'sTrados no Llvmde
Rl>\lfs!fode -'çõos Escrlluml. da instltuiç<h financo're depc.l~árlft das
8Ç60. - Banco Brede.eo S."-. e porlando os .eguln1oS documentos:
(I) ~~. documenlo llc iden~i1loaçAOCO'"loto: (11]PmWAl~
. o6ole aulsnticlldl <loúIlOmoe.ta'.uto 00 eon!ra'o '(lciel CO'ISOli<lEldoa da
lIocumar.laç.!lo~t;;"" outorgando podo'e. de ,..,pr"""n:""ão (ola de
o'olçfio do. dinlloms e.'ou pr<lCUfaÇ'!ol,bom como doeumet110lIe lc:lonT'f,.
ca~ com loto <le[.) rep,eser>Tanla(s)legol\i'): e (Ul)lldonls!o ÇQ!lMmlldo
~~.imll!llil. c6ç1aau!enlicllda <lou~"""<DiI""
lamenlo consoAdado"" fU">do'do eSlatuto ou conlra:o 5<:>::1aldo DeUali-
minl,'rodor, alé." ela ::Iocumcmsção.<>ciclMaoutorgando poderes ds re-
pre.o~taç.!lo (ala de ele'çlio dos diretcre5 elou llfOClIfaçlto);bem como
<Iocumenlode iden~llcaçllocom foto llo(.) rep~t:lntals]legal\tsl. 2. t
lacuUa<!oB qualQuer a<:lor-i.lacon,Tltul, pmcumdor pnra compa'ecer 11
"GO o vota, em seu romo. Nft hll"ÓleS<!d& ,epTascntaç!o, <Ieve,ao Se'
ap,Ds(lntados OSseguimes documen~oS:P} ."lrLlmenlo dP.mandaTOfpro--
cumç!o). com podares ospccIals para reproscntaçâo naAGO:(lI) aslatulo
.<>ciolou contl'atosocial o ele <I.eleição dos edminislr8dores, caso Oecio-
nlsta O(!jaumn pa.soa iu.-ldlcaO(lU)documento de i<!o"t~icaç.l:>co'" loto
llo{a)orocurador{a).3. A. procurações. nos talrn)' do pe,ág'al0 lO<:loa,.
f90 126da Leldos So<;\edfld~.PC' Ações, somente poderáo '0' ootol1la.
lias a pessoa. oua alenclam pelo mf."'OS,um d"" ",,\IU'nte. reQuI,~os'
Q] ser ationlSle O" a;b-nirliSlra<torda Compa'hia. (i1)aer advogs<lo ou
Q'ij .e, insllluiçAonnancelm, Para o. acionista. que seínonpessoa. jurl(ll.
ca •. conlonne anlen<i=lo prore,tt1 pc'o Cote9'ado cIaCVM,em reu~ii!o
ma~lada e",. de noverrbro de 201.lI'rocns.o CVMRJ2014/3576). MO
hila nOC<!ssiclalledomandal~Mo'Of(l) a~on,"Taou a<lrrlini.t",do,da C0m-
panhia. (I) advogndo ou (ii)ln$t.lc;ç~o finonceira. 4. Com Oo!Jie\;v" lia
promover agilldada lY.Iprocesso de r"""açAo <la.~GO,a Companl"Oasol;.
cllll eos aoionlSIaSo ""l"Ósftode pcocurações e docUrMnlos d<>rap,.sen-
laç!o com 72 (sete,,".a e <luo.1h,"", <le anleee.~ncl1t ~ realizeçAoda

~~~~~~o~n:;soO:~:R~~J~~~:~:~:
c'"""'"ntos aodgido. poderão parlicipar a vol." ai~qL.tl(lenhar" t1e~lIo
de deposil,i-Ios p,aviamam~. 5. Nos le",,,," do pa,ág\rb:r do al1l"",135
da Leida. SocIl!'llallesflOr"',50. e em cu-np'lmenlo ao dispo(o no n'ligo
6' o 5e\IUin':0.<la Ins:ruç.~oCVMn° .81 de 17 da dezembmodoo:l(X)lJ.
lOdos os doeumanlos peninente-s 11.malórl8S a •••..•..." deii~,4'-<' ""
AGO encontre•••.so 11<!is;>o.'çlIod05 aclonlStas: e par1r de(!la llelo, ""
sede SOClalda Companhle. no seu web$I~ede fe!~~~ com '-.vosti<!ores=,~~~~~:~...~~~~'s~º,=?.~.£:
rios a Futu'OS(1'l'\\'lY,tmmmMp'wm bí). SAoPIluIo.29110ju$o ~Qf016.
~~~ .Franço!!.•E~ ~~l., P.'!~!~.~nle,doCon~!!I2.">dn Ad:).;n~.~,_
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ShO~I~Jon1~~~g~l.~~~I~?~Ee3~nJ&;,T5;1:fs~S.A.
Ata da AGERMnUlda em 10 de Junho de 2016..

Aos 1016116,às 15:30hs,.na sede Presença, TOlalidade.MesJ: Femando AnlOnioLourençoGmtonJunfor. P,esident~:
RICardoR.1se,a - 5e<:relarlO,Convoeaç~o: Otspensada, Deliberações: adpaflj~lpar,isoIawmente ou em wn;órcio, das

~t=r~ioom:a~sr ~:~rt~~I~a~:ae~~~~~g~~~~~~i< ~s~~~.g;:;~iã6ir~~~ ~~~~~i~ ~:~

~r~I:=~T:~~dfa~blerr~5~~ie~ ;;'~)~çã~~~;g;I~~rm~n~~~~~ã~iedC::~~
PropósitoEspeci!il;Q.para os casos que assrn se e'9' em proced,mentos Ic1tllorios,b) firmar.emconjunto comoolras
ccnsorcladas, o termo de complomissop3rlículalde cOflsliluiç.l.ode consórcio,bem como.ca50 o consórcio adjudiqueo

~ ~e~~~~O:~I:f~:~e;~c:~at~e ~~~p~~~~~~n2 ~~~o~ue,:~ ~'~~~~ 5~~~~[::;:~:
Mesa,ao::ardoRasera . Seuelario Jucesp n' 212.757/15-0em23105r2015.Fijvia R~ginaBri~o Nes.Secrelaria Geral.

Serviço de Água, Esgoto
A Meio Ambiente do
~Município de Araras
- AVISO AOS LICITANTES
TOMADA DE PREÇOS N" 002/2.016

OBJETO: COl1lr~t~çJo de empresa <Je
engc:n.h,llin p~l"a COnW1IÇ?iO e jn~t'llaç50
de Poço Al'IesianQ, loealizado no hnino
S50 Bento no [nurli~iri(J de Amlns. ue
acordo cum o memuri,lI desc,ilivo, planilha
orçamenlária, projeto e clollugrama físico.
Iinnnceiro nneJlOS ao Edital da Tomada de:
PfeÇ,OS n" 002/2016. O SAEMA - Serviço
de Agua e Es~oto d!' MlInicípio de Amm.\
loma puhlico para conhednlemo dos
interessados, cOllforrne Processo Proloculo
n~ 74011016 que a Empresa Geomn Lida
- ME eSlll hnhilifAda para este cermme. A
ses~?io plíbli~a parA abcrlum do envelope n"
02. desta licitaçãu. SESSÃO PÚBLICA:
0110712016 ás 9h30m;n, lia Rua Ciro
La~al7j, n° 155, b,diol Cindida _ A'ul'us-
SP~ronc (19) 3543-5509 e (19) 3543.5523.

Ar~ra~, 29 de j\lnllO d~ 2.016.
ROl/li/d" Jo,~étlollh .1're,\'id~llIe F:.lnuril'O

Mnr/lU:/! Narálit, d,: G,j~,I'Umll
Ch4e da Divisa0 de ClJllrf'I'(1,<,

Uôlw,'ôe,l' e Almo.wrijrrrlo

•

Sindicnto dos Trabalhadores em Geral nlllndúslrla de Fiação eTecelagem, Malhar!tI e
Meios. Cordoolhas e Estopas, Acabamento de Confecções de M<JlhaS,Tinluraria$ e

Estampllria de Tecidos, BeneficiamenfO de Linhas, de NAoTecidos, Fibras Artificiais e
Sintéticas, e Espeeialid!ldesTêxlcls e Afins d •• C ••'eiras, Franco da Rocha, Francisco

Morato, Mairiporã e São Paulo
Assembleia Ger;l O.dln.;rill _Edital de Convocação

Pelo presenle edllallicam cOnvocados todos os associados deste Sindicato. quites e em gozo de seus
direitos sincHcais. para a Assembleia Geral Ordin,;rla, que será realizada no próJrimodia ~Lh..5;!
~ lIs 16:00 horllS, em nossa Sede Social situada na Rua Oiapoque, n" 80. 6ai"odo Brás, São
Paulo/SP. em primeira convocaÇao, para dlsculirem a seguinle Ordem do Oia:A) Leilura, dIscussão e
votação da ala de assemtoleia anlerior: B) Leitura, discussão e volaçao do Balanço e Relatório da
Diratoria. 'el •.rEntes ao exerciclode 2015, com o parecer do Conselho Frsca!. Caso não haja numero
Icgal à horl'l l'lnunci •••da, a assemblela será realizada 01:00 horas <lp6s, com qUillquer número de
Maoeiados presentes. São Paulo, 30 de junho de 2016. Sergio Marques _Presidenle

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FRANCO
DA ROCHA E REGIÃO, entidade sindical de primeiro grau, vem
ar meio desta convocar'a todos os seus associados a partic-
ar de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia
de julho de 2016 as 14:00 horas, em primeira chamada,

a sede do Sindicato, sito à Rua Jose Augusto Moreira, 145,
ardim Cruzeiro, Franco da Rocha, SP, Não havendo quórum
legal a segunda chamada será realizada as 14: 30 horas com
tantos associados quantos estejam presentes.
Ordem do dia: Prestação de Contas 2015 e Previsão Orçamen-
lafla 2017

Franco da Rocha, 27 de junho de 2016.

CENTRAlMAXI - Central de Cooperativas de Trabalho
CN~I n" 10,304.049/0001'91

ASSEMBLEIA GERAL OROINARJA. EOITAt DE CONVOCAÇÃO
De conlorn,illalle ~om o drsposto no Artigo nO11 da tei n" 12,690 de 19 de julho de 2012. no ArtIgo
n° 44 da tei n" 5.764 de 16 de dezembro de 1971 e ~euI htiltlJto~ Soci~i~, Mtigos n' 16 a 24 e 57
a 70. ficilln convocado~ OI sOcios'cooperados da Centrallllilxi . Central de Cooper~llvas de Trabalho,
em condiçoes de vota" a se ,eunlrem em As~emble;a Geral O,dinâria que será realrlada no dia
11 de julho d", 2016. na sede social da Central á R. Marquês de IIU, BS, S. andar, Vila Buarqllt',
S"o Paulo/SP, às 10h em primei.a convocaçlio, com a pre~e"ça de 213 (dOIS te'ços) dos
sócios'Coope,ados, irs 11h em 2" convocação, com a preo;ença de melade do~ sócios.cooperados
maIS um ou tls Hh ••m 3' e ultima convocação com a presença mlnima de 2 s6cios'cooperado~,
para del,berarem sob'e a regulnle ordem do dia: a) tenura, discus~o e votaç30 do relatório so~ial
da Diretoria. incluindo o Balanço Patrrmoníal, Demonstração da Conta Sobras Ou ~erdas e ~arecer do
Con~elho F,scal, r••ferentes ao exerclcio de 2015; b) Apresentação e destinaç~o das sobras apuradas;
c) Eleiç30 dos membros do Conselho de AdminiwaçÍlo para o periodo de 2016n:020 e do Conseltlo

lFlsc,al para o exercicio 201612017: dJ Outros ass.untos d,e Interesse da sociedade, ,O numero de
sóclos-cooperados para eleito de quorum é de 6 (seIs)

Silo ~aulo, 29 de Junho de 2016
a) FREDERICO FRANCISCO BARROS DA SILVA. ~,eSldenle do Conselho ele AdmInistração--------_._,-,. ------

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DE SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão PresenclJI nO 1212016

P,ocesso de Comprõls nO 10212016

[jJml?[3o'U'[U]~ 013 [TID0
0~I]1m~/jm[;J~
~"~-~/~.fr.~:J:ti~~~~loÇ~~.'..~.~
••ÇQNCORJ~_ENPA, 011(~6 _-,:P~-º-~.. l:L6(' 6_
Obi~to; COnWU\dOd~ (reme Vila S.lo jo~o, Wn{e"
da,a, CEP . Conllruç6el e Projetol llda EPP, Valo.: RS

I
l.QO[J,910,8lI Fund.;/lrt2J, I, .c', l~i866619l Hormloqo.
,adjud;(o ti iuloam.mn", rn""I •• ,"'''"~' 'OdOI0\ ;]101
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ALTERAÇÃO"DECO~TRATOSOQAL DA.

SOCICA~SE){VIÇOS URB;\.NOSLTDA,

GNPJ!MF 57.1600400/0001-8J
NíRE N° 35 2 07338204

lnstnnnenlo Particular de Alteração de Contrato Social que fazem:

a} -FMFS PARTlCIP AÇÔESE EMPREENDIMENTOS LTDA., com sedena
Capital do Estado de SãoPalilo, rtàRlia Bela Cintrn, na 1.149,80 andar, CEP 01415"
907"ií\Scritarto CNPl!MF SCib"onaOO.61i8.917/0001~20,Corriseus aIos conStitutivos
.arquivados no 7°Cartório 'de Títulos e Documentos,microflimados sob o na iO,627,
na data de 29 de mai9 de 1995, arquivado na JurttaComercialdo Estado deSao
Paulo sob o ria 35.218.918.771, em sessão de 25 de março de 2004, e última

" alteração contratual arqulvailasôb Íl nÓ351.40,7110"8,emsessâo de 30 de setembro
de 20ío, neste ato representada por seus sóciosallinínistradores, JostMÁRIO
LIMA DE FREITAS,brasileÍl'o, casado sob o regime Qac9munhão parcial de bens,
adriiiriistrador de empresas,residéllte edçmiciliádo na RliaAfoflw BI'lIZ;n" 747,
apto. 71 C, na Cidade de SãOPaulo, Estado de SãoPaulo, CEP 05611-ó60, portador
daCédula de Identidade RODO 12.617.634,6- SSP/S'Peinscrito no CPFIMF sob o n°
0480426.288-20,"(l1\:lARCELO LIMA D~ FRErrAS, brasileiro, casado sob o
regiri'!éda comunhão parcia:Ide bens, engenJii:iroeletrônico, residente e domiciliado
na Rua Sanharó, 417,na Cidade de São paulo, Estado deSãoPaul0, CEP 04511-
OH, portador da Cédula de Identidade RG nO12.6t7.635-8-SSP~SP e inscrito no
CPF!MF sob n°OS1.822.568-25;

b) - SOCICAM TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA., com sede li Rlia Dt. Alberto de CerqueitliLin:ia, n" 657 - Sala A ~Jardim
DomBosco, CÉP I307~lO, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJIMF s(jb o ri°62.396:~96/0001-69, ,regístradana Junta Çomercial do Estado de
Sãó Paulo SCib'o na 35.209.114346, em sessãO dé 12 de fevereiro de 1990 e a
última alteraçãOdo seu Contrato Social registrada sob o fiO249.538/09-0, em sessão
de 30 de julho de 2009, neste ato representada por seus Diretores JOSE MÁRIo
LIMA DE FREITAS. brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens,
administrador de empresas; portador da CédUlade Identidade RGno 12,617.634"6-
SSPISP einsento no CPF!MF sob o na 0480426:288-20,residente e domiciliado na
Rua Afonso Braz, ,na 747, apto. 71 C, na Capital do Estado de 'São Paulo, CEP
05611~060"eALrAIR MOREIRA DE SOUZA FILHO,brasilei ', .. i o
regirrteda corriunhãoparcilil de bens, admiiiistrador de jjm. lta ""
de Identidade RGn.o S,173.477-1-SSP-SP e inscrit ,,: <;.1J '.u ,"
02,9.933.708-12,residente e dom,iciliado à Rua Silvia d "~""~~ '
~aPital do Estado de São Paulo, C~ 05462-010; e , ~~~\\i
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c) - ANA MARIA LIMA Dt, ,FRJ;;I'f~~brasileirá" separada judicialmente,
psicólqga" residente e dorriiciliadaria Avéilidà George Sa\iilIe Dodd; ri" 24~, na
Cidade de São paulQ, Estado de são i'auío, CEi' o56ó8"020;portadora "c:ia:Cédula'de
identidade RG~nõ3.65();Só7-XcSSPtSi';e,lnscnta,lIoCPFlMFsrib o n" 643:895.208-
14.

UlIICOSsócios da soêíCAM StRvi~OS URBANOSLTl>A., sociedade
empresãiia litnitada,corn sede na .cidade de Campinas, no'EStàdode .8ãoPauJo, na
Rua Or. Alberto de Cerq4eiraLitna, n" 657, Sala.C, inscrita fio ÇN'PJ/MF sob o nO
57.160.400/0001-81, com seuColifrátô SoCial registrado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob n° 35,~07.338.204,em sessão de 25 de fevereÍrode 198'7e
a última alteraÇãodo seu Contrato SociaLregistrada sob o n~33.259/12.4, em sessão
.de 24de janeiro de 1012.

. Terri,erttre'SI, justo'e'contratado' alterar o :Contrato Sociafmediante os .seguintes
tennos e condiçõ'es:

I. ENDEREÇO'DASEDE.DASOtIEDADÊ

l.1. Os sócios ,quotistas deliberam ,alterar o endereço da sede da ,Sociedadi:,.,sitana
Cidade de CamPinas, EStadodé SãÇlPaülq, há RiJa Or. Alllertode Cerqüeiri!.Lima,
nO 657. Sala C,Jardim DO!Jl Bgsco -CEP t3076~1O,para li Capital .do.EStadode
São Paulo, na Rua Bela Cinira, n" 1.149, IOi> Andar, Conj. 10I, Consolação- tEP
014l!;"907,

t.rt. ASSim,resolvem os s6cios alterar atiâusula Terceira do Contrato Social da
Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte noya redação:

"eLAUSULA TERCEIRA - Sede e Filiais

A'Spciedade tema.sedede ,sua administraçãtJ e s~uforojurídico n(/ Capital
do Estí:lflo de São PQJ.do,.na RUâBelá Cihtra, n° L149. 10° Anilat. Conj,
101. ConsolaçãO - tEP,0I41,5~91J7; podendo por deUberaçãodedois
DIrerotes,formtllizddaatravés (/eÁta, abrIr ou encerrar filiais em qualquer
pontada te"rüório lIacional.~'

1.3. Os:sódos quotistas delibf:rarri:alteraro objeto Sücial das .'
CláusulaQuarta do Contrato Social a vigorar com a seguinte re. o

I~~:CÓ

"cLAUSULA QUARTA - Ob'1'etoSocial
. .. /',.

oObjetivo da sociedade é: \\i~\

c/) .//À
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• PlanejamentQ; implantaçaoiadminisfraçãp, :operação,. apoio; asseio,
conse"rvação,limpcia e exjJl(}rpçãoenglóbimdo áreiiS comerciais; de
terminais de passageirOs elou car'gasM$ seguintés l'1ibdaisde transporte:
rodoviarios, .urbanos, aeropórtuáriós, metroviârios, ferroJiiiírios,
hidro,;Ü!riosem(ljiiimos,be/1J como co"edores detransparte e centros 'de
controles ópe"rácjoháis,centros cómerCigis,sMpPii1g tenter e siiniliü'es;e a
prestação deseriliÇOScorreia/ás;

• Prestaçt10 de lodosos serviços em terra para rIpa.ioàs aeronaves, aos
passageiros .e tratamento de bClgagem, carga e correio,denomínodos
.abreviada,,;e1ifepor Checlc"iiié Hdrliiling,eiflitfistrar t:ui"sósde segurança
da aviaçãó civile ólitros nos lermos e conforme regulamentação aplicável:

• Prestação de serviços. pertinentes àsotiviilades de .operador portuario,
abrangendoopera,ção,. admin4tração, manutenção,. co~ervação, gestéje*
iogisticàsde. 'moÍlzmentéiçôesd.e. passqgeirõs, veículos e cargas .egestões de
exploraç5es'comerciaisem áreas portuárias;

• Planejamento, implantaçiio,administração,operaçao,apaio, sinalização,
asseio, consêrvação, limpáa e exploração englobando áreas comerciais, de
estaCionamentos;:)eveiculos em qrea8publicas, .áréasprivados éédifiCios-
garagem, através de sistemos'avulso, mensalista e rótativo e a prestação. de
serviços correlatos co.mfornecimen/(}de mão de obra;

• Prestação de serviços 'de gestão, ãbrangendo à prestação integrãdo de
serviços de adequtiçao dé. imove[.(}üde estruturas móveis, de implantação,
operaçllo e manutenção de postos fIXOS' e móveis de atendimentos aos
ddaoow' ". ,_ I

• MânUiençl10predial edeéqüipilmentoS de nirtúreiapreventivá e corretiva
fias áreas civil, hidrtmlica, elétrica, eletrônica, informática, mecânIca e de
telefonia;

• Estud()cdelocalizaçãO.englolJàndovias ,de aceSso e tráfego local, projeto
arquitetôniCo é estfutúr'al. direção e fIScalização' de óbf:as de terminais de
embarque e desembarque de passageiros e/ou cargas, e acioname

. I

centroscomerr;iaisi slwpping-center"e similares,bem
serviços carril/atos; .

• Agenciamento de venda de passqgens, ingtes."
,despachos de encomendas e todo3os serviços i entes;
I' ,~'
I, Af\ :'~\~\l,,,,' \Y ~, \,
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-vendade bilhete tk sístemasde transporles municipois"1'Jte"murlÍcipais ..
il'lteresiadua'is e;ihte'?)açionais;

_ ExjiliiriíÇãiJd6s serviçi.1s:detele1i/(ir~etin.g e Siiniiar?s;
- , .-

-Óinsultariase .estudos de :triabilidàdeecoiiômica;

- Elaooraçãadeplanejain€fltoitnoblÍiária;

_ Represe1ltação cõmei'cial por conta pfópria,l)iJ de terceiros, fetativas às
..atividades e serviços descritos no objeto, deste contrato sodal; e

.Pattíc!paçàô.em outras sociedades ntrqualfdade deacfonÍSlaoU 'q/!Oiista."

U. CONSQLlDAÇÃODOCüN11UTOSOCIAL.DASOCIEDADE

2.1. Em deéottênciadasalterações havidas, resólvem óssócióS'ratH1car as'CÍailsulas
que nãoforamexpressarnente;a1teradased~iiberararn(lorunanimidade, rtésti!dat!l,
cOnsolidaro contrato sQcial,que pasSl!iáaVigorarcon'láseguinte redação:

CONTR,ATO SOÇIALDA

SOCICAMSERVIÇOS URBANOS LIDA.

CNPJIMF 57.160Aoo/OOO{~81
NIRE N"3S 2 07338204

tLÁiJSÜLÁ pRIMEIRA .•Nome Empresarlal

A -Sociedadeen1presãria limitada gira .sob à MilôiniJlaçãoc.le SOCICAM
SERVIÇOS1JRB~OSL1VA.

CLÁUSULASE~U1"f()A -l'r.azo de DitràÇã6

o prazo de duração'da Sociedade épor'tempoindetel'lTlinado.

CLÁu'SULÂ TERCEIRA - Sede eFiliais
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CLÁUSULAQUARTA -ObjetoSo~al

o Objetivo da sociedade é:

.PlanejamentP, hnphmtaçào,adminislrcl,çl'l.ó,Clpera.çâo,apOio,iissei(),co~aÇão,
liinpezae explpm.ção'englobanlióãi'êiiscoínérÇilÜs,de tetfuina1'sde passageiros e/ou
c-argas'I)oS~gujntes modais dê trllhSporte:rodoviários, urbanos;, aeroportuários,
metrovtllrlos, ferroviários, hidroviários e, 'mantimos, bem como corredores de
transporte e centros de controles pperaCipnIiíll;êei1troscomerciais, shopping centei' e
similàres, e a prestação de serviçós éOrrelàtós;

• Prestação de todos os serviços em tetrapara apoio às aeronaves, aos passageiros e
'tratamento de'bagagem, ,carga:e correio, denominados'!Íbreviadamentepor Check-in
e Han!lling, .c !lliIiistiar cliiS(jsde segUrlíilçllda aviaÇãóCivil e outros nos termos e
córifotme regularnei1taçãoáplidivel; .

• .Prestaçãode serviços pertinentes àsativídadesde operador portuário, abrangendo
operação, administração, manutenção,conservii95D, gestões logisticas de
rnovimentaçõesde passageiros, veiculClsê êergas e gestões de exploraÇões
comerCiais.em áreas portuárias;

• Planejamento, implailtaçãQ,administração, operação, apoio, sinalização, asseio,
conservação, limpeza e .exploração '. Imglobando áreas comerciais, de
estacionamentos de véiCuhiseJiláreas púl;ili~, ilteàsptivadiis e' edificiôS~gàrllgem,
attàvésde sistemas avulso; Jilet1sálistaé :rotatlVOe a prestação de serViços'correlatos
com fornecimento de miÍode obra;

• Prestaçâo de serviços ,de gestao, .abrangendo a pr,estaçãoirilt:gradade seniiços de
adequaÇão de iJil6velou deeslrütürasJil6veis, de implantação, 'operação e
rna:nutertçãode"poStosfiXoseJil6veisde,atendimentos aOscidadãos;

• Manutenção predial ede eqliipamentos de;natureza preventiva e corretiva nas
áteascivil, hi4râulica;.elétrica, i:letrônica;fufotfuâtiéá, rrfeCáriicaede telefonia;
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• Vert:dl:I deóilhete'd~sistefuãSde transpOrtes lÍÍ@iêipais; jnteÍinuníeJpáis,
intetestádúàiseitrterrtaciQnáis;

• ExpjQtliçãódOS~MÇOS de telemarketirtg feslmilates;

• Cimsllltoriàs.e estudósdeVillliilidade;eCônôfuibà;

• ElàbóraçãcrdeJ:Ílariêjãm~üi irri9biliário;

'. Representaçiio comereialporconta própnaou,deterceiros,rehitivas. às atividades
e serviÇQsdescritos no.objetQdestecontratQ social; e
• 'Pártíçipaçãoem Olltras SociedadeS ná ,<t1.làlidadedeaêi(ll1jstáóu qllOtista.

CLÁUSULA QUINTA -Cápital Soêiál

O ~pitál,socla1 ,é de R$;81hooQ;(lÓ (ôitocentOs'!: Vime eumntii reais); representado
por 82LOOO(óitocentos e vinte um mil) quotas; no valor nominal de li$ 1,00 (hum
reál) cada uma, subscritllpejos $;ios.na fOf!llll. aJJaixodiscriminada e 'tOtallJiente
integral~QeminóedacôtreJite nábiôliâl:

à)FMFSPARTICIPAÇ6ES E EMPREENDIMENTOS LTDA.pOssui 82;095
(oitenta e dois mil e ÍlOventa ednco) quotaS, 110 valor nominal de R$1,OO(hum
real)cadallffia, totalizandolUíl2.09S,ÓO (llitentaedoismile poventa e cinco reais).

b) SOCICAMTl:RMINAISROOOYIÁIUOS EIU::eRESENTAÇÕES :LTDA.
póssui 738.900 (seted:íttos e trihta e oitP mil e nove<:el1tos) qUiltélS,novaIôrnominal
de lU 1;Oô (bllnt real) caâa'uma, totaliZàndo R$ 738.900,00 {setecentos e trinta e
oito mil e novecentos ,reais). . .

1:}ANAMARJALlMADE:FRElTAS,pOSSlli 5 (cine<j) ,quotas; no valor nominal
deR$'l;OO(nufiüéal)câda iPllli, totiiIizilildOR$5,OO(ciliéoreaiS).

, ,

Párágrilfo Úiilco - A réSPQhsàoilidãdedoss~bs qúotiStail t\resti'itaatlvalor de
suas quotas, pot'étntodós respondent.solidarlámente pdla integra1izaçãodo capltiiI
sociâl, nos termos do artigo 1052, da Lei nÓ IÓ.406, de 10 dejaneirode 2002.

CLÁUSULA SEXTA ,~ExerCício SocIal

OexeréíCio .sóCial enceiTar-se-â no dia 3] de deiéfubro -di:cilda.àn
~erâ leVanta.do~ baiànç~das()dedade. oss6cios;dentrodós qUà ~'.. '{j".

- . _ _ _ .- ,-. - 'iJi ;~~ •

subseqüentes 'ao .encemunettto do-exercício social realizarãoreUf:ll • .
para,deliberarsoore. as'matérias previstas.no artigo 1.078 do Có: .
idecidirã~,~bre o déStino do resUlt¥..9 [mal àPur~do.

\ ,:.5" A \~~ ,
z ~ //' 'j '\

()/9
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',.Parágrafo Unico.• Por deliberação dos SQCiosquotistas, a~ociedadêpodem
lêvan(at balanços intermediárioS distfibiJindoo luCtortele apuradoatítulodé
anteéipação.

,CLÁlJSULASETIMA. AdnimistraÇAo

A Sóciedaôeserã .administrada'por utna,Diretoría nomeada pelos SÓCIOS'emAta de
Reunião de Quotistas. composta dealé 4 (quatro) Diretores sem designação
específica,qut;ltistas ou nãO,pessoas ilahirajs. COrllmàndato de l{iJJIi)ariõ,qué, no
âmbito da legislação. lÍpIiCãvel"tomarão fodàs as medidas necessáriáS pàra que a
,émpresaátinja os.seUsobjetivos sociais dentro dostetmos deste contrato..social eda
legislação a ele pertinente, sendo vedado, contudo. ,o uso donomecl:lmercialem
'lIváis, fianças. oú piálica de qualquer outro ataque não seja do.infêreSse dii'eto e
exclusivo da SOCiedade.

Parágrafo Primeiro -ÀSociedade será representatia-semp,e por 2 (dôis) Diretores
ou por um 'Diretor e um procuriidor ou ;'pOrdóis proêUTadoresou pqr tim pr()ctitudor
dêvidànientê constimido.

Parágrafo Segundo- Aconstituiçãoe'destituição deprpqlrad0res, "ai!nêgóiia"para:
a prática de.átos de.a:dininistl'áçãoe gestão dos n.egóCios sociâis será feita por
ihsfrUmeiltospúbliebs ou partictiiares. ,assinados,por 2 (dois) Diretores, e devem
conter prazo de vertcimentoe expressa descrição dos poderes e obrígaçõesdo
procurádor.

Parágrafo Ten:eiro - Dois DiretCiresou um Diretor e um procurador ou dois
procuradores poderão nomear e destituir procuradores "ad judieia", através de
instrumentospiíblicosou particulares sem.prazo de vencimento.

CLÁUSULAOIT AVA - Remunêração

Os sócios quotistas' poderão, decomut:l1at9tdo,fixili" úina retirâda níêriSal~âtitlilo
qe remtineraçãó, aos DíreroTés,ôbSeíVadas ali diSposições tegulàIJjentates
pertinentes.

CLAUSULA NONA - DiSSôluçãoda SoCiedade

A Sociedade,n'ão se dissólverá por dissoluÇão..eliquidação da sÓQ.\!l\"

r
.urldiCAao,rnortede sóeioquotista ~ssoa física I

" .~
~ ,'0\ ~~ ,ry~~"

1
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No.CàSOlie faleçimefito dequalqúer dos sódiósoúilO caso deretira1:la.dasodedade,
de quaÍquer dos<sócios,seus haveres serão pagos ,em 24 (vlnte equatro)'prestações
mensais, com jllTosbancários; acontarqo 'balailÇ<iespecial qué ~eÍ'ãlevâJiAldo
dérittódôprai(j .de,gO(noventa)dias;a. Cójttard~quélês eveÍltós; seºdo a pnlri'êira.no
ato da assinatura da .alteraÇão'.contratuâlou por outra ronDa,.aser acordada pelos
sócios quofistas,observada'a.1egislaçãoapI1cável.

Parágrafo SelUildo

óNocasode retirada .dequalquer dos sócios. oretiÍ'aIldo deverá, cotn a antecedência
mÍnirilade 90 (noventâ) dias; comuriiélli esta sua intenção ,pOrescntp,.8 fim de que

, os Sótios temailescentesexerçam O diIeitode preferência, para a aquisiçao das
quotas do retirante.

CLÁUSULA ()ÉCiMA- Dissoluçjo VoluntÀriil

ASocieda,dé poderá ser ç1issOlvidaou extinta havendo acordoerítré os ,SOCIOS
qiJ6tistâs. Uma VeZextititaoli dissolvida 'a Sociedade,.apurada asdívidas,o saldo.
serârateado, entre: os .quotistas, na proporção do capital sociai.No caso de
liquidação da soCiedade,serão seus,liquidantl:s,ossócios quotistas, ou quem venham
os mesmos a indicar, .cabendoaeléS, etn .cônjunto,tomãrtodas as.providêneiaspara
a dissolução.•.a fónna de liquidação ea re~lar ~j(tinçãOda sociedade.. . .

cLÁUSULA OÉCIMA ..PJQMEIRA.- Fj)ro

Fica 'elelto o foro da Comarca de São '.paulo,mais especificamente; o Foro João
Mendes Jiínior,para ditiInir asqueStôes.'oriundasdo presente contrato, coinexpressa
renúnciáaéjualqtiêr quti'ô; poriJiws privilegiàdo que seja, 'eaitida que h'âjaàlteração
lió domicílio das contratanteS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Deliberáçõês Sociais
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CLÁUSULA DÉCIMA 1'£RCEIRA~Dispositivoslegllis

Os casosortJjssos doprtsente contrato,sção resolvidospêlas dispOsições do Código
CiVil Bra:i!ileiroesupsidiariarríertte pelá Lei 6404, de 15 de dezembrodel976 e suas
lilteraçêesrto'que f'ol"aplicávd. ..

.,,\:

Campinas, 06 dejunho de 2016.
,

., r.,\ ....
"'J~\.

: .. ~'--.;

. ~1MENTOStTDA.
, . arcejlbLima <teFteitas

~ '"

~~J----r'--~
FMFSPARtIClPA,l;; . ESE:

JoséMário LiJ:nade Freitas

EliSSim, potestarem. justOs e corttrata4ios,assltiaín o presente instrtmiento em -03
(três) vias de'igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo:

~
\

\

I( I

\, :
. - -. !

;'1~~\ '~
SOCI AMTERMINAIS RODOVIA" OS ...REPRESEMTAÇÕESL IDA.

José Mário Lima de Freitas ). tlÍirMoreira de Souza Filho

Testemunhas;

Nome: JOão Carlos E)e õ
imn06.262.632,SsPiSP
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. "SOCrCmSERvjçQ';URBANOS LTDA.
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CNl' JIMP 5''l.t60.400/0001-81

NlRE N° 35 2 0733820 4

ATA DE REUN:f}.'0 '.."E SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM

: 30 DE ABRIL DE 2017

Data, Hora e Local:

Presença:

Composição da Mesa:

Ordem do Dia:

Formalidades legais:

Deliberações:

Dia 30 de abril de 2017, às 16:00 horas, na sede social, na Rua
Bela Cintra, nO 1.149, cj. 101, Consolação, CEPo 01415-907,

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Presentes os sócios representando a totalidade do capital social da

Sociedade, ficando dispensada a convocação. Também estavam

presentes a totalidade dos membros da Diretoria da Sociedade.

José Mário Lima de Freitas (Presidente) e Ana Maria Lima de

Freitas (Secretária).

i) Aprovação das contas e distribuição dos lucros relativamente

ao exercício de 2016; ii) Eleição da Diretoria; e iii) Outros

assuntos de interesse da Sociedade.

CÓPIA
Todas as formalidades legais da reunião foram atendidas. COln"'DA

Deliberações tomadas por unanimidade dos sócios:

a) Do Balanço de 31 de dezembro de 2016

De acordo com a cláusula sexta do contrato social, foram

aprovadas integralmente e sem qualquer ressalva, as

demonstrações financeiras da Sociedade, do exercício encerrado

em 31 de dezembro de 2016.

b) Da Distribnição dos Lucros

De acordo com a cláusula sexta do contrato social, foi aprovada a I
distribuição entre os sócios do resultado do exercício encerrado

em 31 de dezembro de 201 ,proporcionalmente à participação de \
cada um dos sócios no ca 'tal social, em confonnidade com as

condições compatíveis com a situação fin,anceira da Sociedade

./
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c) Da J.:'I0J!l~:tçãodos Diretores da Sociedade

I -

1- - Com base m7láõsula sétima do contrato social, foram nomeados

p.ara ~cupar os cargos de Diretores da Sociedade, sem designação

-e!,~eê!f,ca, as seguintes pessoas:

i) José Mário Lima de Freitas, brasileiro, casado sob o

regime da comunhão parcial de bens, administrador de

empresas, portador da Cédula de Identidade RG nO

l2.617.634-6-SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o nO

048.426.288-20, residente e domiciliado na Rua Afonso

Braz, nO 747, apto. 71 C, São Paulo, Estado de São

Paulo;

ii) Altair Moreira de Souza Filho, brasileiro, casado sob

o regime da comunhão parcial de bens, administrador

de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.o

5.173.477-I-SSP-SP e inscrito no CPFIMF sob o n.o

029.933.708-12, residente e domiciliado na Rua Silvia

Celeste de Campos, n.o 450, São Paulo, Estado de •
I. . CÓPIA

Pau o, COlnrtlDA

iii) Ana Maria Lima de Freitas, brasileira, separada

judicialmente, psicóloga, portadora da Cédula de

Identidade RG n° 3.650.807-X-SSP/SP e inscrita no

CPFIMF sob o nO 043.895.208-14, residente e

domiciliada na Avenida George Saville Dodd, nO245,

São Paulo, Estado de São Paulo; e

iv) Augusto Ricardo Von Ellenrieder, brasileiro, casado,

engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG

n° 9.797.498-5-SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob nO

157.765.238-00, residente e domiciliado na Rua

152, São Paulo, Estado deMontesquieu, nO371, apto.

São Paulo.

Os Diretores nomeados e ora empossados, mediante a assinatura

desta ata, deverão permanecer em seus cargos até 30 de abril de

2018, d,.,"d" "' ~_, P'",",,~'= ""'~""''" • \

Ref.; Ata de Reunião de Sócios Qu listas realizada em 30 de abril de 2017, com cinco pági
2/3
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dem9l)~traçõe.s fip.anceiras e resultado do exercício social que se

<:;;:e:TaJá em :31 9"aezembro de 2017.

Os Diretores declaram (i) não estar incursos em nenhum dos

c6me.s: previstos em lei que os impeçam de exercer a

:p.fIm;~;.stração empresarial, conforme artigo 1.011, S 1°, da Lei

n.O 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e (ii) estar cientes das

Iimitações de seus poderes nos termos do contrato social.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada,

lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os sócios

presentes e Diretores nomeados e empossados, em 3 (três) vias de

igual teor e forma .• Mesa:

,
Jo é Mário Lima de Freitas

~\~(~~
/ Ana Maria Lima De Freitas

A.PRESENTAÇÕES

" d. . E SOUZA FIL
. j / 16" TABELIÃO DE N AS

• " R. AUGUSTA. 1638 . CEROI.JéIRA ctSAR

/ /
, F~OTAOEUBlSOGNIN.TABElIÀ. o

l.ÍWI'lIlL'iUXl"Cffi~lAP}:r~BlB'UE.~~!!

FMFSiPARTICIPAÇÕES E EMPRE NO

José Mário Lima de Freitas M rcelo ima de Freitas

José Mário Lima de Freila~

S CICAM TERMINAIS RODOV ÁRIOS

AI

Sócios:

Diretore :

•
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TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.
CNPJ W 60.924.04010001-5'1

NlRE 3530044477-9

CERTIDÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Edna da Silva
Presidente da Assembleia

Na qualidade de Secretária da Assembleia declaro que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio .

Data, Hora e Local: 04 de Abril <1e2016, às 13:00 horas, na sede social situada na Praça Whitaker Penteado, n' 183, 2'
andar, Jabaquara, São Paulo-SP. CEP: 04307-050. Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas: dispensada a
convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, ê4° da Lei 6.404/76. Quórum de Instalação: presentes os acionistas
proprietários da totalidade das ações representativas do capital social, conforme comprovam as assinaturas apostas no Livro
de Presença de Acionistas. Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos: Edna da Silva - presidente, e Lidia Leila da
Silva - secretária. Ordem .do Dia: eleição da diretoria. Deliberação: colocada em votação a matéria única da ordem do
dia, foi reeleita, neste ato, com mandato de 3 (três) anos, para o período de 2016 a 2019, a diretoria da sociedade composta
por EDNA DA SILVA, brasiieira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG n' 4.911.117-6 SSP-SP,
inscrita no CPF/MF sob nO 763.565.318-00; UDlA LEILA DA SILVA, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédu la
de identidade RG n' 4.907.841-0 SSP-SP, inscrita no CPFIMF sob nO032.719.178-33, e EUNICEDASILVAGOMESCUNHA,
brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG n' 3.633.405-4 SSP-SP, inscrita no CNPJ/MF sob n'
033 .8l7 .198-3 l, todas com dómiciJio comercial na Estrada dos Casa, n° 3.777, bairro dos Casa, São Bernardo do Campo-
sr, CEP: 09840-000. Declaração de Desimpedimento e Posse: declaram as diretoras ora reeleitas que não incorrem TlO

impedimento de que trata o 9 1° do artigo 1.011 do Código Civil, uma vez que não foram condenadas a pena que vede,
ainda que temporariamenté, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita Oll suborno,
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as nonnas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Ato contínuo, assinam o termo de posse.
Deliberam os acionistas ratificar todos os atos da Diretoria~ inclusive aqueles do diretor renunciante, praticados até a
presente data. Observações Finais: 1) quórum das deliberações: aprovado por unanimidade de votos dos Acionistas
presentes; 2) Ficam arquivados na sede da sociedade os documentos acima referidos. Encerramento: apreciadas a matéria
constante da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a
presente certidão, a qual foi . lida e achada conforme por todos os presentes. Acionistas presentes: Gedepar
Empreendimentos, Serviços e Participações S.A. representada por Lidia Leila da Silva e Nesterson da Silva Gomes; Espólio
de Francisco José da Silva representado por Elda Malvezzi da Silva; Eunice da Silva Gomes Cunha; Lidia Leila da Silva.

Lidia Leila da Silva
Secretária

•

•

•
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TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.
CNPJ W 60.924.040/0001_51

NlRE 3530044477_9

CERTiDÃO DE RE-RA TIFICAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REGISTRADA NA JUCESP SOB NúMERO 178.260/16_2 NA SESSÃO DE 20/04/2016

Data, Ho," c Local: 04 de abril de 2016, às 11:00 horas, na sede social situada na Praça Whitaker Penteado, n' 183, 2' andar, Jabaquara,
nesta Capital~SPJ CEP: 04307~050. Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas: dispensada a convocação pela imprensa, na forma do
artigo 124, *4° da Lei 6.404/76. Quórum de Instalação: presentes os acionistas proprietários da totalidade das ações representativas do
capital social, conforme comprovam as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Comp'osição da Mesl1 Diretora dos
Tra balhos; Edna da Silva - presidente da assembleia e Lidia Leila da Silva _ secretária. Ordem do Dia; em assembleia Geral ordinária:
exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exerclcio findo em
J I /l2/20 15, Em assembleia geral extraordinária: a) inclusão de atividade no objeto social da Companhia; b) canso! idação do esratuto social
da Companhia. Deliberações: em assembleia geral ordinaria, foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações
financeiras e o balanço patrimonial referente aO,exercício findo em 31/1212015, publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e na
"'Jazeta de São Pau/o" na edição de 23/0312016. Foi dispensada a instalação do Conselho'Fiscal, confonne faculta o artigo 161 da Lei
t04176. Passando à assembleia geral extraordinária e colocada em votação o item "a" da ordem do dia, foi aprovada a inclusão de locação

de veiculos blindados no objeto social da Companhia, alterando-se, consequentemente, o artigo terceiro do estatuto social. Por fim, passando
ao item ".b" da ordem do dia da assembleia extraordinária, aprovaram os acionistas a consolidação do estatuto social da Companhia, com a
revisão de seus artigos, que passa a ter a seguinte redação:

TB SERVfÇOS, TRANSPORTE, LlMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.
ESTATUTO SOCIAL

l- DA DENOMfNACA-O SOCIAL '.

Artigo primeiro. A sociedade e anônima de capitaljechado e gira sob a denominação de TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.

fff - DO OBJETO SOcrAL

igo tel'ceiro. A sociedade tem por objetivo .as seguintes atividades.'

a) Locação de veiculos, máquinas e equipamentos, com ou sem motoristas/operadores;
b) Locação de veiculos especiais e/ou adaptados;
c) Locação de Veiculas blindados:
d) Logística e transporte de cargas e passageiros, por linhas regulares e especiais;
e) Operação portuária e aeroportuária;

J) Limpeza pública e serviços similares, coleta de resíduos sólidos e liquidos, domiciliares, industriais e do serviço de saúde,
operação de aterro sanitário. estações de lratamento de resíduos sólidos e/ou do serviço de saúde e valas assepticas;
g) Gerenciamento e operação de serviços de ,asseio, limpeza c conservação em estabelecimentos comerciais, industriais. laboratoriais,
hospitalares, educacionais, elc., compreendendo ainda dedetização, desratização e higienização de ambientes, aplicação de prodUlOSsoneantes e domissanitários;

h) Elaboração, execução e gerenciamento de projetos de agronomia e paisagismo, limpeza, conservação e manutenção de óreas
verdes e revestimento vegetal, inclusive em rodovias:
l} Aplicação de produtos jitossanitários;

j) Recrutamento. seleção de pessoal, especializado ou não especializado, efetivos ou temporários, gerenciomenlo e adminislração de
recU}:soshumanos, utilizando métodos e técnicas psicológicas,.

YJ Cerenciomenlo e operação de praças de pedágio, envolvendo conlrole deflu:<o de veiculas. arrecadação de tarifas e tratamento de
numerário. limpeza, segurança e manutenção das instalaçõesjisicas e de software;
I) Gerenciamento e operação de postos de venda passes ou bilhetes, cartões magnéticos e outras midias;

m) .CeI'enciamen/o e operação de s:stema de es/acionamenlo fIXO e rOlativo en: ~ias públicas, alravés de meifts 7'ecãnicos, ele/rãn'.:o.s
anuo'S. bem como da manutençao da eslrulura movei e da InfraeSlrutura baslco; n j'\ f .. ,

i] \ _J,
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n) Gere.nc+me~to e operação de armazéns gerais (Decreto F~dera{ n" 1. 102 de 21/11/1903), para graneis e cargas convencionais:
o) Movlmentaçao de cargas e transbordo de produto~;
p) Gerencibmento e operação de controle de acesso, vigilância e monitoramento eletrônico;
q) Gerencifmento e operação de serviço de alimentação coletiva e copeiragem,' .
r) Engenharia de construção civil;
s) Elaborabão e gerenciamento de projetos de engenharia civil;
t) Mantltelção civil e predial, em qualquer tipo de estrutura, inclusive em usinas geradoras de energia elétrica, estações repetidoras
e de rádio base;
u) Conservpção viária, especial e de rotina, em trechos urbanos e rodoviários;
v) Serviços; de Terraplenagem;
w) Apuraçiip de consumo de água, gás e energia elétrica, através da leitura manual e informatizada, com ou sem impressão de/aturas
e pesquisa op'eracional;
x) Recuperação de créditos de realiz.ação duvidosa de clientes do serviço público, envolvendo corte, supressão e restabelecimento de
fornecimento de água, gás e energia elétrica;
y) Remoção de pessoas por ambulância com ou sem assistência de profissional da área médica;
z) Distribuição" de água potável;
aa) Censo habitacional e serviço social para construçãq e cumercialização e ocupação de habitações populares;
bb) Logística e distribuição de correspondências em geral, avisos. carnés, faturas, impostos, periódicos e etc.
cc) Serviços de apoio na área de telefonia, informática, preparação e arquivo de documentos e microfilmagem;
dd) Manutenção e conservação de veículos e equipamentos em geral;
ee) Serviços gráficos de cópias e encadernações;
JJ) Parlicipação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista;
gg) Serviços de recrutamento e seleção de mão de obra espec;'allzada ou não especializada, utilizando métodos e técnicas psicológicas;
hh) Serviço de manutenção e sistema de monitoramento e de gestão de/rotas comfornecimento de veículos.

IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO

Altigo quarto, O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 29/09/1966.

v - DO CAPITAL SOCIAL

Artigo quinto. O.capital social é de R$ 133.845.000,00 (centro e trinta e três milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil reais),
divididos em l33.845.000 (centro e trinta e três milhões e oitocentos e quarenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, sem valor
nominal,já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo primeiro, As ações são indivisíveis perante a Sociedade e correspondem, cada uma delas, a um voto nas deliberações das
assembleias gerais. .

Parágrafo seRundo. A Sociedade poderá emitir titulas múltiplos de ações ou cautelas que as representem, desde que satisfeitos os
requisitos legais.

VI - DOS ÓRGÃOS DA SOCIEDADE

Artigo sexto. A Assembleia Geral e a Diretoria são órgãos de funciunamento permanente e o Conselho Fiscal é órgão de instalação e
funcionamento transitórios.

Artigo sétimo, A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se~á por convocação nos termos previstos da lei, ordinariamente, nos quatro
primeiros meses depois de findado o exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o
pronunciamento dos acionistas.

Parágrafo único, Os anúncios ou convites das convocações deverão conter, ainda que sumariamente, o objeto da reunião e designar o
dia, a hora e o loc~l para realizaçáo da assembleia geral, os quais deverão ser publicados na forma da lei.

os titulares de ações ordinárias nominativas

/"7-.= '
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Artigo décimo. As resoluções das assembleias gerais serão tom~das por maioria absoluta de votos dos presentes, não se computando no
cálculo os votos em branco. .

Artigo décimo primeiro. Os acionistas poderão ser representados nas assembleias gerais por seus procuradores ou representantes
legais constituidos na forma da lei.

Artigo décimo segundo. Compete à Assembleia Geral deliberar ~obre as matérias aLudidas no art. J 22 da Lei 6.404/76.

ParáRrafo único. Dependerá de aprovação unânime dos acionistas presentes à assembleia as deliberações sobre: (i) qualquer redução
ou aumento de capitaL mediante aproveitamento de reserva de lucro ou captação de recurso mediante a emissão de novas ações, exceto
sob a modalidade de subscrição pública de ações em virtude de abertura do capital da Companhia; (ii) abertura de capital da
Companhia; (Ui) alteração do objeto social; (iv) operações de fusão, cisão, incorporação, aquisição e alienação de participações
societárias; (v) alteração da denominação social; (vi) dissolução da companhia.

Artigo décimo terceiro, A Sociedade será administrada por uma Diretoria eleita pela assembLeia geral e composta de no mínimo 03
(trés) diretores, acionistas ou não, residentes no país, sem limite máximo, com a designação de Diretores, os quais serão nomeados,
substiluidos ou destituídos, por deliberação dos acionistas que representam a maioria do capital social, todos com mandato de três (03)
anos, sendo permitida Q reeleição.

Parágrafo único. Os diretores permanecerão em seus cargos até a. eleição e posse de seus substitutos.

Artigo décimo quarto, Compete aos Diretores a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos
necessários ou convenientes a esse fi"!, dispondo eles, entre outros, dos poderes para:

a) Um DireJor agindo isoladamente:

ajo Representar a Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente contra terceiros, inclusive, repartições públicas ou
autoridade federais, estaduais;'
a2. Administrar, gerir e superintender os negócios da Sociedade, podendo comprar ou por qualquer outra forma adquirir bens móveis
da Sociedade, determinando os respe'ctivos preços, termos e condições:
a3. Representar a Sociedade em procedimentos de licitaçõe~' púbiicas, podendo firmar propostas, declarações, firmar contratos em
dec'orrência de adjudicação de propostas apresentadas em procedimentos licitatórios, outorgar procurações para a prática exclusiva
dos atos retro relacionados, devendo constar do respectivo_documento o nome do órgão promotor do procedimento licitatório;
04. Admitir e demitir empregados;

b) Dois Diretores agindo em conjunto:

bl. Abrir, movimentar e encerrar contas correntes bancárias, compreendendo a emissão de cheques, endossos e todo e qualquer ato
voltado para atividades financeiras e relações ''com estabelecimento de créditos;
b2. Contratar empréstimos, conceder adiantamentos a qualquer pessoa jurídica, assumir, garantir, hipotecar bens da Sociedade,
endossar e, de qualquer forma, responsabilizar-se por quaisquer obrigações de qualquer pessoa jurídica da qual a Sociedade participe
na qualidade de sócia, quotista ou aciçmista;
b3. Assinar contratos de arrendamento mercantil, de empréstimos ou financiamentos;
b4. Firmar ato de resolução para abertura ou encerramento de filiais;
b5. Outorgar procuração, devendo especificar os poderes conferidos e que, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de
validade /imitado;
b6. Comprar, vender, permutar, onerar ou por qualquer outra forma adquirir veículos automotores da Sociedade determinando os
respectivos preços, termos e condições;
b7. Comprar, vender, permutar, hipotecar, onerar ou arrendar, bem como adquirir ou gravar, a qualquer título, bens imóveis;
b8. Abrir ou extinguir filiais, escritórios ou representações;
b9. Convocar as reuniões da Diretoria.
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Altigo décimo sexto. Quando instalado. o Conselho Fiscal serà composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, e suplentes em igual número,
e.sua remuneração serdflXada pela Assembleia que o ~/eger.

Artigo décimo sétimo. O Conselho Fiscal é órgão não-permanente que somente será instalado pela Assembleia Geral Q pedido dos
Acionistas na conformidade legal.

VII. DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRA CÕES FiNANCEIRAS

Artigo décimo oitavo. O exercicio social terá duração de 1 (um) ano e coincide com o ano civil.

Artigo décimo nono. Aoflm de cada exercício social, a Diretoriaf.::.rá elaborar. com. base na escrituração mercantil da companhia, as
demonstrações financeiras exigidas pela"ei das sociedades anónimas e elaboradas segundo critérios nela contidos.

Vlll. DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO

Artigo vigésimo. Do lucro liquido do exercicio. observadas ~. deduções legais, serão destinadas as parcelas correspondentes à reserva
legal e ao dividendo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre o lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da
Lei 6404/76. O saldo remanescente terá o seu resultado determinado por deliberação da Assembleia Geral.

Parágrafo primeiro. A Diretoria fica autorizada a levantar a seu critério. balanços mensais e semestrais, podendo declarar dividendos
à conta do lucro apurado nesse balanço, o qual deverá satisfazer todas as exigências legais. e que serão pagos ad-referendum da
próxima Assembleia Geral Ordinária.

Parágrafo segundo. Poderão ser declarados, a critério da Diretoria. dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço anual, ménsais ou semestrais e que serão pagos, ad-referendum da próxima Assembleia
Geral Ordinária, observados os limites do art. 204, da Lei 6.404/76.

IX. DA DlSSOLUCA'O E LIQUIDAÇÃO

Artigo vigésimo primeiro. Em todos os casos de liquidação da sociedade, a Diretoria fica automaticamente investida nas funções de
liquidante, com amplos poderes para praticar todos os atos m~cessários à sua liquidação, sem prejuízo da Assembleia deliberar o que de
~ito. .

X. DA INTERPRETA CÃO DOS ESTATUTOS

Artigo vigésimo segundo. Aplicam-se aos casos omissos ou duvidosos as disposições legais vigentes.

Observações Finais: 1) Quórum das deliberações: as deliber(lções foram aprovadas peja unanimidade de votos dos Acionistas
presentes; 2) Ficam arquivados na sede da sociedade os documentos acima referidos. Encerramento: apreciadas todas as matérias
constantes da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrada a sessão, da qual lavrou.se a presente
certidão, a qual foi lida e achada conforme por todos os pres.:::ntes. Acionistas presentes: Gedepar Empreendimentos, Serviços e
Participações S.A. representada por Lidia Leila da Silva e Nesterson da Silva Gomes; Espólio de Francisco José da Silva represeritado do
Elda Malvezzi da ~ilva; Eunice da Silva Gomes Cunha; ~.rdia Leila da Silva.

Na qualidade de Secretária da Assembleia declaro que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
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. :' c; . ' , Demonstrllç60a Flnancelru pare OlI'ExerciclOll Anelos em 31 do Duembro de 2015'e 2014 (Em milhares. de _15 .. R$, exeelO lucro f'Of aç!o)
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31 de deó:emb.-.;>da 2015 e 201-4da emp'8$8 Campo dos VenlOSI Enl!rgias Rerocwa...eisS,•••.••••Demorcstlllç6e. Finencam no Integra en<::onllllm-se lt.d:sposlçllo na sede da Companhfa.Contlnuamos ao Inteiro dispo-rda V.Sas. para
qUIllSQuernsclarn",mentOll relalivos as coota5 presladas. SAo Paulo, 26 de abril de 2016 A Admlnlstraçio
... , , .... '. Balanço," F'Iltrlmonl,"ls . ..., . D"mon~" dos Auxos d," 'C~r:.:a.', .' .

Ativo lll11l.Ui lil12a! F'Ileslvo a pll1r\m6nlo liquido lli11l1l ~ Fluxo de ••• lu das .Uvldades operacionais ~ ll£:11aill
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Reservas de lucros -.!m ---l..m Imposto da renda" COntribuição eoc;;al PIlgclS
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--.l!ZIJ -.1ll.l Imposto d" r"nda e contribulçAo iodal. COrrentB'~ ~ Dividendos pagos
333 366 Lucro (Preluízo) liquido doexft'Cicfo -J!Q ~ Dividas com penou lIgadas
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Capital Resenr8!! dll r"eJ'll1l LUCr05 !PreluínHr) ~:J:~pilJll
~ ReceNO !eqBI RflSflryall dlltuerps acumurados ~ Celxa lfquldo IIpllcado nas atividades d.
~ 64 1.216 !l6?!.1!.lli llnen"l.menlO

3.695 3.B:9S Aumento (ReduçAo) Ifquldo(e) do uldo
257 257 de cma e equivalem •• de caiu

CaIu e eqU1V1l1en1BSde c.lxa
~ ~ ~(9Il~1 ~ Nolnk:/odo"""rclclo

121B !UJ.!i Nonmdoextlrclclo
------ 59.612 AUnMnlO(RedltÇlo) liquklo(BJ do •• Ido

147) (-47) de cBlue equlval"nteli de caiu ~--.E

47 um Contlld';':'; o..nhibIRl~~I;::::,; -"cRc 1SP1993<1BJO.O

(Oe.pu •• ) Recellaa operacionais
Gerais Badminis1raII...-U
TOlal
Lucro (PreJulzo) operllcionel anln dCl6
ef"ilos I!n"ncl!!ros
Receila. Unancairas

Total do Bllvo

Saldo$ em 31 de deze-mbro de 21113
Aumento de capital realllai;lo em 25 de !lelambro de 2
Lucro lIC/lJidodn exerc!cio
Proposta da Admirlistraçâo:
Olvidendol propOSIOS
S.ldoa cm 31 d" dezembro de 21114
AumenlO aa capOtaiem 22 dtI dezembro d" 2015
Ple;Ulzo lfC/lJldodo exercicio
Realizaçao da rase"", dB lucro
Saldos em 31 de dnembro de 2015

Credi! Suisse Hedging-Griffo
Serviços Internacionais S.A.

C:NPJIMF n' 06.073.922JOOO1.05
Comunicado

Eu. Odilon Fernandes de Pinho Neto, brasUeiro, casado. bacha-
rel em Dirello, AG n' 6.194.215 SSPISPe CPFIMF n'045.617.846-
10, renuncio, ao cargo de Dir6la( lla ÇQmpanhl8. Decla(o, Mo exis,
tir qualquer Obrigação li nao haver nada a reclamar. a qualquer
le;mpo. duranle o prazo em que exerci a cargo, dou 11Companhia
plena, geral. Irrevoglivalll irretratável qull6ÇAo. Odilon Ferntlndes
de Pinho Neto, JUCESP nV 164.07B/16,2 em 14.04.2016. Flávia
Regina Brilto Gonçalves - Secrelárie Ge'al.

Ta Serviços Transporte LimpezaGeren~
ciamento e Recursos Humanos S/A

CNPJIMF n~ 6O.924.0.-0I00Q1.51 _ NtRE 35,300.4«.7711
Certldlo da Ata de Asumble!ll GlI1'BlOrdinária

DalJl, Hora e Local: 0410412016. as 13 horns, na seda social na Prnça
WllItaker Panleado, nO18S. 2' andB', São f'aulo-SP. Edltlll da Convoca-
~ com Aviso aOll Aclonl.tlll: Dispensada a convoeaç;!;o. na forma do
artigo 124, ~ 4" da Lei 6.404176. Duórum de Instalaçio: Prnerrte$ os
acionistas proprietários da totallclade das açllc= representativas do capital
loda!, conlorrne comprovam as asslnalUras apostas no LIvrodo Presença
de Aclooistas. Mua 01'8101'1 do. Traballlo,": Edn" da Silva _ Presidenla:
Lldia Leila da SINa - Secrelllria. Ordem do Dia: Ela'<ão da d11l110'~.Det;..
beI1Içio: ColoclldB em votaç-lio. rNItéria ~nk;a dB ordem do d~.foi me.
Iella, neste ato. com mandBto de 3 anos. para OperíOdo llB 20\6 a 2019.
Bdiretoria da &Ocllldade campostB por Edna da SHva. portadora do RG n'
4.911. 117--f,SSP,SP e do Cf'FIMF n" 763.565.318000: Lldia LBiLIIda Sava.
portadora do RI3 n04.9l17.641-QSSP-SP BOOCPFIMF n' lI32.7111.178.33,
e EUllice da S,l\1l1Gomes Cunha. port~ do RG n' 3.633.-405-4 SSP-
.SP e llo CNPJlMF nO 033.817,196-31. todas com domicilio comercial na
Estrada dos Ccse. n" 3.777, SAo Bernardo do C4mpo-SP. Dflclar'çlo de
Desimpedimento e Poue:'OfldarMI aa diretoras ora raeleltas que não
Incorrem no impedimento de'qué tra~ o ~ I' do artigo l.oJ 1 do Código
Civil, uma vez que não I",am condllna~as a pena que ved". ainda que
lalTl'<lrnriamanta, o acesso a cargos públicos ou por OOJTlfllalimll'ltar, de
PTfI\IlIricaçãa-palia ou subomo, concussãa- ~ulalo OIJcontra a I!cono-
mis popular, contnl o sistema financeiro nadoM!, con:ra as normas de
delesa ~a concotrl'mcie, contre as relações de consumo, a lá pUblócaou
a propriadade. Ato contiooo. asslnam o larmo de posse, DaUberam as
acionistas rat;flcer todos os ato= da Diretons. kocluslve aqueles do dlrnlor
ranunclanle. prallcados alé a presonle data. Obervações Final.: 1) QuÓo
rum das dallbaraç6e,": apJ'O\/lldopor unanimidade da YOIosdos Acionis-
tas ptllSEmtes; 2) Ficam arquivados na sede de socletlade os documentos
acimEI ,e1llrldos. Encerramento: Nada m"", hBvlmdo a trata', lol dcdarn
encIItreda a lIeS!llio.da q""llevrou.se e pr_nlfI cetlidAo,' qu~1101tOjall
~chada canlorms por lodos os presentes, Aclonlstn presenteB: Gedepsr
Empreendimentos. Serviços e Panlcipaçlles S.A, reprasenlJlda por Udia
Lalle da SÕVlI" N"stersoo da Silva Gomes; Espólio de F19.'1CiscoJosé da
Silva represantado por EIda. Malveul da Silva; Eunice da Si\lll Gomes
Cunha: Lldill LBUBda Sirva. Assinaturas: Edn" da Sil\lll - Presldenl": LlÓla
LeIte da SUva - Secrelllria, JUCESP - Reg;';(rlldo sob o n' 178,259/16-0
cm 2OJ0412016.Flávia Aeyina Brlno GorlÇalvt!s_ Secretária Geral

Banco de Investimentos
Credi! Suisse (Brasil) S.A.

CNPJIMF ~ 33.987.~3IOOO1-33
Comunicado

Eu, Odilon Fernandes de Pinho Neto. bras~e;ro, casado, baeharel em
Dlraita- RG n"6.194.215 SSP/SP B CPFIMF n" 045.617.64B.10, renun.
cio, !lOScargos ClBDiretor, mem~ro ssm CleslgnaçAo espe::lel do Comi,
16 de Auditoria e mem~ro do Comlt! de Remuneração da Companhia.
Declaro. não eldstir qualquer obrigação e nao haver naCla a raclemar. a
qualquer tempo, duranle o prazo em qua alarci o carglJ, dou li CQmPIl-
nhi6 plena, geral, Irrevogável e lrr1!lratável quitaçao. Odllon Fernandes
cfBPinho Nalo. JUCESP nO164.0760'16-5 .m 14.04.2016. Flávia Rell!-
na Brmo Gonçaly~ ' Secretjrla GereI.

Erba Participações S.A.
CNPJIMF~. 17.820.679/0001.68 - NlRE 35.300,455.215
Ata de AGE Re.UõUlda em 14 de Dtrlubro de 2015

1, OBtl. Hora a Local: 1-4-110115, às 16 M, na aede, em SPISP. na Ala-
medB FllIrICIl,267. 7' andar, Jerll'm Paulista, 2. ConvoeaçAo e Pre-
.onça: (lispetlSllda a publicaçAo dB ed:lals de corwoceçâo. por estarem
preaentes os acion!slaS rtlp'uen".ando a tota&dad" do capital soclal,
conforme assinaturas constames dO Ilvro da presença da acionistas. 3,
MO": José AiCllrdoCosta Machado. F'resDenla a GuUh-llrrneGlampie-
tIO Caputi - Secretdrlo. 4, Ordem do 0111:dalibemr sobre o a...-nanto de
cap<tlllBOcialde Companhia no ""lorde R$loo.ooo.00 com a emissio de
l00.lIoo ~çôes ordInàtiBS, nomln.ativas B aem v~lor nominal. tOlalm!n:B
subllcritas e intfl'\l'"lllizedespelo ft(:lonIsta Fundo de Il'M!Stmento em Pai.
tlclpBÇ6es Mezanino amail Multlselorllll. CNPJIMF n". 13.7B2.S521OOO1.
20.5. DeUberaç6as: instalada a Rounl!o tlli aprovado pal05 aclonislas,
por unal'limidade ds votos e sem quaisquer restrtç~es. o que segue: 5.1.
O .urnento de capl\sl sodal da CompBlIhia dos 81uals R!S4.672.B71.oo
pa'll R$54.n2.871,OO, porlanto, uT:;'"U"1~~lde ~~,~~~~.~I )[,t 5,C.S~l'S~
de R$100.oo0,0lI. mediania a em15sã~'da lOO.DltJaç6es Ofdtnanas,'f\Ct I~i' !.22~.ll'l'l
mlna~YBs e sem valor nominal, ao Ipttç&'~e':em~"SI~ :de:'RS~~OO.I~dã ,'-b- e,,'a- 'a'
UmB.5.2. O pre!;Cnta aumanto de c'Pl!a15Ôdatllll.& nemo\alO'1olàllnenla O
sulner~o e IntBll,ellzado em moedoJ~~!1YJ\~abiÇ)na1~pe1c:u.eb1ls1a nj~fe Com,?
FundO de Invest,menlO em PartICi~~,~~?!no, ~1:t~Iól'Iaí! qüe dou e.
devidamente inscrilO no CNf'JJMF ~p.,l!~,r,~B2.:.~P.l:?9"r:.w: ,." •.R$ 3,38
forme previsto no Bt>Ictimde SubsciíÇilo':"5:2:-J.tis oomiifs aeionis:
t;(Jmpenlia. neste ato, renunciam expressamente BOseu direi e pre- I ~ ll:i ,
ler6ncia na subscriçio das novas aç~ ern~.s ~ Cp, • :a!~1 7 :i:1-, ~~ ~
randO concon:larcom todos ostcrmoJ.q~lMstosba~a ~ efti r.;:l!J ~ .•• 'J

$fiO.5.3. Em razAo da dedberação tomadO nos ítans's.l. ã&na, os ;,'-'. t ~1
acionistas da Compcnll15 1I'!S0lvemBltera, O • d statuto Sodal" ~~'~'
da CompanhiB que plIua a vigorar com agUlnla_!!_ ,eda,o;:1io:-Artigo . R (&~
6". O capital social da ComPllmla' RS5C.~87 ,'rapresentado • t'~~
por 54.n2.611 "ções ordinárias, minativas éá.em vlllor nominaL ~ 1', ,'" .2!i
Cedll açio on:llrnlrlBconlBre ~ eu titular Odirailo de 1 voto nas A.sem. Q;.lilil
b1,,~s de Adonisl.'. ~ 20. lidada e IIT~;!jo.d" par1as be:le~rie b.fí-l.'l
tlem como a drculaçAo ses 1IlulOl."5.ltl mGii\iá~&•.!édfrtJlÍirfído~e' . ;tbõ<i!
:~m~~h;:'~ ~ t~t:O~:~~:~ães Or C ~~ 6~Enc:' ';lJZ
~a~~:C:n,::,a UII~~~l~:~~;::a~~~':1 ~k;:~~~I~:aJ'::'~~~ ~~a.
43.58811 em 09fl2J2015. Flávia Re :na Brino-Sacrelária Geral .'''' l'I{:l.i

C . S . . G. 9Q1_. - ...lr'-iredl! ulsse Hedglng- "ffo
Weai!h ManaQemen! S.A.

CNPJIMF n" 6B.3IB.63210001-12

Comunicado :\Eu, Odlton Fernandes de Pinho Neto, ~rasileiro, casado. bach8'
reI em Dirailo, AQ nt 6.194.216 SSP/SP e CF'FIMF n" 045,617.84
lO, renuncio, ao cargo da Diretor da Companhia. Declaro, não exi
tir qualquer obrigaçlio e não haver nada a reclamar, a qua(qu ~
templl, durante o prazo em QUll exerci o cargo, dou à Companh
plena, geral, irrevogável e irrelra(éveJ qlJi:açao. Odilon Fernande I .
d6 Pinho Neto, JUCESP n"164.0B3J16-9 em 14.04.2016, F1ávi
Regina Britto Gonçalve5 - Secretllrla Geral.
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Vlpasa Valorização
Imobiliária Paullsta S.A.

CNPJIMF nO61.~8.6S51OO01-55 . NiRE 35.300.013.n7
Ale da Auemblola Ge •• 1al'dlnlirla o ~ordln'rie

Reelb:ede em 29 de Merço de 2016
1. Data., Horll e Locat: 29.03.2016. às 101'1,na sede social. sltullda ne Av.
Paulista. 2064, Bela Vislll, CEP 01310.200. SAo Paulo. SP. 2. Preaenç:a:
"cionlslas da Companhie representando 69.12% do capital social. cort.or'
ma assinaturas apostas no livro da Prosença de AdoniBtas. 3. CortYoca-
çlio; PubJjcaç.lio d. Edlllll de Con""""çlo no "~rio Oficial do Estado ele
Sio Paulo"" no "Jornal o Dia" em ecIç6e!J dos dias 03. 04 a 05.03.2016.
01.Mese; FemandoJoao.l Garcia" Prasldenla e Denl GlllaIlenas. Secreté-
'io.5. Ordem do 0111:(a) Enme, disculldo e ••pl"OVa'çlodas demonstra"
ções llnancalras da CormJanhla referentes ao exerclc;o soc:llItencerrado em
31.12.2015; (b} Elelçlio <!oi membros da Dlfllt"",, e do Con •.••lho Fiscal:
{e} FOlaÇaOde remuntmlçAo dor; membros de Oll'lltoriae do Consolho Fos-
cato(d) Paga"",nto de gratffic:llçlloe:os membro! da Olllltorie; {e)AprQVllçllo
e destinaçAo de dislribulçlo de dMdend:>:!l;e (f) OuTrosa"untos de Inl~fIIS'
se da Gompenl1la. 6. Det~~ ••: Realiz.adl! •• por Unanimidade, Hm
R~S$alvas: 6.1" Apro""dc o Relat6rlo da Dl:1lIoria,o BaIar\çOPa!rimonial.
Ol DlIlmonstTaç6n do Rnunado do Exen::ício.dos Fluxos de Caixa e 11l!I.
pec:Uvas NO!sl EXPI"",Uwa. referente! ao exerelclo ••odal ancarrado am
31.12.2015. OUefOlllmpubliM.dall no"oiArio Oficial do E.ta<lo de São Pau-
lo. a fiO"Jornal ODia"em ediçlo de dla 25.02.2016; 6.2 - AprovaGila reelo~
çAo dos membros da Olrebna. paoa manllato alé a Assemblela Garal que
dtlliberar sobre as Demo/llllfZÇÕeSF1nl1nceiõasrelatlvas eo uan::lcio Que se
~cet'Tanl em 31.12.2016: Fernando Jo~ Glln:l •. bras'lelro. çasado. adYtl'
gado. RO n' 15.7\0.525 SSPISP. CpFIMF •••On.0S4.038-04. com escritó-
ria na cldede da Sâc Paulo. SP. ntI Av.NOVIld'l!Julho. n' 3229. conl. 1107.
Pera ocupe' o cargo de Olrelo'.8ecl1rl!rio; e Danl Gllltrnanaa, b,eanelro,
!apa,ado judlclalmenle. admlnlstrellor da emptll"s. "IG n' 17.321.267
SSPISP. CPl"/MFn' 092.621.268-06. com es.;rllÓriorul cldalle de $Ao Pau-
la. SP, na Rua Pfldre JoIlo Manoel. 755, 11' anti"'. p_ ocupe, o ca~ de
Olretcr-Suoerintendante; 6.3" ApmVl!<:laa reeleiçAo dll'l membros doCon_'
oatho Fiscal. para mandato Ble a Auamblela Geral QUode~bera, sobnlal
Oemortstraç<ies F1nancelllls retal~ ao exen::lcIo ence""llo em
31.12.2016. Jos' lltonatdo Teoolra Gomos. bfasUel,o, casado. advogado
e bacharel em ciênciaa conlébeis., RG n' 6.585.610 SSPlSP o CPFIMF n'
668.130.348-04, com aUe18ÇAodo seu suplenle q"", passa a ser Mel,a So-
,,",s TeixeIra Gomes Glmenea. brasileira. casada, adYCIgada. RG n'
ZS.S29.<l5'4-8SSPlSP , CpFIMF n' 309.1 00.016. 47; como membro e1et1w
Reglnllldo Funan de Senna. brasileiro. casado, contllb:Usla. RG nO
2.276.906 SSPlSP e CPF!MF n' 039.11 O.126-53, com aMeraçllo do seu suo
plante que pasu a se, Gilberto zanlnl, brasileiro, casado, RG •.••
01.351.518-6 SSPISP e CPF!MF 'I' 205_777.666-68; a como membra elallw
Paulo Fernando de Moura, bflll~alro. diwrciado, edvogado, RG n'
15.115.791 SSpISp a CPF,'MF '10061.155.346-10, oue mentem seu suo
ple"'e Carlol Albol1a Pinto de carvalho. boasllalTo,Cl!Sado. adYo9ado.
RG n" 33527068-2. CPFIMF n' 118522268.54. ,esiden/e a domícij",do na
Rua Mou'alo Ccelt>o. 511O.•••1).506, Pinheiros. São ?alfiolSP. CEP 05417-
001,6,4" Aprovada a lixllçlo da remuner •.••Aodos Di,etorI'!Sno monta'1te
mensal de RS 21.767.00 pare cada Dil'B1ore e remur>aração dos membros
doConsetho Fl!c:!1no YlIIof",.,,~I da RS 3.658.40 pr,ra cada Conselheiro.
êm ob!lervlncla ao valor allotado no """'reicio do ano de 2015, ll<:rescldode
cormçlc monehlT1aPelo IGM;>.6.5" Aprovado Ooagamanlo de !Ira1lfocaçlo
aM membros da Olrctoria. no VlIlo' da RS 66.CJ3.t.g~DlIIl1cade Dlrelor, a
.serem pagos am uma unica PlIrcelo eté o dia 31.12.2016. em decom.ncla
dos serviços p'estedos e da ded'cllçAo il Compeflhla. 6.! - Após !lX.ama.
dileuss!o e YOleçAo,leiltDroYa(\a e dlstrtbuição de dlvIden:lo8 no vaiO'"total
da AS 14.851.155.20. correspondendo ovalor pcraçlo a 1'1$a.59aprovado
em Assemblei:! Gemi Ordin~ria de 29.03..2016. que5l'!rlIo pagos den1rO,da
60 dias. contados da p'e •.••nte deta, ntlS lernloa do ar1lgo 205, S 3" da leI
6.4lW76. Nos termos do afligo 287. 11.a;;nea 'a' da c;itada lei, preecreverá
em 3 anos e açAo para haver <fIndafldos. conlados da data em Qua tenham
sido postos AdlsposiçAo do eclorJsla. &.7. AU:orizada a Diretoria a reallze'
lodos os aIos comple""",larel do registro e publlddada da presente a1a.
bem como a IOmal. com os mels amplos podares. todas as provIdtncias
que Sll lorna",," necessams P'llll o cabal cumprimento do Q'.>eora lk:ou
resoMdo e do mels que seja determinado pelas leis quo regem a mato.lrla.
7. Out •••••e" ••untos d. Intefe$ ••e de Companhl.: 7.1 - Aprovado pof uM_
'1mldade. as OMS de modemlzaçlcl,evi".alfzação dQ SIlopplnlj Cente< 3,
oue Ibrangem; li) amp!iaçAo das doçe lat."...;s ao esleclonamenlo:
(11)construçoo d'l!elflVlldores pano"m1cos no do centml e "'leYadormonta
carga na corredor axtefno do emp,el!T'\d"me!'llo: (m) adaquaçlcl
rf!e$\l"UturaçAo da 6,ea devoMda pelo clnama de aproxfmadameflte
1.200m" pe'e futu'M lCCl!ç6es:e. (Iv) raY!1e~ZllçAodas l3ehadas. As obl'lls
sa encontram em lasa da o:ontralaçãO de p""llIdores de serviçoe. e o orça.
me'lto estimado e de RS 7.000.000,00. que !Iltrto custeados paIB Compa-
nhia. 7.2 - Os eclOl'llslas raij!icam o acoIdo raalizadc enlre a Companhia a a
empresa PlayArle C/rlemaa Ltda., CNPJJMF ~ 50.4J4.14iWOOHXL
6. Declareclo de Deslmpedlm ••nlo: Os Diretof'lls etellOlldedara,am quo
nAo IIlllâo Impedidos. nos tenoos do arlig~ 147, S 10 da La; nO6.404176.
pera OeXllrcfclodo cargo de edmlnistração da Com~nhia. 9. Documentoa
erqulvedos na Companhia; (I) Pubil<:aç6Bsdas Demonetroç~es Fln3ncel_
ras referentes ao IIrXBrclclosodal encet'Tado em 31.12.2015; (11)Publica-
çOea dos Editais d'l!COnvocação dast" Aeemblllia; a, (Ill) A, Procuraç6ês
dos aclorlistas representados na Assamblele. 10, encemlmonto: Nada
mais Mvenclc a aft' lralado. foi cferedda a palavra a quem de'a Quisesse
taza, uso. e cemo ninguém se rnanHes'..otJ,fo"m encerrados os trabalhos e
aUS:;>e11Sl1e asaambleia oeIo !empo neees""rlO 1I111Y'rtl:JJradesta "Ia. 11qual,
epês. reaberta. sessão, lo; lida. IIcMadae<>nIormo.aproveda por todol! OS
presenles esslnadll- $Ao Paulo, 29.03.2016. Meea: Femando Jo ••' Qllrcl ••
. Presldanta; oanl GlIlananaa_ Secretl\rio.JUCESP. NO163.9n/I6-1 em
14,04.16. F\;\vja R. Britto Gon lvea. Sac:ret~1ia Gemi.
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Sika Química Ltda"
CNPJ n'll2.884.94S/OO0'''9' NlRE 35.215,430.793

ATADe REUNIÃO DE SâC10S
1. D,'n Hp••• !! Lp"':Aoa 31/1212015.1Ia 10 hDrns, na .eela d••Slka Oul-
mica LIda., soPedade "mpresllrta IIm1lada. com sede no Mun;cjpl~ de
Lençóls PaufCstalSP. '1e RodeMa Ju~eno Lo""flZettl, com acosso pelo KM.
31)4 da Rodovia Mareo::llalRondon. Pavilhlio Industrial 'S". CEP; 18685-
900. mscrita 'lO CNPJlMF n' 02.984.94S1OOO1-49 com conlllltO de consli_
tuição al'1lUÍvedorta JUCESP acb N1RE; 35.2\5.430.793, em sessao da
17/1111998 rSociedade"). 2.~; Dlsoensada a col'rlfOeeçlio. em
l'llZAoele p"" •.••nça da tal"lidad ••dos Sócios. a aat>er; (e)~, soei ••..
dede PC' açOes. com sede na Avenida Or. "'lbertO Ja<:kson Byfnglon. n'
1521'>.BalrroV!la Mand<. no munlclpiode OsascolSP, CEP:0$276-000, ins.
cr1ta no CNPJ sob o nO33.091.704J0001-95. com Se<J6alos constitulivos
d<Md:!mente elQUlvados "" JUCESP sob o NIRE: 35.300,143.043, 'leste
alo rep<B'SBnleda'" lorme elo SIlUesllllulo sodel. Ilt",,,", do seu o;relC'
Pree!dene. Sr, "'ndfll'tl Russo, ~.a~ano, casado. engMhairo qurmlco. RNE
~ V82399'1-8. 1r\s.;<I10no CPF,IMF nO235.163.268.08. com OlSC'llÓfIona
Avenida O,. AQlertOJackson Byi'lglOl'l,~ 1525. Bairm Vila Merck. no.-nu-
nic:lplode OsaseolSP. CEP; 06276-000 e lIau Diretor Geral 81, Rene Ca-
mergo I<echen,breile!ro. casado. engenhelroQulmico. 1'113~ 16.436.331.
Inscrita no CPF/MF n' 099.503.058.sa. com escrilório na Avenida Or. AI-
bertoJacl<Bon 8yingtorl, n" 1525. Bal"oV~a Mand<. I'>CImunlclplo de Osa.s.
colSP, CE.P: 0527&000: e (b)~, sociedado co'lstilulda a existente
da acordo com u lale da Sulça. com sede em Bear. Inaaila no CNPJ/MF
n" 05.719.801/0001-25, nesle ato representada por aeu bastante procura-
00'. Sr. Pôlulo Eduerdo "ire Nada. bnlsHelra, ClI•.••d), advogado. COr.':as-
crtlório ne Avenlda or. AltlerIo JacksOl'l Byingto,," ,," 15:'.5. Vila Menck, no
município da OsaSCQISP,CEp: 0527l!-000. RG n' 18.J i;J.d41 SS?:~P. j~s-
CrilOno CPFIMF •.••170.995.208-30: 3.llk8: Pret'c'~.,'r: "lene Çama'llo
Kachan: Secretário: Paulo Eduardo ItiroNade; 4. ºrd"m do Qla: Da:ibe.'a'
sobre (I) o Proloco1o e JUllifocaçoio de Incorpo •.•••ção cll'l Soci •.•••Me peta
SI'" S••••.(11)a rallflCllÇlo de Indiçação da empresa de eva&açlo asp&da.
mds: l"l}e aP"0Y8çAodQLaudo de A""hçloda Slka Oulmlce '.ld,.;{lv)
a IfICOrpOlllçAOcom a versAo dIl10larrdade do ece"":lli ••~d, da S<>cidd••de
para a Slu SoA.;e (v) e "Ulorlza;Ao &0$admlnlstlllr<o•••~ ~alll pllll'ca.'am
lodos os atos neçessérioa à Implemen".aç!o das dl.1D.JlJç6es "dma.'u
aprovadas. 5. penb!:r!lCÕe!!' A.PÓ$II'1éJlsodo essuMO da. o-clem jo dia, os
Sócios da Sociedade delib1'!raram. e. por unan!m1dlldt! do!votos: 11)Apro-
vam. IntegIalmente e sem restrlçOes. O "Protocolo n Justlflca?-J d •• 1•••
eorpooaçlio da Slka Oulmlce lida" pela SlIla SoA. (doraY2ntr simples-
mente denomlnado como "ProIocolo'"). celebraclo J.n 30111120',5 I-O,as
Adminls:,ações de ambas as 5ocIededes. com a \'Srsb t'a Ictalttc3 do
acervo liquido da Socledade P'lra • Sika S.A .• e.,;•••••'1ualllica<"l!l,co,,, e
çensequante ontlnçlio da Sodedilda. a P'01ocoh;, enecr.l",.s" ;••!'IIoac
p""",nte Insl",m""to como SIIUAnexo I. (11)Ramrc' •.••~.Indicaçlio a nc.
meaçoio da empf'llsa espacilllizada APSIS Consultoria" AvallltÇÕe3
lUla .• com sede na Rua da Assemb'ela, 35 - 12" andar - Centro. na clda.
de do Rio de JanêlrolRJ. lnK<lla no CNPJ!MF nO08.681.36S1OOO1-30 li •.•••.
glstrada 'lO CRC.RJ Icb OnO00511210-9 ("APSIS1, Indlcada pela Adml-
nlst'flÇ!c de arltllls as empl'\!$lls el'lYOlvidasna ope~ ora "P'"ovacls e
q'" """Iiou. e valofll$ contábe!is na. deta-l:Iasa de 01/1212015. a totaftdade
do ecervo liquido da Socl&dade, ora Incorperado pola Slka $..A. (il1)Apro-
YlIm. lntegralmente e HITI reslriçOes. o "Laudo de AYllttaçlo- elabcraoo
pela emprtlSll espeeielizada APS1S 51IP1lIr"ferida. Q'" avaliou. a •••••Iores
conlábels. e lOlandade c;IollCarvo liquido da Socledada IncotpOf"do pela
SíJta, $..A., em RS 29.57_.7012.44. com relertncia ao balen"" e5P'llCiflCOia-
Vl!nlado na data-basa de 01/121201 S. O lawo co'llábl. o qual expnclta a to-
landede do aceNO liQuIdo Incoroorado da Sociadade. encD;'\1nl-sa junto ao
pres~te Inalrumento como seu Anno 11.(Iv) Ap'ovam. ô.•••.egralmente e
I"m 'estriç6es, 11IncorporaçAo dIIlotalidade do aearv(lliquido da Socie-
dade. nos lermes e condições definidos no Protocolo (AnelO I) 11de
aeord~ com os volQros flSl)lJdlieedos no Laudo de AVllllaç!io (Anuo 11)
e. por consequ6rn:la, aprovar a axtlnç.lo da Sociedade. Em razilo da
aprovaçAo l'Ita!J'lll e aam res1rições da ;llÇlJrporaçlo. UI6t:õas decler"m
que nAo se vale'Ao do dirello de recuso. (v) Auto,lzam oa Administrado-
re~ da Sociedade e pralicarem todos oa etos necessállos 11Implamen:a-
çAo dn danbera~es ora tomadas, sendo h'Mlltldos dos poderas para a
reallzaçao de todos e oualsqvar ates necesS.érios li reallzaçlo da Inco,-
pora~. devendo ainda pn;>eede' 1l1ranslerllncla para a Slkl S.A ou ac
cancetamento d'l! todos os relll••l'os da Sociedade. (vi) Oe<:Ia'am que a
Sll~a $.A racebe a toteildade do ecervo 1I0uldo da Sociedade n. condi.
çAo de.sucesBtl'll alltulo unl""fIlIl. raspondendo pelos difllll"s e obnga-
çOas nele conUdos. como se seus lessem. efeUvos ou conttngentes. QUe
dIIcolTllm de aios p•.•••líc••dos ou tatos OGOrridosat' e presente dala. ccn-
/orme o quanto di••posto no Protocolo (Anexo Q.(vlf) Em razlio da ope.
n!ÇAo da Incorporaç:Ao do acervo pat,lmonial da Slka Ou;mlCll LIda.
pela SIk&S.A ••as In,er~lles dos estabaleclmentos emoresariais da so-
ciadade Inco,polllda, aede e filiais. com lfXceção (la licença amblc;'\lal da
sede. serlio baixadas. sendo as atlvidadn deles absorvidas pelas flIlals
de Inco'poradorn. i6 existentes. não havando abertura de novaa !ihais em
dacot'Tllncla da l'Icorporaçlio. 6. Encerremonto; Esgotade a ordem do
dla. o Presldante dau por ence'rada a presente Reunllio, da qual lavrou-
.J;e a Ofesal1\ll ata Que. lida e achada confo,ma. lei por todos OS p'esen-
tes assinada. $Ao Pl!.ulo, 31/12/2015. Mesa, Rem~ Cama,go Kach'n .
Presldente. PaulQ Eduardo IUmNoda - Seçrele<lo. Sócias: Slka S.A" An.
drea Russo. R~. camargo Kachon. Sika AG. 1'.0. Paulo Eduardo llIro
Noda. Teslamunhas: 1) Nome: Geraldo GOmêS. RG: 12.619.441-6 SSP/
SI'. CPF: 056.797.75!l-7S, 21 Noma; Alexsandro Acsonov de Jesus. RG;
24.572.671-8. CPF; 2SO.927.418-o5. JUCESp nO 66.929116.0 llr11
12.02.2016. FhiYla Regine Brltlo Oon •••I"" ••• SeC'".,tàií~ floral.

SESAMM - Serviços de Saneamento de
Mogl Mirim S.A.o., CNI"J n,. 10-311.23!1JOOO1.36' "'~REn.' 3SJ00350729

AI, de ReunIão do Conselho de Admlnlsl'ao;:ão
Lae11. dala li h",,6rto: 01103115.h 10 hs. na Rua Joaquim Florist'lOn'
913. 6' andar, em SPISP. Presença; lia mail;lrlll ~ CQn$elheiros da
CompllnN.!!. conlcrma asslnaluras. P ••••ldente" ~reI6r1o: PresldarUe
da Mesa. Paulo Roberto 00 Olivalra: Secretário da M,"a. Rodrigo 11'"
Pinho Berloccelli. Convoç~o: encaminhada pelo COnllelhaim Presl.
d8l'1te.de eecrdo com o disposto nC arligo 14 e ~~ do EaleMo Sociel da
eompanhffl. Ordem do 1;11.:(lJAp<esantBçlo tio Pl"no SA.8ESPREV; (li)
Fluxo di! cal'lI • Fed111menlo 11002015; (fil)A/lfese~o e e;l1'OYi!lç:l!o
de pl"<lPOl'lade Orçamento pera 2016; (LV) Projll':OISO 900Q12015. eslá.
gio atuet, (v) I'osiçlo qU3nlo e IItue~zaçáo da documenta:;;\;o wclalAr18
da Companhia em decorrt""la d. transle,6ncb! clu .ç6n das 10lilln
Adonisl"" GS lolma Environment S.•••.reS Inim••1 •• Tecnk:•• y GeSll6n
Medio:ombi"ntal SAl) ["TGM1 pe'll e nove Acionislll GS Inima B,uU
lida. ("GS inlma Brasil"). bllm como alleraçoes decormn1es da d:sâo da
Mllga AcionlSIa E$ludos Técnicos" ProjalOS ETEP Lida. ("£TE?") e a
nova Açicnis1a ECS O;I"'açO"" e PIlrticlpaçOes S.A. rECS"); (vi) PcsiçAo
ouanlO haçõos da Compliance da Acloni51aICompanhla: I'o'IQPLR 2015-
Apresonla~o do resullado: (viii)OIstrlbulç:Aod", dMdflndos: 0_) Situação
al",,1 do Processe SeSflfllm )( Freitas Gulme,hs: e (x) Outros "suntos
da Inleresse da Companhia. D",libe<açoet. Tomadas por Melo'" dos
Presem",,, ln/dalmente. O Pres!dente do COl'llelho de Admln1straçl0.
Paulo Roberto de O~velr", aOriu os trabalhos epresorr.ando os sarmo.
,,",s ~o:tvidados' CO$ll' Soa ••••••a"rbosa (O/""to, de Pl'8'\lldoln~I,,),Fe,-
nando S.!VIoII(Gerente de Investimentos) e carta Cristina Silva ,Ge'ente
de SGguridadel. todos da I=undaçlio SABESP de Seguridade Socie!
I"SABESPREV"}: o Frandsco Cunha Uma Cintra. lnlegranta da Diretoria
Ea>nOrntco.Fín""","ra o de RelaçOes com IrtVIlslidonls da SABESP. que
pretende ••ubslJtuir o snvõo Aroulho no CII'110d" Conselheiro do Conse.
lho de Administraç;l:o de Companhia lno;!lc;adopela S"8ESP: e. por ~m.
" Unflu Rodrigues A1onso pata Acionlsl" ECS que pralMde substilulT
" Ma,ceto Senes Hclanda de FreUas: bem como oa direto"'l da Com-
panélle Carlos Robarto Fe,,,,lm (Direlor Presldene) o Elia!'le Rodrigues
<te"'Imelda Florio (Diretora Técnica): O) Dando Inldo iI O,dem do Dia. o
Presidente do Conselho passou a palavra ao CeSll' Soares Barbosa da
S"'BESPREV Que co..-.:luziua aprosentação sobre Os planos de pRn'kiên-
das a I"" de oue os mesmos possam lMlmualmente ser o!erecidO'S80s
colaboradores da Companhia. s&gUidos dos complementos da saus Çl)\a-
gas Femanclc SavIoll e Ca,la Cristina sn •••••.ambos da S"BESPREV. os
'luala dlrimi""m e5 dúviclaa dos Conselheiros e conv!dlldol\. Por limoOPre.
sidenle do Conselho so~dteu que a apfllsMtaç!o fossa dlsponibliizeda
aos Consalheiros e con~dados prauntllS: Ili) Em seguide. o Presidente
de Conaatho psssou e palsvfllao Oir"lor Pruldenta da Companhia panl
a COl'lduo;1odos t•.•••balhcll qUt!. Imtldielamenle. apresenleu O ftu:xo de
Cain da Complnhla. o qual 101dlspo."bíllzado aos Conselheiros. ug.JIdo
dos esdateeill'lllntos aos Conselhetros pelos OiretOf'llSda Companhia: ~U)
Em seguida o Ol'elo' Presidente da Companhia d15ponlbilizou aos Con-
s"lheíras o es!\ldo aconomlco da Companhia. o qual 101diaçulido paios
Gonsall1airoa ê llprovado como praposla de o"'"mentc P"'" 2016; (Iv)
Ato cont;noo. a Diretora Técnica da Com~'1hla expôs a pos~lio QUlInlo
'lmolanlaçlio do Projeto ISO 900012015. <;Ujaprevlslio de C'ilrliflcação
'o sagundo semastre de 2016; (v) N" ••••Quo\ncia. o Diretor Prasldenle
da Compan!lla passou a palavra aO Conse!hêiro Rcdrlgo Bêrtoc:calli Que
1nI0,meu aos demais Conselhel'os 11'MpeUo da documenlaç!o societária
da Companhra em deton"~a da transle,tncla das aÇÕ<l$da GS Inlma
e iGM para GS Inlma 8rasll e ti cõs!o da £TEP. Ne$Se epeelo, Ioram
ohservados, (ai O Pc<1e' Conc&denta aprovou a aUe~ da GS mima
para GS Inima B'ISOIno contralê da Compenélla: Ib) Foram e.lte•.•••dos e
alualizados os cadestms da GS In/ma..TGM, GS Inlma Brasil e da Com.
P'lnhla peõ3nle o Banco Central: (c) Se';!; lorrllllllzado. alravés de Termo
Ad,tivo ao Acordo de Acionistas da Companhia. o lng'oSGo da GS Inlma
Brasil no capMalsocial da Companhie: e. por 11m:(d) Serl\ proviôonciedl
a aluallnçkldos lMoa de registro de aÇÕl!' nominativas e de Iransl8l't •••.
cia de lIçOl'!!;da ComPo'lnnla.com vlstllS a averbar a cerosAo das ~s
d" tilularidade da GS Inma e TGM Po'Iraa GS Inlma a •.•••::Il bem como a
aHa'aç6e!s decorrentltS lla cisto da ETEP a, porta'lto, tm'lSle,Oncla das
açl\es PlIõ3a ECS. Neste mBSma oportunidade, sará 10,m.Unda a ce&-
~o gllllolla das açOes de tltularldade de peasoas rrs1cas, de modo que a
Companhia ""'0 lanha pesSOllllis1cas ~lu!a'n de ações. de eoo.rdo com
a oosslbllidede Ofevista no artigo 6' da L"I nO12._3112011 que slQ,lmlu a
erloéncla de ar1lgo 146 da lei fi' 6.40'176 que ~revla a naceuldede dos
",ambros do Conselho de Adrnlnlsrraçlo lamb'm aef'llmacionis1as; (vt)O
Conselhelrn Merco Seldanberg abcrdou a na<:e!Sldede de se estMulll
um p'ograma de Com~~anca na Companhia. sobro Oqual o Presldeme
do Conselho comemou que será desenvclvido nos próximos meses. ao
OllSSOoue e dlreto,la da Compenhia mformou que nAo houve QualQuer
defluncia sob"" •••.•••ntuais 1m!\lUlaridol.desou Inco,*,nnldadea formulada
pot colabo •.•••d~res ou lercelros relacionados iI Companhia, Out'osslm. o
Preside"110do Conselho Informou oua está eli'lhandc a ""plantaç.Ao do
o'ograma de Com;Jlianco com a OS !'1ima e a OS Engl"...,rinll and Cons-
lructlon ("GS E&C'1.acionistas a con!raEadollls da OS Inlma Brll,'I: (viI)A
Diretora Hcnica da COrmlllnhla apn!S<!1110ua rrtetodolCijla para a PLR. a
qvallol ,hpor'liblhzada aos ConllBlhe'fOScorno ~1mul.açAo(ou seje, oomo
••e lodos I~ern atingido o mblmo de seu rendimento) dos pallllmen,
tos eos coI;1bo•• dores e dif'lltor••••d. Companhia. Após. as eYllIIaç6es
tr1d\vlduais dos coIeoo",dOfBS. a D\'e1orie encamlnharll o resultado nnal
de PlR rui pró.""e reuni.lo do Coneelho: (viiQAlo conlinuo, o Presldenla
do Conselho ~ugeriu Que lesSêm dislrlbuidos como dMdel1do$ 100%
do luero liscaJ excedenta de Compenhl •• lugestão Que lei denberada 11
acalada pelos demala Conselheiras. de forma que esse ponto aer6 fo,-
ma!menta UOladoem Assemblala Geral de Acionistas: {Ix)O Cr)nselhe'
Aodrigo BertocceDl apresentCll o status do processo contra a Fnl!W ui-
m"rães. am apa,lada slntese; em 14/07/15101 publicada a sente que
julgou procedente a ação e perdalmen!e proeedante a mco...... o a LOJAS RIACHUELO S/A
Um da co'ldanll' a Ccmpanhle pager AS 100.18 li 0""-- CNPJ n"33.200.056f0001 __9 _NIRE 35.300.040.953

:~:a=~; ~:~;:;~ca d: t~~lo~3~~ ~ :::,~ emble!a GcnII Ordinjria R"llizada em 23 de Março d" 2016
_...... ~ : Aos 23 (vinte e tr&) dias do ~ de m"fÇC de 2016,

• Incidindo correção monetária a pa'l~ da dlaçlo (t= f~J oci 1 Conw hl CId
cldo decola da """s~ilo da omba,go$ de del:laraçlo ~. 'lc: ,Es~~:~~ea~ PIl::.ena Ruaa~ea~t~.n~~,aJard~des:~
e juros da mc'a. OllSde 18101/16 o proctlSSOencontra. == ....,'ll)~ P 02$25-000. Carrmeoclg 'l Prn,ncna' Dispansada a con-
a junt~da de petiçio. a qual &li imllgino se' o reo::ufS~ ~ . ,! 'os termos do perngra!o 4' do Artigo 124 da Lei 'l" 6.404na.
~reites Guimarães. L8vrllluro e Leitura dll Ata; Nadl= ......•.\.;
trata" encenw.S9 a re""lAo paio tempo nacemrio ill ~ - 0:: ~~t~ç6~~À. I~~~~t~.,:~o~~~~ ~~m:.e:.~õ;=~~:
no livre próprio. 11qual, epós lid" a epro""da. IoiIlSSi' ~ ~~;ri Ide na Rodovia RN 160, M'l. Km 03. Bloco A, 1" anda', Distrito
Co""elheirD5 presentes, Data: SAo Paula. 01103116.M e;::;::; -' ~ na Comarca de Nalat. Estado 110FIlo Granda do Norta, CEp;
Preslden!e. Paulo Acberto de Oliveira: Secratério. 5,. :::;;:; ~ ;:: I. nesle ato por leU r""rasentanla ItlQ<Il.conforme allSlnatura
8efloccell COllllel!>elroSPreSMlas: Paulo Roberto de'= I P""sençB de Adonistl! ••.~:~: F"vlo GU'llel 1'10-
Schllepe,. Rodngo de Pinho Bertoeca~1 a Ma= Sal,= lJ&Dg:NlIW\OnRoclle de Otivellll Junior. Ordem dA Dia, (a)
de Pinho Be"oc~lltll . SacreMrIo d" Mer;a. Jucesp n' ~ - :entas dos adml'llatllldo'ea. examina" di3cutll e denbelll' acer-
13/0412016. F~võa Re "'" Britlo 130 ,,'ves, Secte:ári'~ !: MlçAo do RelalOrio da Admlnistraçlo, OemOnslraÇÓllS Flnen.= ,% ,'i!::;;::~~otas Explicativas da Companhie. relerentes eo exerelcio social= E ".+...,,;.,.".'0~;':z;;:.t~ em 31.12.2015: (b) Aprovar c pm labore mensal da Diretoria

~ .",,~; lnslalada a Allsemblela e pn:>cedida à leltura

Sul América Odontológicl ". lE, ;.,~Â?';m.:~&i.::o~~.~~:: =dt~:~S:=. ~~ to=hl:.s::;u~~
CNPJJMFn' 11.973.13410001-05. NIRE 3530 J fi ~ F'"e~-a Apl"OYildoo Relalôrio da Admlnls1raçlo. DemcnS1<aç6es FI-

Ale da ReunIão do Conlelho de Admlnl. UV !!;;. ~ F e Notas E.XPIlcativasda Companhia. rele,entes ao uarcicic
realizada em 2 de março da 2016 l""do em 31.12.2015. publicado no ol6f\o anclal c;IoEsl"do de

Em 02.03.2016. As 16h. na seda da Companhia. na Rua dcs Pinheiros. ~~~6~~~'~1l::SJo;;:I::r ~o;:~~:=I~~~~e~~~~=~od:
n' 1.673.7' anda,. Ala Sul e 11' anda,. Plnlleiros., São Pau\o. SP. rauNU- P'o latoJre da D1relcrla Exa<:l1I'vapago no pl1meira trimestre de 2016. a
se o Cor1selho de Admlnlslre.ção. com a presença da 1011llldaded'l! pa'a c exe,cldo restanle de 2016. o ""Iof mensal lixo de at' RS
seus me'llbros. palll dallbera, sobre a segulnta Ordem do Dia: - Tomar 690.000.00 (Selscantos a nOYen",emRreais), ""Ior asta acrescida de bQ.
COI'Ihedm~lo da renúncia, a pa,tlr desta data. do Sr. Enio TelBUO nlflCaÇÔllsê lodoa os beneHcioa I",~s pe,mlIidos. semp.a atralados as
Fuklll do ca'go d•• Oiõelor sem desl!l ••••çAo especial da Compenhia. metal p~ta~lecldlS ClaComp.:oflhl". a lTIOIllant" l:Itado deveré 110'
conlormo celta IlproSBlltada p.:olcmesmo: e OleCulida a maléria, 101a rllPllrtldo da fofn'\ll estabelecida pelos Olrel0'as e ooder6 58r atuarrzado
mesma ap'ovada pela unanlmidada dcs Conselheiros presefltes. Nada com bese OOBIndicos o!lelals do Gcvemo. EnP1!r!Jl!Df!n1g9 Agrpyi!eAp

maIS havendo a treta'. foi ence"",dall reunllo. lavrendo--sa a presante ~~ ~:: s,:-,r:..r::~~e:t~ialo~u:.~~a~~:h=:;~~~';;,;
ata que. aoó-s lide e aprovada. VIIIpor 1odos IIsslnllde. Sêo Peulo. 2 por todOIi asstnada. Cftrti!!çg rum Rsll! RI6 ti çópia ne! da priglM! !Ilyradll
de março de 2016, Asslnatu'es; Pell'!clt de len'llgo~1 Lucns, presid~le; nQ LII/roAU!$d, Assm!>!!llMQftrnm Fhlvlo GUflIel Rocha _Pfllsldante.
Cartos In!anle S;lntos de CastTo a Gabriel Portella Fsgundes Fllhc. liewton Rocha de Ollvelfll Junior, Secrelário. Aelonlata: GUllfllrepes
Coflsell1eiras. JUCESP n~ 131.4_6116.0 em 23.03.1!l. 5«ralil<la Gal'lll GQnh!cçCies S/A _ Sr. Neva/dO Roeha. JUCESP n' 166.119/16-7 em
Flávia R. Brlno GcnçalYes 16.04.2016. Flávta Regina Britto OonçaJveos. Sec'et6rla Gero,!. .
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cettld.lo do R•. R,IlIIcaT1O d,,"'t. de •••••• mblele Oer&!Otdln~rl. e E-lnoordln'rle ReglsUtlde n. Jueup Sob Nu""ro 171S.26Of15-2ne Senlo de 20104120111 6 3
Dete, Hora e l.octIl: 04104116. b 11 hs. n" &eClesodal sl!lIeda na Praça WI'llta!<e.Pef!teacl". nO183. 2. anda,. essemblBia. Oqllal no""",' um secretário .••••.tigoodklme .•••••reooIuçOes das essemllleias (lera•• S<lfio10med , .
Jabaqlla,a. nesla Capll!lI.SP. EdJUOIde ConvoeeçiCl eom Avi"•• SOe Aclonlet.e: d1=penseda a corwocaçto ",,:e po' maíorie ebsolllla d. >101011dos presenle. nlo li computllndo no eAICIlIoos votos em branco. Artigo d6clmo
'mp'ensa. na !otma do a'l9:' 124. ~4.da l.e16.404/76. QUÓfum de lnllteleç.lo: presentes os acionislas propriel" prlmeiro.Os aclonlstas poderão ser ,epreseRladoS fIlIsas$ll~as gerais pol' nus procW8dores Ou'epr~"ntan.

~ Oa toIa~dadft dll.lleçOes represenUllivas do caplUlIsocial. co:,forme eomprovam es esslnaturu ep081••• no leS legais conslilllrdO$"" torma da 1el"'11Jgod6cjmo segundo. C"mpele 6."'su-mtlle~ Oeral O••••berar sOtllll aS
jVrOde Presença de Aeion'5tas, ComposlçAo de Mou Olrotortl dOSTreboll'lO,,: Edna da SítYa. presidente oa mat,""s atuo,o.as no Arllgo 122 da Lal 6.404176. i linlco. Depenoe"l Oe aprovaçto un6.n;me dos scionietas p:a-

4ssemblela e lId1a Lella da SiJ\la. secre1âtta. Ordem do DI.: em lISSemble;. llefal ordlnérla: eIame. discussAo e IlB'nlI!Sé assembleia.1 deliberações sotlre: (i)qualquer mduçAo ou lIumen:o de capital median1ll'aprovafta~to
Vl)tllçiiOdo 'eIIlIO,io 11•• dmlnistr.çAo. balanç:o ~t,lmonIal e demons\fBÇOes tlnellCelras 'ele,entes ao ue,clcio da reserva de lu:ro ou ceplllçto de 'ecu:ao med'.nle • emlssAo de I"IOYBSações. e>:celo sotl a modaillade de
lindo em 31/12115. Em .ssemblei. ge'al exl,aordlntl'la: el inclusAode ativh:llldeno obJelo sD<;la1da Companhia; b) subse'lçao pUblicade açl\as em Ylrtud!lde ebor1u:e do çap~a1da Comp.nhla; (ii).be,l\n de capital d. Campa.
consolidação 00 estalUlO soclel da CompanhIa. Dollbenlç6tltl: em essembleltt gerol otdínarta. foram IIp<'CMIdoS,ntüa; (fJQ aI1eraçlo do obleto aoda~ (Iv)operaçõel da l"fllo, cldo, n:olpOraçãe,aquWç!o e alleneçâe de p.rlle~
sem rest"çOes. Oreial6rlo da di•.••loria.••••~OMl"'çOes ~n.lICelras e o b.lanço p.ltimonial rele,eAle eo IllXCtCI-pações societárias; M ellemçAo da denomin.Çl1o lOCie'; (~l)dlssoluçAo d. comp.anh~. Arllt;lodécimo Ie:<:elro.A
do lindo em 31/12115. puDl.icedono "Oi;!rioOlldal do Esl.do de SIlo Paulo"e na "Oezela de SIlo Paulo" na adlçAo SocledllO'! ser! .dmlnlSlrada 00: uma Oi'eloria eleita pel8 asaembtei. geral e composo.ade no mlnimo 03 direlo,
de 23/03116. foi dJspe"".da a lnsuIação do Conselho Fiseal, lXIn!ormefacult. OertililO161 da Lei 6.404176. Pu. ,es. acionisl•• ou nIoo.,esidentes no pall . ...., ilmlte m41~lmo.com e dallilln.ç60 de Oiletores. os quais lerão
s.nelo é assemblela ge,ol utmordin6.ria e eoloe_ em valeçloo Item .a"d. ord"m do die. Ioiaprovada .Inclurio nome.dos, lubsliluidos Ou desliluide •• por de~befllç60 dos acionlst ••••que :epresentam e maio:ia de capil.lll
de lo~o ele •••••1""los blindados no objelo soc:ial da Companhia, IIftel'llndO'Se,oonseQuentemante. Oartigo til,. social. Iodos com mend.lr;>de Irh (03) anos, 'endo permilida. reeleõç.lie.i linil:o.Os diretores permaneçor60 em
cel,o .dO.estalulo .e-cI~l Po, fim. passando ao hem"b" de ordem do dia dI assemt:Jleia ulraotd~ria. epl"OYllramseus cargos atê a eielç.lo e posse de se-us wbstllUtoll.AlI~O décimo q"arto. Cornpala .oe Oire'ores a admlnlslra.
O!!a,,:,onlSlas e oonsolidllçAodo eslatllto aoclal da Com~8nhl., com 11revlsllOda eeus ertl••••••QUepassa a ler a çAo das negócios soclals em geral e a pr.it!ea. para ta"to. de todos os aIos necesUrles ou convenl~nles a esse
sa!l~'nle t1!claçáo;E.SlaMO $ocl.l •.1• Da Oenomlnoç60 Socl.l " Artigo primeiro, A sod~de e anl)nlma de Im. dispondo e1ei. enlfe OlIi10S,dos poderes pa",: el Um OiralOragindo isol.damenle: al. Represenla:. Soeie.
capita1 lech.do e g". aob • denomu'IaÇão de Ta Sorvlços. Transpo,te. Lim;>ozs,GerellC"'mento e Rec"i'SOll dllóa em Juizo ou t<>nldale. ative ou passivamente comra temelros. InctusiYto.'openlçOes pUbrlCasou a"torldade
Humer:os S.A',II - O. ~. Socl.1 • Artigo segundo. A aocledade «I':" sede e;mSPISP, na PfIIÇlIWhllake, Pan~ lederais, estadltllls; .2. Admi••s!rllr. garir e superin!ender os negócios da Socled.do. podendo comprar OUpor
.dO, n 183,:1 erdll'. bllm'QJabaqua:a. 111• Do Objelo Soclel- A:ttgo terell1ro.A OOC~dadet1!mPO' objabYOas qualque' outra Iofma adquiri. bens mó.•.••", da SOdedade. delenninando os 'especlíVl;>Sp:eços. termos e condi-
5ellulnleS atividades:.) LoceçAo de ""1",,los. máqlllnllS e equlpamenlos, "?"' O" aom moIOrlstas/operedOl"es;b) ções; a3. Representa, e Sociedade em proca-dlmenlOSde lidtaçObs póbliclls. podendo lirme, propostas, decl.r ••
Locaç;lo de velclt1o-aespo~I.IS e1Q<l.daptados: c) Lo<:açAode vef",,1os b1mdadoa; d) Log!;'lIca e m"'sporle de ções, firme' eonl,etO!!em decorr.m::la de adjudlc:açeo de propostas ap:esenlaelu am procedimtmlOS lic/lalários.
cafQa~ e pas~gelro$. po' IOlhasregula,es. e llS~ls; e) ~ra~ portuária e oe:oportuhlS; 1)U~poza pó~1ca outorgar procurações pa••• p,Alíce.exclUsiY8doa .Ios :el:o Allacionados, devendo eonSlar do respectivo OOCu-

- e servlÇtlS$/n:"!3res.coleladt! res(duos sólidos e Uq~os. do~I2teS.I~S1rlals.do ~ de saVde. operaçllo me:110o nome do Ól"gtlopromoto'do prtlCllcftmentoUcll.l6rio;a4 .•••dmitire de-mllifemptogadoS; bJ Dois Olrfltofes
.je aletrt: sçTllt:l~o,estaçOe$ de ltl1:lamentode 'es,d~ sólidos &'ou do ae:vlço de Ila~ e valas ese.6ptlcas; g) agindo em conJunlo: bl. "'bril', movimenw e encerrar contas correntes bancáfias, compraendendG. omlssAo dO
c.>e:erdatP'E"n!~eDpe:eçllo de se:v,ços~a o~smo, IImpez. e consefYaçllo 11mestabelet:imentos coma,cia/~, lrnlus. d>eques, endossos e lodo e quafquer alo YIlllDdopara .Iividades linoncalras ti relaçOes com estabelecimento de
to;!a15,la~\9~~S, h0:""llllares, ed""llr::tOnBlS,file., comp:ee~d~ ainda dede~z.çfio. dasratlzaçlio e higlenlzc. ~I:OS; b2. C"ntrlltilt emp:ésUmos. concede, adlantamemos a qualquer pessoa lurid,ca, .ssumi:, garanllr, hlpo-
ÇA:-de.ambientl!'S,apIrcaçlio de ~ro~ulos sene.ntes e domlssaAlt.l!inos;h) Elabonlçfio, ""eouçto e gerenclamanto tacar bens ela Soc::mdede,lindos"" e, !Sequalque: 101''''''. :esoonsabl~Ulf'50 00' qualsqlle' obIigaçlles de Qual-
da.P<t!l~ de a9'onom~.tI ~seg,smo. IImpeze. conservaçAo e m.anute~ "" 6r&a1lYel'des e nMlSlimento que' pessoa lu:kka d. q!RIl. Sociedade ~ttlclpe na qualidada de sócia, quotIsta ou aciooisla; b3. Ass;nar con-
vo[l.elel,Inclusivo em rodo",es, ,) Ap~ de prodU1OSfttOS$ll";l6.rlO!!.1JRec""amento ••••Ieç&ode poseoel. espe- tratos de afTenclamenl0 marcantl~ de emp:éslímos ou nnanciamentos: boi.Rrmer aiO de fasO!uçêOpa:e abertura

,clallzado ou nao "$IlIIcla~rzado.,,!et~ ~ lamool6rlos, gerenr:lamento ti admlnisu.ç.lo de flIQ/l'SOSI1umanos, ou ence ••.•me:>«lde fi".ia; b5. Outo<ger P!"OCu:eçla,dlMlndO especificar cs poderos conleridcrs e quo. com axCB.
•~lB~ I1;ltnOQas"tecnlc.s pslcolôgicas. k) Gerendamenl0 e oparaçlio ~ p~ças de pedágio. envolvendo 1XIn. çlO daQuelas para 11nlludicials, lerão per(lXIode .,.lidade lim<lallo;b6. Comp'a', vende:, permutaI, enor.: OUpor

j 1I0'e de ,I~o ~t•••••lculos.• Iracallaçlio de larlias e lralamento de numerano. Impeza. segura,.....e manuterçAo qualque' outra ••••.me edQUlrIr.•.••lculos aUlOmolOrasda Sociedade delerminando os respectivos pl'tlÇOS,te:mos e
de? insla",~ trslcas e de aoftwllre.l) <:,elencl.monlo eoper.çt:'d. postos da ~anda pa""'s o" bll~S. <:a"~S CClndlçOes;b1. Compr.r. vontler, permutar. hípotllCllr.onera' ou .rrenda'. bem como .dquirir ~ -. __ • li oue"l"er
~lI.nét~ e oplras mldes: m} G~amento e opera:çflo de SIstema Ólleslachl-namonto fiIo e ,ote1M>em ""8$ I(tulo,be115lmó.•••iS:b6. Abrirou exH"guir115"-'".eerilórios OUcepresenleç6as; tJ9.Convocs'

lliUbhr:as. :ll:po!s de :neIOS~mcos, eletrOn'cos ou manuais, bem como da manute-nçAoda estrutura móvel eda loria. Artigo décimo q"lnto. Silo ""P,eesamenle nulOSe lnopooranlescom relaçAo a Socledae __
"1. f'llraesttlltU.'" blblca, nJ Gerel>Clamenlo" ooe.",çaOde e'mazngemlS (0.0""0 FIlÓBI1II'"~.102de 21111/1903). por qualque' elos .clonlslas. ó".tores. furoclonll~osO" procuradoAlS. que. envolverem em,~ . ,

plI,a 9ran,es e ca,tgas conve~ls; ,O)~ovmenl.çIlO do cargas e.transbordO de prodUl0S.p) Gerenclamen!o e negócios ou opemçOes estranh<Js ao o~alo social. tels como mas nao te lmil.nelo: llança ~
opera~. de_CO'1lrol~do .ces •.••."'g,léllCll!Ie monltor.mento e!Cltranieo;q) GerendamenlO e ~raçlio de 'O:vl.ç:o qualsque, o"lras garanllas em lavo, de lorcelros. ~ linlco. Nas reuniões. oe Oirelorea auSlSl' ~ . .~

.• : ~rr:=:~~~~l~ =i~:;:"~~~~~I~: ~~~:,,~I~ ~~~~:sl:':":=~~e~~!:~ carta Oulelegrama eatJ18dolerminados eaumos. Em CllSOde vaga deJ,nilive de um [)jral< ~ •.
••••ene<l;liáelêt;k:8. eslaç(les AlpeUdorase de ,éelin base; lo)Consetvllçlio Y1trle,especial e de rolina. em Irechos escolher!.." l?lreIOf.o qu.1 exercerA.as fllnç6et pelo '.mpo Que 'e5tav.1 .0 OlrelOl'sub ~
urt>anrn:e ~G".ti.II,ios:v) Serviços de Terraplenellem; w) Apuraçao de consumo de égue. gás e energf. e"!rica, IfllrIo.Quando '.•••Iallldo. o Conselho FIS":l1eer' CQfI'lPOSl0de 3 I 5 ~emb<Os. e auplentes. ~
.:ravh da lenu:. menua! e Inlormat12.el•• com ou aem ImpressAo ele laMaS" pesquisa operacional; x) Recupo. remuneraçAo ""rllli.ada pala "'ssernble •• que O ~,. Aftlgo dkimo r;é\I:oo.O Conset ~ li:
.çlIo de Cléditos ce Ale1lzel"0 "..-& da elleme, do ":v~o polblloo,enYQ/vond<>CO<1l1,suprees:.o e restabelo' .pe-rmanenle llUe ,,,me:'lle aerlllnslal.elo peta .aaaemblell Ge~. p~o ~ Acfonlstiu" ~ C")
imenlo de lomeclmonto de Aoua. 9iis e energill elê\,ica; yl RemoçA0 de peSSMS po: .rnbu[;\nr:i~ com ou Hm VII- Do Exercfelo Social" OomonC1l'llç&aaFln.ncelra. - AAgo d6cimo ollevo. O eo:en ~ O m

.SSi'slência de proti5'IO"ll1da 6rea m!\dlca: zl Dl91r\tll11çaode lÍ!lualXlltMl~ .0) Censo habilacion.1 e .e:vice aoci.l de 1 .I"OJe colndde cem o.no civil.Artigo d~ nol"OJ.AOfim ÓIl.cad~ ornrcldo socla1, :-----==: c.r, Cr:I
pa,e cQfl$truçâ"e cornctCiaHl.Ilç6oe ocupoç6ode hllbliaçllas poptJ\;<rf'!:S;00) LoglSllcae clIstritMçlIode corre-spon' com base na ese~lu'aç60 metCflnl,l6l\.tJO""Pal'lhla,aa dll:TlCll'lSlraççesl1flonccm Il>iglda ~ ct1 'D
dencías em geral .• vfsos. CII,nok.laturas. impolltos, periódieos e e'.c. ce) Se:viços de apole "a drea de telefonia. anOnlmas e ~latloradaS aegundo crltérios nela contidos. VIl!~ 00$ LuCro,. e Sua OI"UP ~ :Ao ;g
inro,mollica.prepareçio a arquivo de documenlos a microfilrnallem;dcl)Manutenç!o e conse:veç!o de •••••!culos e 00 lucro IIqu'do do exercido. ~l'e~ as dedllÇ&as!egaJs, Se:ãO d~u,:,ada$ a~ pll. ~ CO O
equlpamenlos em geral; ee} Serviços g'áfleos de cáplas e encadernações; li) Pertlclpação em outra5 sociedade. '~legal e aod<Vide-nd<lob"g.lório de 25% c.f""lado sobAl o I~Cro Iquido ajus adc ~ ~ O"
como sócia, acionlSIa ou qt,IOllsta:9g1 Se:viço:s de ,~crutamento e selação de m60 de obra especlaJizllda ou nAo ~ ler 6404i?6: O saldO remenllSCOnieter.:!.O~.u resultado determn.~ por doHbor.ç:i ~ _
~specl.lizada. utillzandG mêtodos e lécnicas palcDlógicas: hh) Se:viÇtl de manulençAo e sistema de monitQrtl. 1. A Olrelo", locaa"lo,lzod. a levanta, a seu crit<lriD.balanços mansa •• e semeslla~s. ~ _ C1
mento e de g~slllo ele ftolDScom Jo••••••cim~nto de Vll(culos.IV' Do Prazo de Ouraçao" "'rligo querlo. O prazo ÓIl dos â conta do tuero IlpUrlld?nesse balanço. o qual deve:' satlstazer todas as Blllg: -4 O
duração da Sociedada "Indeterminado. lendo Iniciado suas alivióades em 29ItI1lI1966.V" Do CapUal Soef.' _ pa~os ad',o.faAl~ da pró>"maAssemblela Ge,al OrdnAr~.!i 2". PodlSlAose: docie'. O) r-
A,ligo ljuint". O capllal soc~l" de RS 133.845,000,00, divididos em 133.845.000 aç6ClsOl"dinãlíaSe nominallvas, d1~,dendos ••••.e.-medlénos. é conta de lucros aeumulados Oude ras.e:vas. de IlICrosa 6 O
sem ••••Ior namin!IJ,/álol.lmente subscrilO e inlagraJilaelo em moeda COff9T1!anacooal. ~ 1'. As aç6~s alo lrdivl. anual. ~s ou semestrais a que serão pagos, M-'e!e'endum da jlfÓI,ma Assornt
sll'OÓspa,ante. Sociedada e conesponclem. cada um. de~s. a um valOnas d.liberaç6esclas assambl~ilIs gerais' ~.dos os IlmlIesdo Anlgo 2CM.da ~16.404176 ..lX. Oll OlsaDluçAo.e llquld.çlo" / ,
i 2". A Sociedade podorá amitir tltulos mliTtlplosde eções ou caulelas que as represenlem, desde que sal1s1eilOStodos 05 casos de Ilq"klaçao de src,edade. e Ditolo,la lice aulomal!G"manle in•••••stId.,~ ._. • '.
os requisitos legals, VI_ Oos Ó'g'os da Soc:led.óe ""lIgo se>:lo.A Assemblei. Oeral e a Ollelo'ia alo órgéos de com amplos poderes pe,a prlIlieaJi&>5S& "ISS IIUCCSW 5 ~uidBçlIO. Sflm p,elu'20 da Assemtl1t1,•••••••
lurw;ionarnef>lOpermanenle e o Conselho Fiscal é ó'g~o de ln$tIlação e fUlICooalTO(ll'ltolransitórlos.Anlgo Sêllmo. OOflll'o ~ll de dlrello.X- O.lnte-rp~~ doa Eat.tulos Artlgo Vl9.êslmosegundo. ApllCOm-SOlaos c:asos omle--
A Assemb!ela Geral dos Acioni$la: 'eunir-se-A po' eonYOCaÇàonos larmos previstos da lal, otdinarlame-nla, nos soa OUduvidosos as clisposiç6eslagars VlQen'.es.Obse<Vlllç6es Flners: 1) Ouó'um das defioo,.açóe:s:es delibera.
quatro primeiros meses depois de findad:l o e:rerciclo social ". ex1rao:dlnariamenle. sempre que os Inlarasses ç6es foram epl'tMldlls pela unarimldllde de vatos dos AcIonislas prose"'es; 2J Flcem &rquiYaclOllna secle da
aociais exi9""m o pn:lnunclamenlo dos acionistas. i linico. Os anunc:ios OUconvhes das c:onvoceções deveraO aocledade osdocumenlOS .cima ftIIeticloa.Eneerrarnent'" apreciadas lodas ell mOlêms cons1anlas da o'dem do
Cf)"Jlef.ainda que sumarlamente. o 001810do reunl30 e desJwIa: Odia, a hora" o local pan'l ~çIo de usem- dia e nada maisllavonclo e trale'. o PAlsldente dedarou erx:enada a sessfto. da qual fa"'I'tIIMee presente ~llclfiO.
biela geral. 05 quais d ••••••Ao aer pOOIcados ne lorrna d. le!. Artigo oitavo. Somente podertto lomar paria lle e QlIllIfoi lida e edlada eonlom>e por lodolI os ptltUln!lIS.A~onbtas presantes, Geclepa, Emprae.:'dmemos.
Óllbb'emçiies das assembleies gerais OSlituloles de .ções ordinários nomInalivas devidamente 'aglstradU, em Se:vlços e Partlclpações S.A. f1'íX'es"nIadapo' L~a Le~~<laS"v~ e Nesl~rson da Silva Go~; ~saó!'" de Fmn.
58Unome. no llvI'ode 'eglsuo de ações lia Soda-dade. ArtIgonono. Os lrnbalhoa lia usembleõ. geral sa:lo lnld•. elseo.loM da Silve rep,esenta60 do Elda Ma1Yeu,da S,lva; EunICeda Silva Gemes Cunhe: Lldla Lda ela SII\fII.
elos em primel:1I con\lOCllçAocom presença de .eionislas que '''?''''Sentem a maletle absoluta da votos em Edne oa Silva P,esloente da Assemblela UÓla lelfa da Silva. 5ectet'l"a; Jucesp nO231.545116,2 em 01/0612016.
se unda COI'I\I'OCB'o com .Ique, uorum e Sollfiodlr idos ,um esidenlo da mesa eleilo. e Flávia R ina BrlMOG Yll!' Secretária Geral.

Gerência de Produtos Gráficos e de Informação

Rendimento HoldinQ S,A,
CNPJ nO05.• 15.021/0001-87. N1RE~630

Ex1ralo ll. AI. da Aaaemblof. G",a! OmlNrla óe 27.04.2016
O.t., hora, kx:el: 21.042016, lOhs. sede social, Avenida Brigadalro Faria
Uma. 2092. 19" .ndar, aalD A, Slo PeulolSP. Presenç.: Totarlllade dos
ociorlstlS. MB1l.' Pres\de<lte: Cesar Aelas.Secral9rio; Abramo 00ueJ<.De.
Ilberaç6etlapro~_s, 1. As demonstraç6e.linancel,as relativas eo e>a:.
cicio Jlnào om 31.12.2015 ptJbI\cadas nos jomais, OOESP em 2•. 03.2016
e Valo, Econllmico em 24 e 25.03.2016; 2. OeslinaçAo elo lucro liquido do
exerdcio lindo I"OJmontame de RSZ•• 3111.5&-4,60.a saber: Reserva Logal:
RS 1.215.976,23. Rese<VBSEspecl.alscIeLucros. 0u1f8S;R$ 12.755,086,31;
.k1fOSsobAl" capllal pníprle: R$ 10.~5.500.00. Total, RS 24.319.5&-4,60.
3. Foram referendadas as deliberações aprovades pela Oirelorl. em 'OU-
nilles de 02.062015 e Q:I.122015. re~tlvas 11~lI.riçâo elejuros lIDl:>roo
c:apillllprópriO. no montante óa RI-l.991.250,oo e RS5.35-4.2.50,oo.ree--
podivamenle, 10taliz.ndo R$10.~5.5oo,00. 4. Foi re!e'endilds. ",,~be •••
çâo ••••CMld3pela [)mloria em :eun160 de 10.08.2015. ,elaiMl" dlst:iblIl.
çao de dMdendos, no rnonlame ele R$20.000.000,OO. 5. ~ellos os
atuais membros de cllf'lStoria.manlide. remuneraçto vigenlo: ~
~: Cnar Adea. llnlsilai:o. d~. empresõl:1o.'esldente om SlI<>
Paulo-SP. RG 2.516.47tl--O-SSP-SP.CPF c.4.593.26&6l1; DirplQ«l' 'um
""IRonclo Ul'>!lÇWeAl:Ab,amo Douek. Italiano. casado. admlnist'ad<><
de empreses. resldenl" em $Ao P.ulr:l-SP. RNE W69S608-V. CPF
521.166.128-12: Edwln Oouek. brilsl1eI:o.casado. ~Slilio. residente
em SIlo PauIr:l-SP.AO 6.430.062-6.SSP'SP ..CPF 169.011.118.12; 5.1. O
mandalo dOS el<retoresora eleitos se eSlendetll atli a AGO ele 2019. 0$
quais. decta<a<amque n1l0estão impedidos ÓIlexercer all~,dadl!s mercan.
tis. EncllrnlmOnl,,; Nada mais. Silo Pe"Te. 27.04.2016. Acionistas: Ceee'
Ades; els,a Gubtley •••óes; Roger ÃlleS: Abramo Oou"k; Ecl'wlnDouek:
Mere"lo Malet.s Mefsolln; e David "'dU. JUCESP nOZ25.849Jlfr8 em
24.05.2016. Flávl. Regi:>aBritto Gonçalves. Soc:etália Geral.

Aos Assinantes do Diário c é'>.,
A Imprensa Oficial do Estado de São Paulo informa aNMª~.losta:ssll1ãlit~sO~~p~~~azo para
reclamação do não recebimento do exemplar do Diário Ofiti<Ir,'eHrpcrôJfilmW,~e de no máximo
48 horas após a data da edição dQ.jornal.
Após esse período,o exemplar será enviado conforme disponibilidade em nosso estoque,

Iimprensaoficial
GOVERNO [X) ESlADO DE SÃo PAUlO

comunicado

Cotação Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ /011 11.354.g111OOO1-10. NIRE 35300096498
Exlrelo de Ali d. AaSllmbleJe Ge,.l Ol'dln.6rle em 25.04.20111

Dal., Ho••• Loc.r: 25,04.2016. 101ls.sede social. Avenide Brigadeiro Fa.
,Ie lima 2092. U"idades 12. 13. 14. 15. 16.71,12.73.14 a 182 .T~: •••••
1I " 18' andares. SAo PaulolSP. Pre~" TO'.alidade elos llCoolslas.
Mea.: Presfdenle; Abramo Oo"ek. SecretArio: Marcelo Maleles Melllohn.
Oelibereç6ea "'provadas: 1. Demonstrações finaneel'as do eIen:fcio do
31.12.2015 publicados no OOESP e Valo, E=nómlco em 16.02.2016; 2.
Oestinaçllo do Iu::roliquldo do e~e,clcle no montar>tede RS13.147.491,79,
• Resa:va legal. AS 659.632,82;' Rese:vas Especiais de lllCros' O••..
Ires. RS 10.881.864,97:. Ju:os sobre o cap<lalprópslo. AS 1.600.000.00;
Tot.l: RS 13.141.497.78.3. Relerendllr.s elistribuiç6es de JUIO!!sob,e o
cepllal própsio aos aeionislas, no lolal dO R$l.600,OOO,oo. contorme ds-
libereç6es aproyada pala Oirolorla em :euniães oco:ridee am 02.06.2015
(RS600.000.00) e 03.12.2015 (RseoD.OOO.OO).4. Relerand., as cfis1tlbl1l.
çOM de dMelendos. perlazendo um 10lI1de RS9.500.000,00. conforme
doliberaçóes .pr0Y2das em ,eunlOes de Diretoria. re.Uzada nu 6llgUin.
lesdalas: Rounlãea da Df",te,1I .V.lor: 25.05.2015. RSl.000.000.00;
25.08.2015 • ASl .000.000.00; 25.09.2015. RS1.ooo.000,00; 15.102015
_ RSl.000.000.00; 16.11.2015 RSl.OOO.OOO,OO;15.12.2015 • RS
500.000.00: 15.01 .2016. RS1.000.000,00; 12.02.2016 . RSI.OOO.OOO.OO;
15.03.2016. RS1.000.000.00; 12.c..2016. RS1.000.000.00; Total: AS
11.500.000.00. Encerramento, N.d. mais. III~rou'le a ata, Slo Paulo.
25.04.2016. Aciornstas: CUll' Mes; Cla,a Gullbey Ades; Rege, Mes;
Abramo Douek; Edwln Oouek; e M.'eelo Maleles Melsohn, Abr.mo Dou.
ek. P,esidente. JUCESP n' 226.325116.1 em 23.05.2016. FlAviaRlI'lIi.
na BrillOGonç.lves. 5ecrel6,la Ger.1.

Zurlch Santander Brasil
Seguros e Previdência S"A.

CNPJlMF'" 87.376, 10910001-06 - NIRE 35.300.196.619
"'Ia el. Reunllo do Consetllo do Admlnlstraç60

Oll1a. Hora e Loc:.l: Nos termos do AfIigo 16 do Estalulo Sodal da
Zuric:tlSantander Brasil SBQlJfOSe P:evidêncla S.A. ~1. OS
membros do Con"",1holle Aclmlnls1raçliodecidiram se 'eunir po: melo de
conlerência letet6niçe. 6s 11 l'>ofu do di. 0311212015.P,oRnçe.' Pre--
Se:'lles os membros do Conselho de Mministl'Bç!o. ao IInelessinados.
!ob Ocomando cio P'nldenle ÓQ Conse4t>o,q•••••oonvIdou. mim. Aliane
Menezas, para secrela,1ar a Reuni~o. Compolllçloo do MOlsa,Ma,eio
1ene'orides Xavier. PAlslclenle da. Mesa. AtiaMl Mlln(Jzas, Secret.trie.
)n;tem elo OJ., Ap""""" e proposta de pagamenlO de (1) OMdendDa
com ba.., no :1ISUltedodo primeirO ae""'ltre de 2015, conlorme ,eu-
,nlkl tMlized3: nesta dala. Del1bensÇÕt's: Após uart19 e discussêo
d(;s matlfr,as OOnstanles da Ordem do Dia, os membros do Conselho
dê Admi••i~t) da companhl. aprOYBramo pagamento de: (1) Oivi-
dendos"ê"híóise no resullado do pnmej,o semeslre de 2015. no mono
i""te b:ulo de RS 501.800.000.00, AS 0.0451330& pol' eçAo. sendo (.)
flS 1.093,311.66 pa, •• acionista Zurich Lalin Ametlce HoldlrogS.L; (b)
RS 505.656.1.33.95 p.r. e acionisl. Zuric:tlS.nlende' Ho!dlng (Spaln),
SoL; e (l!J'RS 1.J50 .• ~,36. aos acionislas minorilArloa da Compa.nhla:
Icdfls a' ~-M- pagos no dia 07/1212015. Encerramento, Nade mais
I'Iivendo :J. ,3;111ta1aclo.foi enc:e".da e reunião e lavrada esta .ta que •••••i
'$inedã ~~:~ra •••nles. Ma!\ll:Mareio Benevidas Xavier - Presidente.

'Nõane Menézes - Seae16ria. Cansetllelros: Msrelo BerIeYldes Xavle'.
lLÚls HanriQl>l!MISirOlIlllSAeis, Gustavo Bonolot1o. H~1o Flagon Flauslno

O-:nçalves e Jcm\ Ignecio Gella. oecla"ç60, Oedaremos pa,a ~ d.evl-
Idas fins flue a p.esenla ala <! cópia l,el da IIte lavrad. no lI~ropmpno e

1:;:,,~=~~';~=z:~7~:,::S:'~:: ~~~'=:E=
~da S1I.ora~lo. CtI,JI!ico" 'registro sob o nO55<4.3~Jll5-6 em 15/1212015

. FI6v1aReg•.•••3r11lo- $eeretll'la Geral.

Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S.A.

CNPJIt.'.F n" 81.376.10910001-<16- NIRE 35.300. \96.619
Al. clt An ••mblel1 Oerel E"If.otdln6.ria n!a1lzed ••.••.• 29109J2014

Oala. Hora e Local: 2910912014. és 14:30 horas. na sede social da
Zunch Sanlander emall Seguros e Previdênda 5.A. í~l.
na A•••••nirja Presldenle Juscelino Kubilschek, 204112235, Bloco A. 22"
anda:, Sáo Paulo.SP. Pl'&lIonça: AcionistllS '~etlt'"tendo a 99.51%
do capital socisl eom dl:eilo • volo, contOnnB se ve~fíCllno ""livrode
Presença de Acoo!SIU". Me•.• : Ed!lOflluls Franco. Presidente; Julian~
Abdul.ck, See,et.ttle. Publlcaçbes Lege1s: Edital de ConvocaçAo publ~
croclonODOE.SP e V.I", Econômico. no dia 19, 20. 21, 22 e 2JI0912014.
Ordem do Dia, (i) Deliberar sobre. proposta a respello da declaração
e o pagamert'.o de Juros sobre O Capilal Próprio telat:Yo$ .0 petlodo
de J"llIo a Sl!1emb'o de 201•. Deliberações' Após exama e discussão
d.s matérias conSl!lnles do Ordem elo Oia, OS .donlsllls da Compa.
nhl. deliberamm, po: unenlmldade de vai'" e aem quelque, reslriçlIo o
pag.mento de: (1) Nilo ete1ua' neste momento. por razl\es esua~égir:as.
O pagamenlo ela lurO!' sobre O capital própriO relall\/Os .0 penodo de
Julho a Setembro de 201., nos termos Ôl>i 9" do Ar~"" 33 do Esl.tuto
Sodel da Compt",hle. Encetramenlo: Nada mais havendo 11lralar, Iol
ehcerroda a Assem!êie. t&a; Edson Luis Frllnco, Presidente; JuHana
Abdufad<. SecretA"". ~ Z"rich Sentander HoldIng (Spainl.
S.L _ por procuraç'o EdSOnLu'.s Franco; Zuridllatin Amerlce HoIcf:ng.
S.L. - poI' procu!tlçã~_~_dSOnLuis Franco. JUCESP n" 517.184/\4.0 em
Z3II2J2014. Fli!lvI.ReltlM Britto - SecretAria Geral.+



3. PUBNET

3. I O oreendlfmento do relatOrio PUBNETd!'Yt' iljll'l!'SE'ntareompatlb~fd~de e,,"Ii a m.lt~r", tt1vi.1da. tlU
•••ja. lanto. '.az.lo social QUómtoas medidu devrm se' inform!das corretlmente.

3,2 Qudnoo for n«~lJflO reaodawàml!nto d@lnunc:;.,nte'<.por allfl~lo de rllAo 50<;1.1.mli<;ita,P'O-
vide"';", ao e.m •••1agpubij(Íd.~impre"Sloli(ial.com.b.

3.3 O clie-nteQue tt1caml'lha' a materia pelo PUBNETe ~uecer de ""'Micoa' o cles<:onloquando pre-
visto na P(lrtil.la 1Sll. de 2S de ju'ho de 2014. dewrJ o laz~.lo em al~ 24h após o e~",o. pa~o
eSle perloclo a mifl~lIaw,j falurada em seu "alo, brul0.

10. DOS SOFTWARES .•.•

133%
0%
100':.

OMi,..:!

100%
0%
'00%

Minimum

WordSpaci"'l
Lelter Spacing
GlyphSeaHng.

Auto LNdlng: 120'lo

PageMaker
LOCil:Type>~Par<1g'iljlh» Spacing

lnDesign
local;
w",dow» lype.5<lables >~
Parag,aph ~~0~>
Justific.Jtion

ser~o pennilidos a'quilrol p'oduzidos no, softwafl's: InDesigr'\, PageMaker e Qua,l:Xpress, A 'RI.
110 do !Oftware fie,"a cr,ttrio do di.ogram.dOf. A oloduÇ30 do <1rqunIQ"" QUiIOU~'OUlro ,oftwa-
n! «)j'e a pe<'lade nJo publlclçJo d•••••do a Incompa1ibilidades com O ,isl~a de prl!--impressao.
A iustifi~o óeYewguir Opad,1o ..:Iolado pela Imprensa Oficial pa,a lelter e Word Spacing. Aba;'
>'lJ1 descriçjo para cada .software. in<leper>d•.••temente de Sua pialafo'rna ou Irl!~o.

10.1

10.2

9,3.5 Pa.a publica~Ol.'!ique OCUilall!mm~i~de uma p~gina, sua conlinu",,~o deIre1"~segui, o mesmo c,ite.
rio das p,lgiNs intei,as. OUlt'ja. 2g.7em dI.'largUl'a pela allu,a neass.1J•••.

9.3.6 Caso seja utmnoo o espaço par<1b.al.an~ode 4 colunas (3S,6cm). 5 colunas (44,2cm) ou 6 colunas
(S2,8em), hsverJ acrl'ldmo de 6% no valor da public.lc;ao

ASmal~S ser!o ~ebi1:ta5 no ,,",'00 de atendimenll) do sete><de publicidade da, 8h30 ~s 17h30,
med'''''le PlIgamento ~ "';S1!.
As mall!oi•• pmtiad•• par ~maiT (p:Jblicid.d~imprpn'l2Ofidal,com.b'l serAopubü~2l1as.1'6< a com-
proYa~~odo pa~amento INlindo pCl<"'l!1ode depósito bilncano.
Para agêrlÓllSe ern~ jornalistas Que ulir",,~ pagar'r>l!<>tofaturado. os arqu""" ~.\o;' ~
pnyiadm pm ~ema PubNel alo!as 18 hofas, Caso haja '"goma .!ler~ no horano p.l'. envo ~
mat~" Odiente lerA ~com anteadl!nda itr~ do sistema PubNelOU~mal.
P¥ •• Empresas PUblicas e Auta'quiitl. m <l'llIlÍVllSdtovl!rAOse' ""'""-1dmpelo mIe"", Pu~ ~t~ ~s
~~I=~n~~~t~:.!::t:':';:~~~f o~:~~~.ft'ft PrWiode m.r.~as, o c1il!nl~_~ avisado com

Publio(~s ~ lieen~~ d~ CETEsa deverAo se' feitas mvsn.amente no sit~:
WMv.imOfen~of,(i~I.eom.brICHESB

(on50inll~ @S1ab~lr<:idonas lei<;6.<104176@10.405102.,as mat~a51l!9a;s ~romiohadas par. pubr..
caç,lo no D~no orõcial Empresa, ••r Pf'~ Pe'S5(J,)Sruridicas de ditt'i1o púbhco e privado. dtrl!t~ente
Ou por inlermo!<liod~s ~n( ••• de oub/icidoodeO" ~presas jof••••Us1ic/1s,d_,~ obl'decer. nec!'S.
Silriamente. ao aue Sl'gue:
As alas. 05 balançm f!'.S dlP<nQnstr~ fina'",,'.! <f_,~••.•.publkados conforme as e.~.
da Itqisla~~o vigente.

DA LEGAUDADE

DO ENVIO DE MATtRIAS

"

2.

"

,.

,.,

,..

4..,
4.'.,

DO PRAZO PARA PUBLlCAÇAO

ASmat~rias tt1\1iad", pelo PUBNEl."""dia'lle paga"""OlO lalv-ado serjo publicadas no dia útil se .
guinle dede Que este," denlro dos poldr6es e>rigido!..
Pa'a p.lgam""'t~ fe<llI'por meio dedepÓ$ilo ha'lCiirio em d;n~"O. o prazo ca'a publi",~jose'~ de
24 ho'as e de 72 horas ""ra oagamenw ~ cheque.
Caso necenhe Que a mat~ stoja"l!;culad~ no dia >eguinle. o cliente deve,j ef~tua' o depOsrto em
d,nhe,ro, enviar I) comp'ovanle e arquilrtl al~ as 16:00h e cortfi'llllIr com I) o•••.•""'ntlSl.1.

"' ••• "' •• __ ••• ."tI{:l'~:,-.>:I

"'.:::"1õO,'=r' ,[Z]
-1ii'O.-r.~
"_(li>. _r. ~'.'-' -1'"_,__ w_ ~,_._r-_
_ro.- .•_..•.

Word Spadng
leite. Spacing

Pii, Kl!fning: 4 pontos t' Autoleading; 120%

M......,."um.

5. DO CANCELAMENTO

133%O~

M~.imumOl.'SÕ,l.'d

100%
0%

'1 imprensáoficial
GC1.aN:) 00 ESUOOfl( ~ """Ml

font Size; 7pl
Ch<1'aeter Sp.acing:Mlnimo O(zero)
Word Spacing: Mtnimo -0.07
HorilOnla1Scaling: Mlnimo 100%

Obs.: Se <1informaç~o de Word Spacing !C, m<:ÍCT
Que -0.07 (-o,OS, por l.'lemplol. ajusle ais)
linha(s) com a anomafia no '5Oftwaré :"ll::'-::
par<1Que ~ mesmas fiquem <1dequao:lasao
padr~(j de ern;o.

Mlnimum

.SP<1<e . 80%
Cha' 0%

AUlo Hyff"IÍzation: Opicional

-~
'- £I--~--,~

--r;---"3--~----~_._~
_i_o

QuarkXpress
local: Edit~" H&Js» Edit

Se'i\o advertidas as <1gfflOaSou-empresas jomaUstical Qve n.l-ocump'Rm ~ disposto nesta nonna;
CUmul2\J1ramentt'.,se'j cOb,ada multa de 5% (onco por cento) !Obre Ovalor nominal da public;aç.!o_ .
Em caso de I'l.'ino~ncia. se'~ wbr.ldil mulla de 10% [dez po' cento) sobre o' valor nominal da
pl.lbl"",~~o;cl.lmulatilramenll.'.sel~suspenso o C~IO toncedíoo ~ agênda ou e~ jorn.lHstita
ind~endenll.'menle de notir.caç~o. • . .
f'!,'sillindo a "regularidade. Ocontrato de <oncess.Aode crédito firmado entre a 1.0. I.'a agênd<1ou
emp,eWllO'n.lrlStlC<lse,j rescindido. na fonna o~t;J em contlatO ..
~ fIOYOwn.lri:O pode'~_5ef celebr<1dOno praro mínimo de 90 dias. desde que sa""da~ a~ pendtn_
C'<1SQue mott\lilr<lm<1resc'sjo

11.4 O irtluivo por Que ccnliver <1"linformaçOes de Cha'aeter e Word Spadng ajustadas em O(1("0) ••••.•
todas .11linhas ser~ soIicilado para il\'('rlljuaç!o, .

11. VERIRCAÇÃ,O AtofTES DO ENVIO

I 1.1 Ahtes <loerMo. os arql.ivos ~ ser ~ de acortIo com as normas -espeóffUdas no item 10.
11.2 O SOftwin! pari! ~rlflQl,ao ~ OAclobe A.o'OOat,lrl!I'S&o7. Ao<apu'içOes, em versões anleriores ~

~ ou p1ugim nao 530 "jlida\.
11.3 Mttodode_ifitaÇ.lo: .

E,colhl Tools» AdVa!>CedEditing » TcuehUp TelI!Toei ou selecione o TouchtJp Texl 1001I~ l!fIl
Ad.anad I:dtting tool~,_
Se'ecitlfll!o texto e, tom o boYo d;~ (PC)ou (Orltrol (Mac). enlre em propfiedadl.'S.

10.3' Nenhum rerurso de Triekln"-Oil Kerning minual poclo "" u.ado negat ••amet'lte.'Condensa~ao de
fO'l1ese <1l1e'~ na enlre1inh~ lambf1n es~ proi"t"dM.

10.4 Todos os POF"s~ ser gerados a partir de um "rtluivo Posl5cript. NAl;Jexooi1ar arquNos d~ta.
mente dos sofwares; Esse f1Il!lodoMO ~ compatlvel com o si5ll.'ma..

10.5 Os i'QuiIro~ jech..,x,;,,~o Q<'IderTi-<efrer;;~jo O<l redu~.kI, AI'MCãIiJshorilOnt.1! e Irl.'rtitalde:
Irl!mestar 100% do seu taman!>c. -.

10.6 As lontes dl!lrem ser ÍI\iIlteradas. Nlo ê'pl.'rmõtido'nenhum 1i;lOdI.'<1lleraç&opor nerLiLt:T110ftwilre
de edi(lo de fonles.

10.7 É proib'do o uso de POF.sraslerindos ou cC'IIrl!fIidosem curvas.

12. ENVIO DE MATÉRIAS POR. EMPRESAS PoSÚo.S E ÃuTARQu'tAS-_ FORMATA.;ÃO

12.1 O no •.•••da empresa deve ter, no ml,...;mo,corpo 10 (dez), lonle He!lrl!ticabold (negrilo!. c""'tr<1liz,,"
do: en\fehnl\i iulom~tica

12.2 O Ulukl da matt!ria{aV&l. attZlto, etfilalelc.ldelrl! te,. no mOtimo. ~ 10 (dez). centraliziM., f""'t~
UnNef'5bold (negrito): ~lre&nlla <1tJtom.1ltita

12.3 CN"J ser~ no (Orpl 6. centralizado e fonte HelvelKa bo'd (negriw); tt1lfl.'!inha 7
12.4 O fe'<tanll.'do tellto na fonle Univers. corpo mlnimo 6 (seis). com entrelinhamt'nlD minimo 7.
12.S As empresas sob controle <1cicxlModo Estado dever~o manter. Quandocouber, as n:l'mas de pildn>

niza~.kl de publtcidade eSlipul.lc\aspela Secreliria d~ Comu"i<a~ao do Es1adOOogotipias, bras~,
i1dere<;os.C2beç;1lhOSe md.lpt~). .

12.6 A formata~.» das matl!!ias (AliS, Ba1arJçol.Coo:unicados e outr.ls), delrer30 óbl.'dec~ <lOdiSPOSIO
nos ilens 7 (Fo'mataç.!o dos Te.IOS)e 8 (Diagrama,ao).

12.7 Quando existi, la~as. eraminh., o modelo origif"lalno e-llllIil onlineOimprensam,dal.com,br. a
fim de lacihUl' a montagem.

13_1

13,1

13. DA5 PENALIDADES

13.3

13.4

www.imprensaoficial.com.br .
SOt 0800 01234 01

de 2S.2em dl!Irer~oIl."Oll.'ll!Odilrididtlem doisQtJ lrkquadros. a f,m
do 0,0, Emp'l.'S/Irial.~do QUI.'alugu'a mlnOmados ou~ros de\re.~

. . -'~:mo 2mm
•••Alsembltia, n~o ser~ ace<la. ou seja, alal,l"ierentes
:<enle ou ~ hor~,ios n.lO"(OrlS('(UliItmdl.'Yl!rAo,er
.lmlas.
nos. documentos perdidos e encerramento de emp'!.'"
o uso do Cilbeçllho.
,<1(e.pmplol:
. 20.1cm-"alo'cobrido21cm

Os irqU;..o. P<lYiadospelo sister<\olPubn@'\delrl'IAoestõtl"~ f~o PDF."Caso a lmpreTlsaarmai
necessite. o 'e'<~1 pelo arquNo lo.a dos P1Id,l>es~" ern:lminh.l-!o abl.'r:o par. a~ devidn
<onferêrn:ias, A quaQ.le' momento. O IMponWvel p@ToaftlUÍlrOfOfaelespad'm <efrer~ as pef'lali-
dades contidas no i:em 13. Da, f'erlafidades.
Ao<lontes Wo: Ma~ HeMtica OUUniIren, Nlo pod@flosercondens",,,;Lrs O\J~ght.
Al'lluÍl'OSem PDFdl!'\ll!mt~ as fontes inclufdnlembutidas.
UI,lizar fontes do lipe "lype I" e "Opoontype".lNkI re'Co~ u•..•r FO'lle T,~ 'JYpe).
O PDF dl.'lrf'~e,feilO em gra\'5<lle ou, se e~lilrer em CM'YIl:.comtruldi ap~n., no canal do
p.eto (KI.
MoIt'ta~d<Agua- Ól.'!ini~~ode 15%. par. nao O<:Of1l'l6storçOes.
Proibido I) u~ di! marca da ig!'ncii publiunte em qualquer lugar"" matéria.
O arqujlrtl dl!lre ser DTOduzidono tam~n~ (lue serj oub~cado. $em margem br<1ra ao redor do
texto
Cadi! arqu""o "",.;ado dl!VerJ (onte, apenas lIfT\anúndo. n.lc>constlndo nell! outfas public:açOn
ik'm daQuelas des1inadas ao Cademo Empresarial da IrTIpI'e~ Ofidal do Estado.
Os logotipo~ das emp~s dPWm se' c"lJIrfr1ídos ~ CUllra~O'J imagem sempre em alta n!soh)~ao
aei",," de 225 dpl\
N&oSer. aceito nenhum tipo de abl'l'lrill(.!o.
A Flaz30 l'Xia1 da empresa. constaOle obrigal0~rne<lte n.l l' ~nl\i do cabeçilhD da mat"fla. dl!'\ll!
~lar rigoros.i!m""'le em cOl'l!ClTlnidadeoom o registro no Cadirstro de ~P1I ""fld'ca da Receita
Federal. M,nisterio da Fazenda.
O artlUNo POr ni\o pode,/lle' proteç.\o de ~urarl(;a (senha), IMtri~.\o de impo<til;.\o ou de im-
P'I"5s.Ao.
Apub~o do anolncio se,J feita em p,lg'na indelermillida. Ir>d~ par<1as AuU'qulilS e Org.\os
Públicos.

o carn:ei.Jmenlo ~J ser fe~o atr~ do sfst~ PubNet at~ as 16:00 horas oara ~PI3ilS oIlbh.
cal. aUlil'llu ••Se c1,enle Que oa;am alrista. Agffici;u e e~resal jorn.lUS\icasQ~ faturam ooderao.
cancelir ale as lB:OOI\.

Os oagamentos ~ \lisla po<ÍPf~ose' (eitos.
Por meIOde chfllU!' adminislratNo nominal ~ lmorens.aOficial do ESlado dI.'$.aoPau'o SlA (rmitido
pelo an""clanl~ ou pub'ic.Jnle da mate,ia: portanto, Mo ser~ ace,lo cheQtJede te'ceiros)
Com tartoes de cr~ito: VIU. M<ml.'l'úl,de American bpll."SS
Em dinhl'iro. cart~o de débito e dep6siIO banarlo.
Os oagamento, faturado! pOder;kJ "" feitos:

~e:l;~e~~a~~r;:J:~"':~;:'~ ó~~ti;"e ~prMn jomallsti<:Mcom contraIo auiNldo e

FORMATAÇÃO DOS TEXTOS

00 PAGAMENTO

DIAGRAMAÇÃO

"

7.11
7.12

7.10

,.,

"6.1.1

7_13

7.\4

7.

,.

8.1 1. linha: rat.\o social, CO'OOmínimo 12, cenl'aliuclo. bold (negrito), entrrlinha au:omMica.
8.2 2" I,nha: CNPlINlRt ~o'po minimo 7. enlrrlinhamento mlnimo B. linha únlc.J_Ca~ n.lo lenha CNPJ

ou NI'U:,ser~ preciso usa' alinha com os dizeres "Em Const~ui~~".
8.3 3" hnl\i: TItulo (R••••\6rio da o;fl'!oria, At.l da AssemblN. ConlrOCaç,roetc.) Co'oo mlnimo 7. enlre-

linl\am•.••to mlnimo B. cenlrat'llt<to, bold (negrito);
le.\O: co' . 7; enlreli~menlO mlnimo 8

elltos com Cllracteres condens.ados <Y~mo(j,fiCld05..~eja pelo uso do re'Curso
s.açjo de npatO enlre palavras e entn! !eIras, Caso o arQ""'" sej;lleito ~
Uf'iO"no track" .• C~ aplicaç30 do itrm 13. DlISPen<1r.da""'.
&cadasnal<1'9\fIa de B,lcm (equIValente a uma Colu",,1ou de 2S,2em (eau~

a.

"'-',..
"
H
n

"

6.1.2
6.1.3..,
6.2.1

,.,

http://www.imprensaoficial.com.br
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TB SERVICOS, TRANSPORTIE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-

\
(LIVRO 752. PágS.273/274)

! . I

. . .Ru Banldi,.,.9'97. Bairro ~triJ. S!o C.~no.do Sul / SP _ Ccp: 0951()'()10
\ -, .
)Ponc (11) 422h3191 - Fu: (11) 422S-.12'2 - ~m2il! tlbh2oaetano@tunl.com.b

/ .

(
\\ ,!

. i '
Procuração bastante que faz:-'

~I" /11111111II/IÚIli IIIIII"I~IIIII I ~III~IIIII"II~ I li'

\Aos cirnco{OS) dias do mês: de outubro do ano dois mil e dezessete(2017), nestas notas,
'.".. li!' " ,

perante mim'; Dernis Coeiho .MoLirill,{Escrevente Notarial do 10 Tabelião de Notas de São ,Caetano

do Sul, Estado' de São pau/o;, com'pareceu ~orr\o OUtorgante:"'TB SERVIÇOS, TRÀNSPORTE,

LIMPEZA, GERIENCIAMEN~d: E RECURSO~ HUMANOSS.À.;com sede. na .P~aça Whitaker ..
, ,.,- \

Penteado, nO 183, 20,andar, Jabaquara, 'São Paulo - SP, CEPi 04307-050, insCrita .no CNPJ sob nO

60.924.040/0001-51, com :soa' última aiteração ~e seu" Estatuto Sociai, consoiidada em

\ 04/04/2016, registrado na JÚCbSPSOb n.231.545/16-2,.em sessão de 01 de junho/de 2016, a qual

a outorgante' afirma ser a mais recente, e ainda, a Certidão d.aAta de Eieição da diretoria, datada
.,_ i .1 , . I \ ,';

de . 04/04/2016 registrada i n'a JUCESP! sob.- n.178.259/16,0 em 20/CJ4/2016, cujas cópias
. :' I. .', _ .{ .

autenticadas ficam arquivadas nestas notas em pasta própria n.254.fls.151/155, neste ato
. :. : "" ..' '. I

representada de acordo com1d artigo 14o'item b.5, neste ato presente por suas diretoras: EDNA
( - . . ~

DA SILVA, brasiieira,.'divorciada', empresária, portadora da Cédula de Identidade RG.n.4.911.117-;

6-SSP-SP, inscrita no CPf/M'F sob n.763.565.318-00, e LIDIA LEILA\iDA SILVA, brasileira"

divorciada, ..empresMia, port~dora da Cédula de Identldade RG.n.4.907.841-0-SSP-SP, 'inscrita. no!

CPF/MF sob n.032.719.178-33, ambas com escritório na cidade de São Bernardb do Campo, neste:

Estado, na Estrada dos' .c~~as, n.3777, Jardim Lavínia'\ As presentes, aqui de passagec:,,:
I .

reconhecidôs pelas própriasde.que trato, por mim, a'vista dos documentos apresentados, do que:

doG fé. E, assim, pela Out~~gante>na forma. r~presÊ;ntada, me foi dito qUE!, por este públiCO:'

instrumento e na" melhor: forma de dir~í~o,"':,nomeia e \constitui .. seu bastante procurador:

NESTERSON DA SIlVA GO~ill=s,brasileiro, casi;'dO,e~genhei'ro, portador da cédula de identidade:

RG na 21.417.800-6:Sspisp.,'inscrito- no CPF/MF:sob'n9 140.536.888-84, com o mesmo endereço:
. : ': . _.; \ ': \. ;' ~

comercia) da Outorgante, a !quem confere poderes específiCOSpara, nos'.termos das restrições ei
•....~\;<~~ . " ";' ..,!

impp'sfçõ@\ contidas 'no estatuto social, as. quais deverão ser observadas pelas partes, antes da'
li ~~r,j\:~"'\'i;}.,.."e'\V 9 ,- . . . ' ;
et" .. lo ""ô::êf5l presente procuração, represent;í-Ia, liSOLADAIII\ENTE, em repartições púb.lica".ou'
,-}" "'\(,\0 GO"~c.\)'" ,S 'J. . .: '_ . \ . ,. _. .~. . :",1

'''.~üf&r~âa'éjs'ife erais, estatuáis, municipais ou distritais; em qoaisquer licitações públicas, emtciaa's

. ~~~~::s'~~.s~~'~à'S'~~ildes, com poderes para ,tomar qualquer decisão durante as fases dos proc~~'so~

_ •. ~I'I ~QJffJs~ó, ~~~fe apre'se6tar propostas ,em nome da Outorgante, formular ofertas e lances em

', ••••"""'""' ,P.::." ~. ~ i).. pregõe . pre~~til&iaiS, eletrô8iéos, Iconcorrênci.a e outros', comprometendó:-se receber intimações~
\ç..o. c(J. "'. : ," I ,..--- \.. _ '

/ ' . .1 P<6",<f~~l'sos administràtivos e impugn'õções, desistir expressamente .de sua interposição ou~~ .. . . .:

«d>l~$q'I'I~routras ações 'ou defesas, bem corno íirmar contratos em decorrência de adjudicação d~

propostas apresentad.as em. proçedim-tiúitos licitatórios;. formalizar' termo de compromisso

con.sórcios e empresas éoncessio~árias de serviços públicos para fins licitatórios, podendo,

"ê~:~~O~:illflf
.....__..,jj:;o~}~.:.::,:;::~~?:~;!~,~.:';~&~~;~!,ifz~,}~~;

, (. !
. i .

-TBServiços.nesterson-5ücita.ção.2017 !Pe~'
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-'n ilO de SAoCaelaro do Sul .
JolIluim lleurirlo R. Gomes

SubstiMo T
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~fMI$~~....l _;>' ' __. :":i -.--.;,:'' :: ': : ,-
.':;."~~~.,'~~;<t"<:" ,'_~(~~0',~\~~~à:!g~«~~:;'. ... i ;.; ~.,'_c.<: , .- •

" > . .-:...,).:.- '.~•
. . ::;:", .~.. :- ..~'.,.~:-~~~_.,

[~\:-~~.*l~~presentá-Iaem .associações/sindicatos de empregadbr~s.,
:,:.:.j~-';;'>'-'i:J:
:;:~~.'~{21~ssociações/sindicatosde classer podendo\Vota-r" e ser""vOl1ado; representando-a, enfim, em todos
'_-'~"'1'1~"';' I' \. , I

~~j~f~:stese demais atos ne~essários para o Éom e fiel CUmp(i~e~~~:dp"pre~entemandato. Declara a
~S~~utorgante que, nos termos dp artigo décimo quinto da c().mpanhia; s.~o'eXf)ressamentenulos e
~':''',,:8$Íi.~'': ',.. f. - f ,I.

ái3%~!J]toperantes com relação a Sociedade, 0,$ atos-.pliaticados pp~..,q'uatqu~r procurador que a
:~;i~~~:~nvolveremem obrigações relativas a'.~'~gõcios1O.J operaçõQ.estr(~~has,aoobjeto sócial,
,',\::,'!;';~1;..~~"" '. ...../ . ' I' i ",
~<(;(;;t;~taiscomo 'mas não se limitando, fianças/. avais, endossos o,u: qualquer outra garantia em
'".'_~l~,:''-;r~~: -, 1 ' I,.
q%~t~~vor de terceiros. As informações .,:sobre o procurador fp~a,m, fornecidas pel'a empresa \,

i>?'~~,Wj.utorgante.Esta procuração.tem seu PRAZO DE VALIDADE li'1i\ado até o dia trinta e um de

',.. arço de clt.is mil e dezoito (:;11/03/2018) e REVOGA a á~tE;riormente lavrada' nE!stas

'i.~il;4Hotas em 26/04/2017, no Lõv'~o 744.fls.379/380.>A Outorgahte concede ao procurad6rora.,
;::.:t:~,:~t*;: ! / ' : i f'OO ;

i!i"'f"r,!omeado poderes para SUIBSTABELECEfl.. E,de como assim disse, Idou fé, me pediu e lhe iavrei o

~t.í~:M~~'resenteinstrumenta, o qual'~feito e sendo I~O em voz ~Ita e cla~aj\,fo'r achado em tudo conforme,
i:-~r';{.~:~:Vi: :' i :.
~;~~{~elo: que o aceita, outorga e assina na forma' com. comparecem.! Cá Tabeliã, R$255,06; Estado .
':'i\,~,ti;;'I".,"; ',,' .,' ," " - '., -

;i;*í~i~$72,48;Ipesp.R$49,60i; Imp.Mun',RSS,lO; rvlini.Pub,R$12,24; ReglCivii.R$13,42; TJESPR$11;50;'
;<;:j/(;~j<~!: !" ; :
ii"fJs,ta.Casa, R$2,56, to,alizando R$427,96). Eu, Denis Coelho Moura, Escrevente, escrevi. Eu,
../;--'c'.",. . ' , ,
.tS';::@!i.3paquimMauríiio/Ribeiro Gomes, Sub'ituto, subscrevo. LIDIA DA LEILA. DA SILVA.-. EDNA DA

'i&~~~ILVA. NADA MAIS. Eu Ma'urliio Ribei(p Gomes), Substituto,
~~-l:;~.tl~h / ;'! .- \,. '\ /
.'.!:~;i~i~~\~G9nferi,do que dou fé /'I,) ", ~~,
"f Em testerri'tm h,c>' C:) da viií'dlaolI'

d'. ..• ~!)i
fi. \ V.,,, .

- J' .uim r~aurílio Ribeiro Gomes'
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DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DOS
REPRESENTANTES
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OATA DE NJlSCIMENtO14/MAI!1973

DATA0' 06/JUN/2011
EXP£DIÇÀO

• ., V UOA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

23.019:143-5
RICARDO RASERANO.'

''''''0'0 PLINIO FRANCISCO RASERA !

E MARIA VALDETE NOVÉLLO RASERA"

ooc"",.,. SÃO PAULO-SP
BELA VISTA
CC:LV.B043/FLS.0020/N.000164

CPF181855908/0~ '.
~ 177 ()~~.f.I~doblvi~il}lldrio
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

DA VISITA TÉCNICA
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SECRETARiA DE ESTADODE GESTÃO E PLANEJAMENTO

000069
'" . '

. "

Razão SOCial Shopping do Cidadão 5erViçose Informática $/A,
CNPJ 07.917.303.0001-12
Endereço Rua Ramos Batista n.O 444, 6° andar, Vila Olímpia, São Paulo -

i SP, CEP:04.552-020,.

DECLAR.AÇÃODE PARTICIPAÇÃO DA VISITATÉCNICÀ

SUPERINTENDÊNCIADE GESTÃO DO VAPT-VUPT,em atendimento ao
itein 9.12, do .Edital de Lici~ção, MOdalidade CONCORRÊNOA PÚSUCA NO. 01{2017 _

SEGPLAN,Processo nO.201500005004020, DECLARAque a empresá a seguir identificada,

por meio de seus (s) representantes (s), compareceu às Unidades abaixo, nos dias e

horários reladonadosa fiindeconhecer e examinar as instalações, ~ITI tOmo avaliara

quantidacle ea natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização

dO Objeto da CbNCESSÃO ADMiNISTRATIVA, forinas. econdiçães desupliinento, I'lieiosde

acesso ao local e para a obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessariosà
preparação das suaS propostas e documentos de habilitação.

SUPERINTENDENtE DE GESTÃODO VAPT-vuPf

Relação de únidades Visitadas:

Pàlécio Pedro Ludovico Teixeít:a
Rua 82. N° 400-7° andar - Setor Sul

74015-908.-GOiÂN1A-GO

ÁglJas Lindas de Goiás
Alexânia
Alvorada do Norte
ÂnápolisCêntro(Sul)
AnlilpolisShOpping(Aria)
Anicuns
ApareCida deGoiâhia~ BuliU Shopping
AdmarOtto '

30 de outubro de 2017 10h10miri
26 de outl;!bro de 2017, 16h30min,
27 de outubro de 2017 15h
31 de outubri;) de 2017 30/10/1] - 9h04min
31de outubro de ,201T , 13h45min
30 de oUtubro de 201709h30min

213 de outubro de2017 15h30min
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Rüa.82, N"400 _..,a andar ~ SelorSül
74015-908-GOIÂNIA • GO .

Aparecida de Goiânia - Centr0
(ShODDinQ) 26deoutllbro de2017 12h30min
Aparecida de GOiânia - Ga~vel() 26de:outubro de2017 07h48min

)Bela Vista de Goiás 25deoutubr0 de 2017 £ih. '- -.

Bom Jeslls de Goiás
I 26 de outubro .de2017 14h14lTiin

Bl,ItitiAleg re 26 de outubro de2017 27110/17-08h35mln
caldas NOvas 26 de outubro. de 2017 10h15min
Catalão 21 de ól,ltubrode2017 14h10min
Ceres 30 de outl,lbrode 2017 08h
Cidade de Goiás 27 de outubro de 2017 15h45min
Cristalina 31 de outubro de 2017 08h40min
Formosa 31 deoutubr0 de 2017 14h
Goianésia .30 de Outubro de 2017 31/10/17 - 8h43min
Goiânia Araguaia Shópplng 2.5deoútubr0 de 2017 10h
Goiânia Aj;$E!Illbleia 25 de outUbro (le 2017 13h5Omin

. Goiânia Bé:lnanaShopping 26 de outubro de 2017 8h30min
Goiânia Buena Vista 27 deoutub(o de 2017 09h
Goiânia Suena visiá 07 de noyembrode2017 Vespertino
Goiâhiacampinas 26 de outubro de 2017 11h15min
Goiânia Centtál do E:lTipre$ário 26 de outubro de 2017 Nâo existe mais
Goiânia Central dq SelVidor 27 de outubro de 2011 17h
Goiânia Cidade Jardim Shopping

.. 30 de outubro de 2017 14111/17-10h
•Goiânia Betran 30 de outübrode 2017 15h45mjn
Goiânia Ipiranga Shopping 17 de novembro de 2017 Não existe mais
Goiânia Lozandes Shopping 27 de outubro de 2017 14h
Goiânia Mangalô Shopping 31 de outubro de 2017 11h ,
Goiânia Passeio das Águas Shopping 31 deoutubr0 de 2017 13h30rr'lin
Goiânia Portal Shopping 17 de novembro de 2017 15h
Goiânia Praça da Biblia 31 de outubro de 2017 10h
GoiãniaSECIMA (Vapt Vupt Ambiental) 25de outubro de,2017 Matutino
Goianira Otde novembro de 2017 • 11h10min
Goiatuba 25 de outubro de 2017 9h
InhUmas 26 de outubro de 2017 9h30miJ'l
Ipameri. 27 de outubro de 2017 £ih ,
Iporá 26 de outubro de2017 .9h30min
Itaberaí 27 de outubro de 2017 13h10min
Itapuranga 26 de outubro de 2017 27/10/17 -8h45min

~uçu ... 25 de outúbro dé2017 2611'0/17 - 14h
ltumbiara .27 de outUbro de 2017 10h50min
Jarél,guá 3D de outubro de 2017 10h25min

..Jatáí 25 de outubro de 2017 8h -Luziârlia ~Ode outubro de 2017 15h ;1..

PalácioPedroLudovico Teixeira
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000071

. Minaçu 26 de outubro de 2017 10h
Mineiros .. 25 de outubro de 2017 15h
Momnhos 25 de outubro de 2017 14h2Smin
Mozar1ândia 25de outubro de 2017 26/10117 -15h20min
NerópollS .. 01 de novembro de 2017 08h40min
Noyo Gama 27 de outllbr{) de 2017 9h
Padrão" DefensotiaPública 01 de de:zembro de 2017 . 11h30rnin
Padrão - Dêlegacia Fiscal de Goiânia 17 dénovembro de 2017 14h30rnin
Padrão - Gerência de Saude e

. Prevencão 17 de novembro de 201.7 Vespertino
Padrão - GOiásprev 01 de dezembro de 2017 .9h52rnin
Padrão-lnstalaçãoe Manutenção 17.de novembro de2017 Matutino
Padrão - Ipasgo 17 de novembro de 2017 9h30min
Padrão - ProGon 17 de nOllempro de2017 Matutino
Padrão- SCTI Datacenter 26 de outubro de 2017 Matutino
Padrão- Serl Dátacenter 17 de novenibrode 2011 Matutino
Padrão - Serndit 17 dénovembrode2017 Não existe
Padrão-Téleatendimentoe
Manutenção .... 17 de novembro de 2017 9h30min
Palmeirás de Goiás 24 de outubro de 2017 .25/10/17- 13h
Parauna 24 de outubro de 2017 .'23/10/17- 8h
PiraC<injuba. 25 de outubro dé 2017 14h30min
Pirénópolis 30 de outubro de 2017 14h
Pires do Rio 26 de outubro de 2017 15h10rnin
Planaltina 01 de novembro de 2017 9h09min

.PorangaÍú 25 deoutobro de 2017 • 13h15min
Posse 27 de outubro de 2017 .08h

. QUirinópolis 26.de outubro de,2017 9h
Rialma 30 de outubrode2017 13h30rnin
RioVerde 25 de.outubro de 2017 15h
Rubiataba .26 de outubro de.2017 27/10/17 - 13h30min,-
Santa Helena de Goiás 25 de outubro de 2017 10h27min
Santo Antônio do Descoberto 27 de outubro de 2017 16h22min
São Miguel do.Araguaia 25 de outUbro de 2017 8h20min
Senador Canedo 25 de outubro de 2017 14h15rnin
Trindade 27 de outubro de 2017 8h30fl1in
Trindade Maysa ..27 deoütubro de2017 Hh19min
Valparalso deGol~s 27 de outubro de 2017 l1h40min

Palácio Pedro LudovíiX>Teixeira
Rua 62.,N° 400 -l'andar - Setor Sul

74015,.908 - GOIÂNIA - GO
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ENVELOPE 01- TERMO DE ENCERRAMENTO

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No"01/2017

00 J072:""

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

o CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO representado pela empresa líder SHOPPING DO

CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICAS/A, inscrita no CNPJnº 07.917.303/0001-12, com

endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP:

04552-020, por meio do seu representante legal, promove nesta página de Nº 1;(
o encerramento do presente envelope de Nº 01- CREDENCIAMENTO.

São Paulo 04 de janeiro de 2018.

CON~~RCIO VAPT VU CIDADÃO
Empresa líder: SHOPPINr DO CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S.A.

I
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