ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 12.130.744/0001-00
NIRE 35.300.444.957
FATO RELEVANTE
A ÁPICE SECURITIZADORA S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto
na Instrução da CVM nº 358/2002, comunica ao mercado em geral o que segue:
No dia 30 de janeiro de 2015 os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia
Geral Extraordinária, aprovaram em votação unânime: (i) a alteração da denominação
social da Companhia para Ápice Securitizadora S.A.; (ii) a alteração da sede social e
endereço da Companhia para Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12,
Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000; e (iii) a
ampliação do objeto social da Companhia, com a consequente reforma e consolidação
do Estatuto Social da Companhia, referente a redação do artigo 3º do Estatuto Social
da Companhia de forma a incluir em suas atividades a securitização de créditos
oriundos de direitos creditórios do agronegócio “Artigo 3º. A Companhia tem por objeto
social (i) securitização de créditos oriundos de operações imobiliárias e securitização de direitos
creditórios do agronegócio, assim compreendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos
hipotecários e imobiliários, bem como em direitos creditórios do agronegócio; (ii) a aquisição de créditos
imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores mobiliários; (iii) a emissão e
colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s”) e de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), podendo realizar a emissão e colocação de outros títulos
e/ou valores mobiliários; (iv) a prestação de serviços e realização de outros negócios relacionados ao
mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio, especialmente à
securitização de tais créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº.
9.514, de 20 de novembro de 1997, da Lei nº. 11.076, de 30 de dezembro de 2004 e outras
disposições legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando a
cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio.”.
O presente anúncio sobre ato ou fato relevante encontra-se disponível para consulta
no website da Companhia (www.apicesec.com.br) e através do sistema IPE mantido
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
São Paulo, 30 de janeiro de 2015.
FERNANDO CESAR BRASILEIRO
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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terça-feira, 3 de fevereiro de 2015
EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015 Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de
Empresas de Serviços Contábeis de Araçatuba e Região, base territorial: Alto Alegre, Andradina, Araçatuba, Aspásia, Auriﬂama, Avanhandava, Barbosa, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Castilho, Clementina, Coroados, Estrela d’Oeste, Fernandópolis,
Floreal, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal, General Salgado, Glicério,
Guaraçaí, Guarani d’Oeste, Guararapes, Guzolândia, Ilha Solteira, Itapura, Jales, Lavínia, Luiziânia, Lourdes, Macaubal, Magda, Marinópolis,
Meridiano, Mesópolis, Mirandópolis, Monções, Muritinga do Sul, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Independência, Nova
Luzitânia, Ouroeste, Palmeira d’Oeste, Parisi, Penápolis, Pereira Barreto,
Piacatu, Planalto, Poloni, Rubiácea, Santa Salete, Santo Antonio Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do Sul, Sud Menucci, Susanópolis, Turiuba, União Paulista, Valentim Gentil, Valparaíso, Vitória Brasil, Votuporanga e Zacarias. Edital de
Recolhimento da Contribuição Sindical/2015 - Pelo presente edital, em
conformidade com os artigos 578, 579, 580, item I, 582 parágrafo 1º,
583, 586 parágrafo 3º, 589 e seus itens e 605, da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), comunicamos às Empresas e Escritórios de Pessoas
Físicas e Jurídicas das Categorias de: - Administradores de Consórcio;
- Arrendamento Mercantil (Leasing); - Arquitetura e Engenharia Consultiva; - Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas englobando:
Auditoria - Associados ou Independentes, Empresas de Consultorias em
Geral e de Participação e Investimentos, Assessoria Técnica de Informação de Crédito e Cadastrais e Comerciais, Serviços de Proteção ao Crédito, Empresas de Cobrança em Geral, Promotoras de Vendas e Financiadoras, Administradoras de Cartões de Crédito, Reﬂorestamento,
Administração, Participação e Controle de Empresas (Holding), Organização e Métodos, Consultoria em Geral, Economistas, Associações de
Classes não Sindicais, Associações Proﬁssionais, Clubes de Lojistas,
Associações Comerciais e Industriais, Informação, Perícias (inclusive as
judiciais e de sinistros), Empresas de Vistorias em Geral - vistorias e
certiﬁcação de produtos e equipamentos, Engenharia de Seguros, Assessoria Técnica, Análise de Materiais e Equipamentos, Controle de
Qualidade, Controle de Sondagens e Prospecção e Geofísica, Promoção e Administração de Eventos e Lançamentos, Assessoria à Previdência Privada, Comércio Exterior, Assessoria em Geral (Técnica, Gerencial, Contábil, Econômica, Burocrática), Estatísticas, Planejamento e
Desenvolvimento Econômico, Mapeamento, Levantamento e Aerofotogrametria, Organizações, Institutos, Fundações, Sociedades que realizam Pesquisas, Compra de Faturamento, Agentes de Propriedade Industrial, Marcas e Patentes, Peritos, Despachantes Aduaneiros, Tradutor,
Vistorias Veiculares, Logísticas e/ou assemelhados, Controle e Administração de Movimentação de “Container”, Leilão e Leiloeiros; Auto Tour
Assistência Automobilística; Serviços de Colagem, Etiquetas, Envelopamento e Remessa de Documentos em Geral; Instalação e Manutenção
de Computadores; - Comissários e Consignatários: Locadoras de Bens
Móveis, Casas Lotéricas (Venda de Bilhetes Federais, Estaduais e Municipais, Títulos de Capitalização, Correspondente Bancário; Lan House,
Cyber Café; - Comissárias de Despachos, Agentes de Carga Aérea,
Operadores de Transporte Multimodal, NVOCC (Transitário e Consolidador de Carga Marítima) e Logística na Prestação de Serviços de Comércio Exterior; - Escritórios e Empresas de Contabilidade e de Contadores
e Contabilistas Autônomos; - Corretores de Imóveis: Compra, Venda e
Intermediação de Imóveis, pessoas físicas com CRECI; - Sociedades de
Fomento Mercantil (Factoring); - Locadoras de Filmes em Vídeo Cassete, DVD, - Locadoras de Máquinas e Equipamentos de Terraplenagem; Representantes Comerciais e Empresas de Representação Comercial,
- Sociedade de Advogados e Advogados Autônomos, Cobrança e Recuperação de Crédito, que a Contribuição Sindical dos trabalhadores das
Categorias acima pertencentes a este Sindicato, deve ser descontada
no mês de Março e recolhida até 30 de Abril do ano em curso, através da
guia fornecida pelo próprio sindicato, devendo ser recolhida junto às instituições bancárias, após o recolhimento as empresas deverão enviar ao
sindicato cópia da guia recolhida, juntamente com a relação dos empregados que deram motivo ao desconto. A secretaria do Sindicato encontra-se à disposição para fornecimento de guias e maiores esclarecimentos, através do endereço Rua Manoel Ferreira Damião, nº 340 - Bairro
São Joaquim - Araçatuba/SP ou pelo Fone (18) 3301-4686. Araçatuba,
03 de fevereiro de 2015. Dionésio Alves de Souza - Presidente.

THUNNUS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 20.023.328/0001-30 - NIRE 3530046426-5
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2014
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de
2014, às 14h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar,
Itaim Bibi, CEP 01451-011. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em decorrência da
presença de acionista representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme abaixo indicado. 3. MESA: Presidente: Eduardo
Silveira Mufarej; Secretário: Paulo Henrique Altero Merotti. 4. ORDEM
DO DIA: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia,
mediante capitalização de crédito detido pelo acionista Bijupirá Fundo de
Investimento em Participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
11.590.051/0001-37 (“Bijupirá FIP”), no valor de R$180.000,00 (cento e
oitenta mil reais), decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital Social (“AFAC”), devidamente reconhecido e registrado na
escrituração contábil da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Após leitura,
análise e discussão do item constante da ordem do dia, o acionista
detentor da totalidade das ações de emissão da Companhia deliberou,
sem ressalvas: (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia,
dos atuais R$608.150.500,00 (seiscentos e oito milhões, cento e
cinquenta mil e quinhentos reais) para R$608.330.500,00 (seiscentos e
oito milhões, trezentos e trinta mil e quinhentos reais), um aumento,
portanto, no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), por meio
da emissão de 180.000 (cento e oitenta mil) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um
real) por ação, fixado de acordo com os critérios do Artigo 170, §1º, I da
Lei das S.A., todas subscritas e integralizadas pelo acionista Bijupirá FIP,
mediante a capitalização do crédito de AFAC, conforme boletim de
subscrição que integra a presente ata como Anexo I; (ii) Em decorrência
do aumento de capital ora aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$608.330.500,00
(seiscentos e oito milhões, trezentos e trinta mil e quinhentos reais),
dividido em 608.330.500 (seiscentos e oito milhões, trezentos e trinta mil
e quinhentos) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada
mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e
assinada acionista detentor da totalidade das ações de emissão da
Companhia. São Paulo, 19 de dezembro de 2014. Assinaturas: Mesa:
Eduardo Silveira Mufarej - Presidente; Paulo Henrique Altero Merotti Secretário. Acionista: Bijupirá Fundo de Investimento em
Participações (por Fernando Shayer e Miguel Gomes Ferreira).
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de
dezembro de 2014. MESA: Paulo Henrique Altero Merotti - Secretário.
JUCESP nº 34.554/15-4 em 22/01/2015. Flávia Regina Britto Secretária Geral em Exercício.
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GAFISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 01.545.826/0001-07 - NIRE 35.300.147.952
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 2 de fevereiro de 2015
1. Data, Hora e Local: No dia 2 de fevereiro de 2015, às 15h, na sede da
Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19º andar,
Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação
e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de todos
os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se
veriﬁcado, portanto, quorum de instalação e aprovação. 3. Composição
da Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra. Secretária: Renata de Carvalho
Fidale. 4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração
decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 4.1. Aprovar,
nos termos no Artigo 22 (s) do Estatuto Social, o cancelamento de
30.000.000 de ações ordinárias de emissão da Companhia atualmente
mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, que passa a
estar dividido em 378.066.162 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal. 4.2. Dar por encerrado o programa de
recompra de ações de emissão da própria Companhia aprovado por
deliberação deste Conselho de Administração em 18 de novembro de
2014, conforme aditado em 3 de dezembro de 2014, por meio do qual
foram adquiridas todas as 30.207.130 ações ordinárias de emissão da
Companhia cuja recompra foi aprovada no seu âmbito. 4.3. Em vista
do disposto acima, aprovar, nos termos do Art. 30, §1º “b”, da Lei nº
6.404/76, da Instrução CVM nº10/80, e do Artigo 22 (s) do Estatuto Social
da Companhia, e com vistas à aplicação de forma eﬁciente dos recursos
disponíveis da Companhia, com expectativa de rentabilidade a médio
e longo prazo, um novo programa de recompra de ações (“Programa
de Recompra”) de emissão da Companhia, para permanência em
tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, durante os próximos
365 dias, i.e., até 1º de fevereiro de 2016, até o limite de 27.000.000
ações ordinárias, que correspondem a 10% das 378.066.162 ações
ordinárias de emissão da Companhia atualmente em circulação no
mercado, quando somadas as 10.806.616 ações atualmente mantidas
em tesouraria na Companhia. A aquisição dar-se-á a débito da conta
da Reserva de Investimentos constante do balanço levantado em 30
de setembro de 2014, no montante de R$437.155.710,35, observado,
especialmente, o disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 10/80. A
operação será realizada através de uma ou mais dentre as seguintes
corretoras: (i) Itaú Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 61.194.353/0001-64, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.400, 10º andar, (ii)
Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 01.170.892/0001-31, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 14.171,
Torre A, 14º andar, e (iii) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.815.158/0001-22,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima 3.729, 10º andar. 4.3.1. Em adição ao disposto
na Instrução CVM nº 10/80, aprovar que a aquisição de ações pela
Companhia via Programa de Recompra está condicionada à manutenção
da dívida líquida consolidada da Companhia em um nível igual ou inferior
a 60% do seu patrimônio líquido no momento de aquisição das ações.
4.4. Os membros do Conselho de Administração, neste ato, outorgam
poderes à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências
necessárias à implementação das deliberações ora tomadas. No que se
refere ao Programa de Recompra, competirá à Diretoria determinar as
oportunidades em que serão realizadas as futuras operações, bem como
a quantidade de ações a serem efetivamente negociadas, observados
os limites ora estabelecidos e aqueles constantes da Instrução CVM nº
10/80. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida,
aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Odair Garcia Senra
(Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Conselheiros:
Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco Vidal
Luna, Guilherme Affonso Ferreira, José Écio Pereira da Costa Júnior,
Maurício Marcellini Pereira e Rodolpho Amboss. Declaro que a presente
confere com o original lavrado em livro próprio. Renata de Carvalho
Fidale - Secretária.

COMPANHIA ACQUA
CNPJ/MF nº 14.496.195/0001-17 - NIRE 35.300.414.624
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2014
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 dias do mês de dezembro do ano
de 2014, às 14h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar,
Itaim Bibi, CEP 01451-011. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença
de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme abaixo indicado. 3. MESA: Presidente: Fernando Shayer; Secretário: Paulo Henrique Altero Merotti. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre o aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização
de crédito detido pelo acionista Acqua Fundo de Investimento em Participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.589.893/0001-79 (“Acqua
FIP”), no valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social
(“AFAC”), devidamente reconhecido e registrado na escrituração contábil da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Após leitura, análise e discussão do item constante da ordem do dia, o acionista detentor da totalidade
das ações de emissão da Companhia deliberou, sem ressalvas: (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos atuais
R$242.800.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e oitocentos mil
reais) para R$243.070.000,00 (duzentos e quarenta e três milhões e setenta mil reais), um aumento, portanto, no valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), por meio da emissão de 270.000 (duzentas
e setenta mil) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, fixado de acordo com
os critérios do Artigo 170, §1º, I da Lei das S.A., todas subscritas e integralizadas pelo acionista Acqua FIP, mediante a capitalização do crédito
de AFAC, conforme boletim de subscrição que integra a presente ata
como Anexo I; (ii) Em decorrência do aumento de capital ora aprovado,
o caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar
com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social é de
R$243.070.000,00 (duzentos e quarenta e três milhões e setenta mil
reais), dividido em (i) 241.535.000 (duzentas e quarenta e um milhões,
quinhentas e trinta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal; e (ii) 3.020.000 (três milhões e vinte mil) ações preferenciais,
nominativas e sem valor nominal.” 6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA
E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada acionista detentor da totalidade das ações de emissão da Companhia. São Paulo, 19 de
dezembro de 2014. Assinaturas: Mesa: Fernando Shayer - Presidente;
Paulo Henrique Altero Merotti - Secretário. Acionista: Acqua Fundo de
Investimento em Participações (por José Carlos Reis de Magalhães
Neto e Fernando Shayer). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. São Paulo, 19 de dezembro de 2014. MESA: Paulo Henrique
Altero Merotti - Secretário. JUCESP nº 34.553/15-0 em 22/01/2015.
Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Companhia de Engenharia de Tráfego
CNPJ 47.902.648/0001-17

RÁDIO CACIQUE DE SOROCABA
LTDA
CNPJ 71.874.275/0001-00.
Edital de Convocação
Ficam os Srs. sócios convocados a comparecerem na sede social da
empresa, na Rua Saldanha da Gama nº 168, Centro, Sorocaba/SP,
CEP 18035-040, no dia 11 de Fevereiro de 2015, às 9:00 horas para se
reunirem com a finalidade de retificar a Cláusula 7º do contrato social,
por ter sido registrada com incorreção. Patricia Flávia Bismara – sóciaadministradora. Sorocaba, 03 de Fevereiro de 2015.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 11 de fevereiro de 2015, às 11h00 (onze horas), na
sede social, na Rua Barão de Itapetininga, 18, nesta Capital do Estado
de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Alteração na composição do Conselho de Administração;
2. Outros assuntos.
São Paulo, 28 de janeiro de 2015.
MAURICIO REGIO - respondendo pela Presidência

São Paulo, 125 (22) – 11

Pró Metalurgia S.A.
Em Liquidação Extrajudicial
CNPJ nº 56.994.924/0001-05 - NIRE 35.300.049.497
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2014, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede social da Pró Metalurgia S.A. - Em Liquidação
Extrajudicial, na Rua Alfredo Vieira Arantes, nº 139, sala 11, Centro, CEP
13251-184, na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo (“Companhia”),
reuniram-se os acionistas em Assembleia Geral Extraordinária para deliberar e votar as matérias objeto da ordem do dia, quais sejam: a) examinar,
discutir e deliberar a respeito do primeiro balanço patrimonial de liquidação
e quadro geral de credores, conforme apurados pelo Sr. Liquidante e disponibilizados aos Senhores Acionistas na data de 14/08/2014 e publicados
nesta data no Diário Oficial do Estado e no Diário do Comércio; e b) discutir, escolher e nomear o novo liquidante da Companhia. Procedida à verificação do quórum de instalação, conforme as assinaturas apostas no Livro
de Presença de Acionistas, constatou - se que estavam presentes 82,59%
(oitenta e dois inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) dos Acionistas titulares de ações ordinárias escriturais com direito a voto representativas do capital social da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária e legal, o Sr. Luiz Augusto Trindade - Liquidante,
que convidou a mim, Alexandre Palermo Simões para secretário. Declarada instalada a Assembleia Geral Extraordinária, na forma da legislação
em vigor, os Acionistas dispensaram a leitura do Edital de Convocação,
o qual foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, às folhas 14,
folhas 26 e folhas 3 e no Diário do Comércio, às folhas 17, folhas 21,
folhas 17, nos dias 15, 16 e 19 de agosto de 2014. Antes de dar início à
Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu aos presentes Acionistas a aprovação da lavratura desta ata na forma sumariada, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, o que foi devidamente aprovado pela unanimidade dos presentes. Dando início à ordem do dia da Assembleia
Geral Extraordinária, o Sr. Presidente (Liquidante) apresentou o primeiro
balanço patrimonial da liquidação da Companhia, juntamente o relatório de
liquidação, parecer dos auditores independentes e parecer do conselho
fiscal (“Demonstrações Contábeis”), bem como o quadro geral de credores
consolidados, elaborados de acordo com a Lei nº 11.6101/2005 (“Quadro
Geral de Credores”), disponibilizados e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, às folhas 16 e no Diário do Comércio, às folhas 15,
no dia 15 de agosto de 2014. As Demonstrações Contábeis e o Quadro
Geral de Credores representa o resultado de seus trabalhos até o momento, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária realizada no
dia 06 de janeiro de 2014. O Liquidante apresentou as Demonstrações
Contábeis e o Quadro Geral de Credores, justificando e fundamentando
todo o planejamento pretendido com fins à realização do ativo e liquidação
do passivo, nos termos do artigo 214 da Lei nº 6.404/76. Posto em votação,
as Demonstrações Contábeis, o Quadro Geral de Credores e o planejamento de liquidação foram aprovados sem ressalvas, pela unanimidade
dos presentes. Em seguida, dando -se sequencia ao Segundo Item da Ordem do Dia, o Liquidante agradeceu a todos os presentes a confiança depositada e expressou, novamente, sua intenção de renunciar ao cargo de
Liquidante da Companhia, por razões de foro íntimo, procedendo, assim,
à abertura da apresentação e votação de novo candidato a Liquidante
pelos acionistas ali presentes. Por votação unânime, os acionistas ali presentes deliberaram pela eleição do Sr. Celso Rocha Tomanik, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.440.277
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.027.458-75, domiciliado na cidade de Itatiba, SP com escritório na Rua Alfredo Vieira Arantes, nº 139,
sala 11, Centro, CEP 13251-184, o qual assinou nesta data o devido Termo
de Posse. Por fim, o Sr. Presidente informou que a próxima Assembleia
Geral para apresentação dos balanços e resultados da liquidação será
realizada em 12 meses contados desta data, conforme deliberado anteriormente em AGE do dia 06 de janeiro de 2014, qual seja, 15/09/2015.
O Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e
como ninguém se manifestou, foi declarada encerrada a Assembleia Geral
Extraordinária, e lavrada a respectiva ata em forma sumariada.
Luiz Augusto Trindade - Presidente da Mesa; Alexandre Palermo Simões
- Secretário da Mesa. Acionistas Presentes: Pp. Gible Empreendimentos e Participações Ltda. (Elmo Donizetti Pimenta); e Pp. Bac Cinco Empreendimentos e Participações Ltda. (Elmo Donizetti Pimenta). Procurações e Lista de presença anexas. A presente é cópia fiel do original. Itatiba,
15 de setembro de 2014. Luiz Augusto Trindade - Presidente da Mesa;
Alexandre Palermo Simões - Secretário. Visto do Advogado: Alexandre Palermo Simões - OAB/SP 95.398. JUCESP nº 34.662/15-7 em 22/01/2015.
Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
FATO RELEVANTE
A ÁPICE SECURITIZADORA S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto na Instrução da CVM nº 358/2002, comunica ao mercado em
geral o que segue: No dia 30 de janeiro de 2015 os acionistas da
Companhia, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram em
votação unânime: (i) a alteração da denominação social da Companhia
para Ápice Securitizadora S.A.; (ii) a alteração da sede social e endereço
da Companhia para Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12,
Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506000; e (iii) a ampliação do objeto social da Companhia, com a consequente
reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, referente a
redação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir
em suas atividades a securitização de créditos oriundos de direitos
creditórios do agronegócio “Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social
(i) securitização de créditos oriundos de operações imobiliárias e
securitização de direitos creditórios do agronegócio, assim compreendida
a compra, venda e prestação de garantias em créditos hipotecários e
imobiliários, bem como em direitos creditórios do agronegócio; (ii) a
aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de
títulos e valores mobiliários; (iii) a emissão e colocação, no mercado
ﬁnanceiro, de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s”) e de
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), podendo realizar a
emissão e colocação de outros títulos e/ou valores mobiliários; (iv) a
prestação de serviços e realização de outros negócios relacionados ao
mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do
agronegócio, especialmente à securitização de tais créditos imobiliários e
direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de
novembro de 1997, da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004 e outras
disposições legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em
mercados derivativos visando a cobertura de riscos na sua carteira de
créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio.”. O presente
anúncio sobre ato ou fato relevante encontra-se disponível para consulta
no website da Companhia (www.apicesec.com.br) e através do sistema
IPE mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.
br). São Paulo, 30 de janeiro de 2015. FERNANDO CESAR BRASILEIRO
- Diretor Presidente e de Relações com Investidores.

Camargo Corrêa
Construções e Participações S.A.
C.N.P.J./M.F. nº: 11.196.609/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.372.671
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 13.11.2014, 15hs, sede social, Avenida Brigadeiro
Faria Lima 1663, 7º andar (parte), 8º andar (parte), 9º andar (parte),
São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Conselho de Administração.
Mesa: João Ricardo Auler, Presidente do Conselho de Administração.
Deliberação Aprovada: Devido a ausência temporária do Presidente
do Conselho de Administração João Ricardo Auler deliberaram designar o Vice-Presidente do Conselho de Administração Celso Ferreira
de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF 787.381.488-20,
RG 6.815.170 SSP/SP, domiciliado em São Paulo/SP para substituí-lo.
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 13.11.2014.
João Ricardo Auler, Celso Ferreira de Oliveira, André Pires Oliveira
Dias, Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho e Vitor Sarquis
Hallack. Celso Ferreira de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração em exercício. JUCESP nº 34.486/15-0 em 22.01.15. Flávia
Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G TERÇA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2015
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
CNPJ nº 60.498.417/0001-58
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da São Paulo Transporte S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se
realizará no dia dez de fevereiro de 2015, com início às 11 (onze) horas, em sua sede social, nesta Capital, na Rua Boa Vista nº 236, no 7º
andar, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1. Assembleia Geral Extraordinária - 1.1 Alteração
na composição do Conselho de Administração da Empresa; 1.2 Alteração de endereço de Membro do Conselho de Administração da
Empresa; 1.3 Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 28 de janeiro de 2015. JilmarTatto - Presidente do Conselho de Administração.

SECRETARIA DE ESTADO
GOVERNO DO ESTADO
DA EDUCAÇÃO
DE SÃO PAULO
FDE AVISA: COMUNICADO

Comunicamos que a sessão de processamento do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n.º 36/00028/14/05 - Objeto:
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03, TAMANHO 4 - CJA-04 E TAMANHO 6 - CJA-06
– Oferta de Compra BEC 081101080462015OC00007, que aconteceria às 09:30h do dia 03/02/2015, foi SUSPENSA,
por razões administrativas.

Provider Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 02.138.483/0001-10 – NIRE 35.300.387.562 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados para se reunirem em AGE a ser realizada no dia 9/2/15, às 12 horas,
na sede, em Louveira/SP, na Avenida Alexandre Biazi, nº 645, Bairro Estiva, para deliberar sobre a seguinte matéria
que compõe a ordem do dia: (i) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, com a consequente alteração do
Artigo 5º do Estatuto Social. Todos os documentos relacionados à matéria da ordem do dia da AGE ora convocada serão
oportunamente disponibilizados aos acionistas e colocados à disposição na sede. Louveira, 30/1/15. Provider Indústria e
Comércio S.A. Vitor Manuel Pereira Neves - Presidente do Conselho de Administração.
(31/01, 03 e 04/02/2015)

Colep Provider Aerossol S.A.
CNPJ/MF nº 12.579.559/0001-05 – NIRE 35.300.384.041
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados para se reunirem em AGE a ser realizada em 9/2/15, às 9 horas, na sede, em Itatiba/
SP, na Rua Eugênio Estoco, 251, Gleba 1-E, Distrito Industrial Alfredo Rela, para deliberar sobre a seguinte matéria que compõe a
ordem do dia: (i) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia.Todos os documentos relacionados à matéria da ordem do dia da AGE ora convocada serão oportunamente disponibilizados
aos acionistas e colocados à disposição na sede. Itatiba, 30/1/15. Colep Provider Aerossol S.A. Vitor Manuel Pereira Neves - Presidente
(31/01, 03 e 04/02/2015)
do Conselho de Administração.
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Total Pack Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 71.913.248/0001-91 – NIRE 35.300.387.571
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados para se reunirem em AGE a ser realizada no dia 9/2/15, às 15 horas, na
sede, em Louveira/SP, na Avenida Alexandre Biazi, nº 645, Bairro Estiva, para deliberar sobre a seguinte matéria que compõe a ordem do dia: (i) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do
Estatuto Social. Todos os documentos relacionados à matéria da ordem do dia da AGE ora convocada serão oportunamente
disponibilizados aos acionistas e colocados à disposição na sede. Louveira, 29/1/15. Total Pack Indústria e Comércio S.A.
Vitor Manuel Pereira Neves - Presidente do Conselho de Administração.
(31/01, 03 e 04/02/2015)

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
CNPJ/MF nº 09.296.295/0001-60 - NIRE 35.300.359.534
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 7/01/2015
Aos 7/01/2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Assumiu a Presidência
da Mesa o Sr. Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, que convidou a Srta. Joanna Camet Portella para atuar como
Secretária. Deliberação: Após examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas decidiram,
por unanimidade, aprovar a abertura de filial da Companhia a ser localizada na Avenida Marcio Notini, nº 100,
Jusa Fonseca, Divinópolis/MG, CEP 35501-110, autorizando, desde já, os Diretores a adotarem todas as providências
necessárias perante os órgãos competentes para a implementação da referida deliberação. Nada mais. Extrato da
ata original. Barueri, 7/01/2015. Joanna Camet Portella - Secretária. JUCESP nº 31.606/15-5 em 16/01/2015.
Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
CNPJ/MF nº 09.296.295/0001-60 - NIRE 35.300.359.534
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 26/12/2014
Aos 26/12/2014, às 10:00 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Assumiu a Presidência
da Mesa o Sr. Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, que convidou a Srta. Joanna Camet Portella para atuar como
Secretária. Deliberação: Após examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas
decidiram, por unanimidade, aprovar a celebração dos Termos de Cessão de Crédito nº 004144298 e 004144280
entre a Companhia e o Banco Safra S.A., nesta data, tendo por objeto a cessão de créditos de titularidade da
Companhia oriundos de operações de venda por meio de cartão de crédito. Nada mais. Extrato da ata original. Barueri,
26/12/2014. Joanna Camet Portella - Secretária. JUCESP nº 32.990/15-7 em 20/01/2015. Flávia Regina Britto Secretária Geral em Exercício.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
VR Assessoria de Investimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 11.878.268/0001- 47 – NIRE 35.224.193.341
Edital de Convocação – Reunião de Sócios Quotistas
Ficam convocados os sócios quotistas desta empresa a participarem da Reunião de Sócios a se
realizar no dia 12/02/2015, às 10h00min, na Rua Hungria, nº 1400, 8º andar, Jardim Europa, Cidade
e Estado de São Paulo, CEP 01455-000, a fim de deliberarem sobre Exclusão Extrajudicial de Sócio,
nos termos do artigo 1.085 do Código Civil. São Paulo, 02 de fevereiro de 2015.
A Diretoria
(03, 04 e 05/02/2015)

CNPJ/MF nº 09.296.295/0001-60 - NIRE 35.300.359.534
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 26/09/2014
Aos 26/09/2014, às 10:00 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Assumiu a Presidência
da Mesa o Sr. Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, que convidou o Sr. Renato Covelo para atuar como Secretário.
Deliberação: (i) a abertura de filial da Companhia no seguinte endereço: Avenida Mercedes Benz, 679/879, Distrito
Industrial, CEP 13054-750, Campinas-SP; e (ii) a celebração do Termo de Cessão de Crédito nº 004143011 entre a
Companhia e o Banco Safra S.A., tendo por objeto a cessão de créditos de titularidade da Companhia oriundos de
operações de venda por meio de cartão de crédito. Os acionistas autorizam, desde já, os Diretores a adotarem todas as
providências necessárias para a implementação das referidas deliberações. Nada mais. Extrato da ata original. Barueri,
26/09/2014. Renato Covelo - Secretário. JUCESP/NIRE 3590490744-8 e JUCESP nº 516.898/14-0 em 23/12/2014.
Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

FATO RELEVANTE
A ÁPICE SECURITIZADORA S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM nº 358/2002,
comunica ao mercado em geral o que segue: No dia 30 de janeiro de 2015 os acionistas da Companhia, reunidos em
Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram em votação unânime: (i) a alteração da denominação social da Companhia
para Ápice Securitizadora S.A.; (ii) a alteração da sede social e endereço da Companhia para Avenida Santo Amaro,
nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000; e (iii) a ampliação
do objeto social da Companhia, com a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, referente
a redação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir em suas atividades a securitização de créditos
oriundos de direitos creditórios do agronegócio “Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social (i) securitização de créditos
oriundos de operações imobiliárias e securitização de direitos creditórios do agronegócio, assim compreendida a compra,
venda e prestação de garantias em créditos hipotecários e imobiliários, bem como em direitos creditórios do agronegócio;
(ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores mobiliários; (iii) a emissão
e colocação, no mercado nanceiro, de Certicados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s”) e de Certicados de Recebíveis do
Agronegócio (“CRA’s”), podendo realizar a emissão e colocação de outros títulos e/ou valores mobiliários; (iv) a prestação
de serviços e realização de outros negócios relacionados ao mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos
creditórios do agronegócio, especialmente à securitização de tais créditos imobiliários e direitos creditórios do
agronegócio, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004 e
outras disposições legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando a cobertura
de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio.”. O presente anúncio sobre ato
ou fato relevante encontra-se disponível para consulta no website da Companhia (www.apicesec.com.br) e através do
sistema IPE mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br).
São Paulo, 30 de janeiro de 2015.
FERNANDO CESAR BRASILEIRO - Diretor Presidente e de Relações com Investidores

SPI – Sociedade para Participações em Infraestrutura S.A.
CNPJ/MF nº 09.719.882/0001-14 – NIRE 35.300.355.890
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de dezembro de 2014
1. Data, Hora e Local: Aos 19/12/2014, às 10 horas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455,
9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da SPI – Sociedade para Participações em Infraestrutura S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia: Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán
e Sra. Marta Casas Caba. 3. Mesa: Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida, Secretária: Sra. Maria de
Castro Michielin. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia
mediante a emissão de novas ações, dentro do limite do capital autorizado, e estabelecer as condições
da emissão. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1. Declarar
a integralização de R$ 199.500,00, com isso o capital social da Companhia está 100% integralizado;
5.2. Aprovar o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no §
1º do artigo 5º do Estatuto Social, no valor de R$14.306.527,00, mediante a emissão de 14.306.527
ações ordinárias nominativas. As ações ora emitidas são subscritas e serão integralizadas em moeda
corrente nacional em até 30 dias contados da data desta ata pelas acionistas Abertis Infraestructuras
S.A. e Brookfield Brazil Motorways Holdings S.R.L., na proporção de suas participações na Companhia, em conformidade com o boletim de subscrição que consta como Anexo I. Em consequência
do aumento, o capital social da Companhia passa a ser R$14.506.527,00, mediante a emissão de
14.506.527 ações ordinárias; 5.3. Foi aprovada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário,
nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/076. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. Marcos
Pinto Almeida e a Sra. Maria de Castro Michielin, Conselheiros: Marcos Pinto Almeida, David Antonio
Díaz Almazán e Marta Casas Caba. São Paulo, 19 de dezembro de 2014. Assinatura: Maria de Castro
Michielin – Secretária. JUCESP nº 45.301/15-3 em 27/01/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

APDC Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.924.042/0001-84 – NIRE: 35.300.466.535
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2014
1. Data, Hora e Local: Aos 19/12/2014, às 11:00 horas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1455, 9º andar, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do
§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares da totalidade
das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Felipe Ezquerra Plasencia; Secretária:
Sra. Maria de Castro Michielin. 4. Ordem do dia: 4.1. Deliberar sobre o aumento do capital social da
Companhia mediante a emissão de novas ações, e estabelecer as condições da emissão. 5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar o aumento de capital
da Companhia no valor de R$2.309.832,00 (dois milhões, trezentos e nove mil e oitocentos e trinta e
dois reais), mediante a emissão de 2.309.832,00 (duas milhões, trezentas e nove mil e oitocentas e
trinta e duas) ações ordinárias nominativas. As ações ora emitidas são integralmente subscritas e serão
integralizadas em moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do
Boletim de Subscrição pela acionista Abertis Infraestructuras S.A., em conformidade com o boletim de
subscrição que consta como Anexo I, tendo a outra acionista renunciado ao seu direito de preferência. Em consequência do aumento, o capital social da Companhia passa a ser R$2.610.232,00 (dois
milhões, seiscentos e dez mil e duzentos e trinta e dois reais), dividido em 2.610.232,00 (duas milhões,
seiscentas e dez mil e duzentas e trinta e duas) ações ordinárias; 5.2. Foi aprovada a lavratura da
presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme,
foi assinada por: Mesa: Sr. Felipe Ezquerra Plasencia – Presidente da Mesa; Maria de Castro Michielin
– Secretária da Mesa; Acionistas: Abertis Infraestructuras S.A. (por Josep María Coronas) e Maria
de Castro Michielin. São Paulo, 19/12/2014. “Confere com a original lavrada em livro próprio nº 01 às
folhas 32 e 33”. Assinatura: Maria de Castro Michielin – Secretária. JUCESP – Certifico o registro
sob o nº 45.302/15-7 em 27/01/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

SECRETARIA DA SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO 039/2015-SMS.G, processo 2014-0.289.004-0, destinado ao
registro de preços para o fornecimento de ANTI-INFECCIOSOS X, para a Divisão
Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de
Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de
pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 19 de fevereiro de 2015, pelo endereço
www.comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª Comissão Permanente de Licitações da
Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO 040/2015-SMS.G, processo 2014-0.353.192-3, destinado ao
registro de preços para o fornecimento de SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
COM VÁLVULA - I, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de
Compras - GTC/Área Técnica de Material Médico-Hospitalar, do tipo menor preço.
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia
19 de fevereiro de 2015, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da
2ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua
General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante
o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP,
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

Primicia S.A. Indústria e Comércio - CNPJ Nº 60.581.618/0001-14 - N.I.R.E. 35.300.020.006
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 15/12/2014
Data, Hora e Local: Aos 15.12.2014, 10h, na sede da Companhia, Avenida dos Carinás, 301, Moema, em São
Paulo/SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia Convocação:
Dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, Lei 6404/76, em razão da presença dos acionistas representando a
totalidade do capital social. Mesa: Carmo Aparecido Brito, presidente; e Enrico Mondio, secretário. Ordem do
Dia: (i) Alteração da denominação social da companhia para “SFD S/A Indústria e Comércio”, com a consequente
modiﬁcação da redação do caput do artigo 1º do Estatuto Social; e (ii) Outros assuntos de interesse geral.
Deliberações tomadas por unanimidade: No tocante ao item (i) da ordem do dia, os acionistas presentes
deliberaram alterar a denominação da companhia de “Primicia S/A Indústria e Comércio” para “SFD S/A Indústria
e Comércio”. Em razão da deliberação acima, o Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 1º: - Sob a denominação de SFD S/A Indústria e Comércio ca constituída uma sociedade
anônima que se regerá pelos presentes Estatutos e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.” Por ﬁm,
passando ao item (ii) “outros assuntos de interesse geral”, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso,
e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Presidente declarou encerrada a assembleia,
mandando lavrar a presente ata, que foi lida, aprovada e segue pelos presentes assinada, tendo sido autorizado,
pela unanimidade dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, § 1º, Lei 6.404/76, sua elaboração em forma
de sumário, sem publicação dos nomes dos acionistas presentes. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata
lavrada em livro próprio. Carmo Aparecido Brito - Presidente da Mesa, Enrico Mondio - Secretário da Mesa.
JUCESP nº 519.166/14-0 em 31.12.14. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Uma Empresa do Grupo PAN

Brazilian Securities
Companhia de Securitização
CNPJ/MF nº 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação

Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da
223ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 223ª Série da 1ª
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 14 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 223ª Série da 1ª
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo de Securitização”), a
reunirem-se, em 1ª convocação, para a Primeira Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 27 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, no dia 04 de
março de 2015, às 10:00 horas, ambas no endereço da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374,
10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a solicitação do Rio
Dois Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.910.814/0001-17, na qualidade de cedente dos Créditos Imobiliários, formalizada mediante correspondência datada de 09 de
janeiro de 2015, para que, observados os procedimentos e requisitos descritos na cláusula 6.1 item
XVI (A) do Termo de Securitização e cláusula 5.2 do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Imóveis em Garantia e Outras Avenças, celebrado entre a Cedente e a Securitizadora, em 13 de setembro de 2011, seja aprovada uma companhia avaliadora que será responsável pela avaliação do
Imóvel 2, conforme definido no Termo de Securitização, para eventual e posterior liberação da garantia
fiduciária que recai sobre o Imóvel 1 (conforme definido no Termo de Securitização) em razão da quitação da totalidade dos Créditos Imobiliários Fase 1 (conforme definido no Termo de Securitização). As
três companhias avaliadoras indicadas pelo Cedente são: (i) a FR Avaliações, Projetos e Gerenciamento LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.104.628/0001-30; (ii) a Avalibens Engenharia e Avaliação Patrimonial LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.500.384/0001-08; e (iii) a D.L.R. Engenheiros Associados LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.100.002/0001-52. Os Titulares dos CRI
deverão se apresentar no endereço da Securitizadora acima indicado portando os documentos que
comprovem sua condição de Titular dos CRI e, os que se fizerem representar por procuração deverão
entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia, no
mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da referida Assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar previamente os documentos
comprobatórios de sua representação para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2015.
Brazilian Securities Companhia de Securitização

BANCO OURINVEST S.A.
CNPJ nº 78.632.767/0001-20 - NIRE 35300524179
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 05.12.2014
Data, Hora, Local: 05.12.2014, às 11hs, sede social, Avenida Paulista 1728 - Sobreloja, São Paulo/SP. Presença:
Única acionista. Mesa: Presidente: Rodolfo Schwarz, Secretário: Samuel Jorge Esteves Cester. Deliberações
Aprovadas: 1. Aumentar o capital social de R$39.000.160,00, dividido em 6.066.916 ações nominativas, sendo
3.033.458 ordinárias e 3.033.458 preferenciais, sem valor nominal, para R$44.000.160,00, dividido em 6.824.602
ações nominativas, sendo 3.412.301 ordinárias e 3.412.301 preferenciais, sem valor nominal, mediante a emissão de
757.686 novas ações nominativas, sendo 378.843 ordinárias e 378.843 preferenciais, ao preço unitário de
R$6,599039708, totalizando R$5.000.000,00, e são subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pela
acionista Ourinvest Participações S.A., conforme lista de subscrição anexa, alterando o artigo 5º do Estatuto
Social: “Artigo 5º: O Capital Social é de R$44.000.160,00, dividido em 6.824.602 ações nominativas, sem valor
nominal, sendo 3.412.301 ordinárias e 3.412.301 preferenciais”. 2. Alteração do artigo 8º do Estatuto Social:
“Artigo 8º: A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta de no mínimo 2 até 8 membros, acionistas ou
não, residentes no País e eleitos pela Assembleia Geral. § Único. A Assembleia Geral ﬁxará o montante global e anual
da remuneração da Diretoria, cabendo a esta estabelecer a remuneração mensal e individual entre seus membros.”. 3.
Aprovar a instituição do componente organizacional denominado Comitê de Remuneração: Capítulo VIII - Do
Comitê de Remuneração - Artigo 26: O Comitê de Remuneração será composto de, no mínimo, 03 e, no máximo,
06 integrantes, pessoas físicas residentes no país, eleitos e destituídos pela Diretoria, que ﬁxará sua remuneração. § 1º.
O prazo de mandato dos membros do Comitê de Remuneração é de 5 anos, vedada a permanência de integrante no
Comitê por prazo superior a 10 anos. § 2º. O Comitê de Remuneração deverá: I. reportar-se diretamente à Diretoria; II.
ter na sua composição pelo menos um membro não administrador da Sociedade; III. ter na sua composição integrantes
com as qualiﬁcações e a experiência necessárias ao exercício de julgamento competente e independente sobre política
de remuneração da Sociedade, inclusive sobre as repercussões dessa política na gestão de riscos. § 3º. Cumprido o
prazo máximo previsto no Parágrafo Primeiro acima, o integrante do Comitê de Remuneração somente pode voltar a
integrar tal órgão na Sociedade após decorridos, no mínimo, 3 anos. § 4º. Nos casos de vaga por renúncia ou
destituição em que o Comitê ﬁcar reduzido a menos de 3 membros, a Diretoria deverá, tempestivamente, eleger um
substituto, que servirá até o término do mandato do substituído. § 5º. O Comitê de Remuneração se reunirá
semestralmente, ou extraordinariamente mediante convocação de qualquer de seus membros, sendo certo que a
reunião do Comitê de Remuneração só será validamente instalada com a presença da maioria de seus membros.
Artigo 27: Além das previstas em lei ou regulamento, serão também atribuições do Comitê de Remuneração: I.
Elaborar a política de remuneração de administradores da Sociedade, propondo à Diretoria as diversas formas de
remuneração ﬁxa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; II.
Supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de administradores da Sociedade; III.
Revisar anualmente a política de remuneração de administradores da Sociedade, recomendando à Diretoria a sua
correção ou aprimoramento; IV. Propor à Diretoria o montante da remuneração global dos administradores a ser
submetido à assembleia geral, na forma do artigo 152, Lei 6.404/76; V. Avaliar cenários futuros, internos e externos, e
seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; VI. Analisar a política de remuneração de
administradores da Sociedade em relação às práticas de mercado, com vistas a identiﬁcar discrepâncias signiﬁcativas
em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; VII. Zelar para que a política de remuneração de
administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação
ﬁnanceira atual e esperada da instituição e com o disposto na regulamentação vigente. Artigo 28: O Comitê de
Remuneração elaborará, com periodicidade anual, no prazo de 90 dias, relativamente à data-base de 31 de dezembro,
documento denominado “Relatório do Comitê de Remuneração”, o qual deverá ser mantido à disposição do Banco
Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos. 3.1. A Diretoria nomeará os membros do Comitê de Remuneração, com
a ﬁxação de seus honorários e mandato. 4. Alterar o Artigo 15 do Estatuto Social: “Artigo 15: Para a consecução dos
objetivos sociais ﬁca a Diretoria investida de plenos poderes, inclusive para contrair obrigações, alienar imóveis,
transigir, ceder e renunciar direitos, cabendo-lhe, além das atribuições legais: a) organizar o Regulamento interno da
Sociedade; b) deliberar sobre a criação de dependências; c) tomar conhecimento dos balancetes mensais; d) fazer
levantar os balanços semestrais e elaborar o relatório anual, publicando-os sob sua assinatura; e) designar e destituir
o Ouvidor; f) nomear e destituir os membros do Comitê de Remuneração; g) aprovar as regras operacionais que o
Comitê de Remuneração vier a estabelecer para o seu próprio funcionamento e tomar ciência das atividades do Comitê
de Remuneração; e h) ﬁxar a remuneração dos membros do Comitê de Remuneração.” 5. Consolidação do Estatuto
Social. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 05.12.2014. Acionista: Ourinvest Participações
S.A. por Rodolfo Schwarz e Samuel Jorge Esteves Cester. Rodolfo Schwarz: Presidente, Samuel Jorge Esteves Cester:
Secretário. JUCESP nº 33.707/15-7 em 21.01.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

