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FATO RELEVANTE 
 

A APICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A. (“Securitizadora”), na 
qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série de sua 
1ª Emissão, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, divulgar 
o presente comunicado ao mercado. 
 
Em 13.10.2014, recebemos uma notificação formal da Guantera Empreendimentos 
e Participações Ltda., na qualidade de locadora das unidades autônomas de números 
81, 82, 83 e 84 do 8º andar do Bloco ou Ala “B” e de números 91, 92, 93, 94, 95 e 
96 do 9º andar dos Blocos ou Alas “B” e “C” (Torre Sul), do Condomínio Pátio 
Victor Malzoni, situado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 
as quais são objeto das matrículas de números 183.638, 183.639, 183.640, 183.641, 
183.642, 183.643, 183.644, 183.645, 183.646 e 183.647, respectivamente, do Livro 
nº. 2 – Registro Geral, do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP 
(“Imóvel”), para informar que o atual locatário do Imóvel, através de notificação 
específica, comunicou sua intenção em rescindir o contrato de locação, com a 
devida devolução do imóvel. 
 
Informa-se também, que a Securitizadora enviadará seus melhores esforços, visando 
a proteção dos interesses dos detentores dos CRI, em relação ao disposto no 
presente Fato Relevante, quanto à eficaz implementação do contrato de locação 
adicional. 

 
 

São Paulo, 16 de outubro de 2014. 
 
 

FERNANDO CESAR BRASILEIRO 
Diretor de Relações com Investidores 
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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 Certifi cados de
Recebíveis Imobiliários da 303ª Série da 1ª Emissão da

Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 303ª Série da 
1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora”, respec-
tivamente), nos termos da Cláusula 9.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários - Par-
cela E - Santos, Parcela F - Santos, Parcela E - Macaé, Parcela F - Macaé e Parcela F - Vitória, 
das 302ª, 303ª e 304ª Séries da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Secu-
ritizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Segunda Assem-
bleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 04 de novembro de 2014, às 
11:00 horas, e, em 2ª convocação, no dia 04 de novembro de 2014, às 14:00 horas, no endereço 
da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, para deliberarem sobre a solicitação da Petróleo Brasil S.A. - Petrobras (“Petrobras”), 
na qualidade de Devedora (conforme defi nida no Termo de Securitização) do Contrato de Locação 
de Laboratório de Fluidos Sob Encomenda e do Contrato de Locação de Sede Administrativa sob 
Encomenda, ambos celebrados em 21 de dezembro de 2011, entre a Petrobras e a Rio Bravo 
Investimentos DTVM LTDA. (“Rio Bravo”), atuando exclusivamente na qualidade de administrado-
ra do Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística (“FII”), conforme aditados em 21 de novem-
bro de 2013 (“Contratos de Locação” e “Aditamentos”, respectivamente), de outorga de autoriza-
ção, em conformidade com a cláusula 9.01 de ambos os Contratos de Locação e com o item (i) da 
cláusula 2.04 do Contrato de Cessão e Transferência de Cédulas de Créditos Imobiliários e Outras 
Avenças, celebrado em 21 de novembro de 2013, entre a Petrobras, a Rio Bravo, atuando exclu-
sivamente na qualidade de administradora do FII, e a Securitizadora (“Contrato de Cessão”), para 
que a Petrobras celebre contratos de cessão, comodato e/ou sublocação de áreas da Sede Admi-
nistrativa e do Laboratório (conforme defi nidos nos respectivos Contratos de Locação) com tercei-
ros, para fi ns de desenvolvimento de atividades relacionadas ao funcionamento da Sede Adminis-
trativa e do Laboratório, bem como conferir comodidades ao público usuário dos imóveis, tais 
como, mas não se limitando a, serviços de restaurantes, instalação de postos de atendimento 
bancário, lojas de conveniência, farmácias, entre outros, permanecendo a Petrobras, contudo, 
integralmente responsável por todas as obrigações que lhe são imputadas pelos Contratos de 
Locação e seus Aditamentos, bem como pelo Contrato de Cessão, inclusive, mas não limitado a, 
a obrigação de pagamento integral dos valores devidos nos termos dos Contratos de Locação e 
seus Aditamentos, bem como pela integridade do imóvel. Os Titulares dos CRI deverão se apre-
sentar no endereço acima indicado portando os documentos que comprovem sua condição de ti-
tular dos CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de 
mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, 
no endereço indicado acima no momento da referida Assembleia. Sem prejuízo, em benefício do 
tempo, os titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua represen-
tação para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 14 de outubro de 2014.

Brazilian Securities Companhia de Securitização

Uma Empresa do Grupo PAN

EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER
O “PROGRAMA CURRICULO + ENSINO
MÉDIO INTEGRAL”. EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO N° 007/CIMA/2014 - PROCESSO
N° 03154/0000/2014 - OFERTA DE COMPRA N°
080357000012014OC00009 .  ENDEREÇO
ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br  ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br. DATA DO
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA
PROPOSTA ELETRÔNICA: 16/10/2014. DATA
E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA: 30/10/2014 ÀS 09:00 H.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

E SERVIÇOS ESCOLARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

Estado de São Paulo
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2014
O Município de Santo Antônio do Aracanguá/
SP, torna público aos interessados, a realização do
Pregão Presencial n° 021/2014.
TIPO: Menor preço por item.
OBJETO: Aquisição de um veículo do tipo hatch, de no
mínimo duas portas, cor branca, zero quilometragem,
flex, ano 2014 e modelo 2015, para fins de sorteio nos
termos da Lei Municipal nº 1171/2014, observadas as
especificações contidas no Anexo I do Edital.
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/10/2014 – HORÁRIO:
a partir das 09hs00.
LOCAL: Departamento de Licitação da Prefeitura
de Santo Antônio do Aracanguá, sito à Rua Dr. Pio
Prado, n° 285. Alessandra Dias de Barros Camargo
– Diretora do Departamento de Licitação. Informa-
ções pelo fone: (18)3639 9029, site: http://
www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes/.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2014

O Município de Santo Antônio do Aracanguá/
SP torna público aos interessados, a realização do
Pregão Presencial n° 022/2014.
TIPO: Menor preço por item.
OBJETO: Aquisição de uma motocicleta de no
mínimo 124 cilindradas, zero quilometragem,
ano 2014 e modelo 2015, para fins de sorteio nos
termos da Lei Municipal nº 1171/2014, observadas as
especificações contidas no Anexo I do Edital.
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/10/2014 – HORÁRIO:
a partir das 14h00.
LOCAL: Departamento de Licitação da Prefeitura
de Santo Antônio do Aracanguá, sito à Rua Dr. Pio
Prado, n° 285. Alessandra Dias de Barros Camargo
– Diretora do Departamento de Licitação. Informa-
ções pelo fone: (18)3639 9029, site: http://
www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes/.

Prefeitura Municipal
de Araçatuba

PREGÃO Nº 079/2014 - PROCESSO N.º 1156/2014
SUSPENSÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA,
através da Secretaria Municipal de Administração –
Departamento de Procedimentos Administrativos de
Aquisições e Contratos TORNA PÚBLICO a todos
interessados, a SUSPENSÃO da recepção e aber-
tura dos envelopes de proposta de preços e habilita-
ção, do processo licitatório supra, cujo objeto desti-
na-se “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NAS
MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO
COMUTADO) ANALÓGICO E DIGITAL E LINK DE
CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA”, que ocorreria no dia
16 de Outubro de 2014, às 09:00hs, face à
solicitação de esclarecimento e Impugnação tendo a
necessidade de análises técnicas.
Comunicando a todos os interessados que oportuna-
mente será publicada no Diário Oficial do Estado –
Seção I, no Diário Comércio Indústria & Serviços , no
jornal credenciado do Município “O Liberal Regio-
nal” e no site www.aracatuba.sp.gov.br, a nova data
de recepção e abertura dos envelopes habilitação e
proposta de preços, bem como a disponibilização do
edital devidamente alterado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DPAAC, Araçatuba, 15 de Outubro  de 2014.
MIRIAM CRISTINA GON - Diretora do

Departamento de Procedimentos
Administrativos de Aquisição e Contratos

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: Acha-se publicado no portal de compras desta
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pre-
gão eletrônico n.° 531/2014, processo 14.433/2014,
objetivando o registro de preços para aquisição de ara-
me galvanizado, farpado, tela para alambrado e mourão
de concreto para manutenção dos diversos Núcleos
Esportivos. Séc. Mun. de Esportes. O recebimento das
propostas dar-se-á até o dia 30/10/2014, às 08h30min
e abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra,
e demais informações, encontram-se à disposição dos
interessados, no Portal de Compras.

AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão
eletrônico n.° 532/2014, processo 14435/2014,
objetivando a contratação de empresa para prestação
de serviços terceirizados de serviços gerais, com
disponibilização de mão de obra para atendimento das
unidades escolares, de acordo com as especificações do
edital e anexos. Séc. Mun. de Educação. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 30/10/2014, às
08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital,
na íntegra, e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

ATAS DE JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 027/2014
Órgão: Prefeitura de Marília. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Fornecimento de material e mão 
de obra para construção de Ecoponto na Rua Dr. Paulino Botelho Vieira com a Rua Bento de Abreu Filho, 
quadra H - Lote 41, Jardim Sancho Floro da Costa. Ata de Julgamento da Proposta - Após análise na 
planilha orçamentária apresentada, a Comissão Permanente de Licitação julgou o seguinte: Classificar 
a empresa por ter apresentado a proposta de acordo com o Edital: 1º Astolfi Construtora Ltda. 
(R$ 74.796,11). Após a classificação da proposta foi verificado que não existe nenhuma empresa 
ME / EPP selecionada para exercer o direito de preferência que trata a Lei complementar 123/2006. 
O objeto licitado deverá ser adjudicado à empresa Astolfi Construtora Ltda., totalizando R$ 74.796,11, 
condição de pagamento conforme Edital, validade da proposta de 60 dias, prazo de entrega 90 dias  
(conforme Cronograma), garantia de 60 meses. Fica aberto o prazo de 05 dias úteis para intenção de 
manifestação de Recursos. A Ata de Julgamento da Proposta em sua íntegra está disponível no  
site www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Informações telefones: (14) 3402-6126 e 3402-6106.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 030/2014
Órgão: Prefeitura de Marília. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Fornecimento de material e mão 
de obra para construção de Ecoponto na Rua Angelina Balco da Silva, Quadra 04 - Conjunto Habitacional 
Nova Marília. Ata de Julgamento da Proposta - Após análise na planilha orçamentária apresentada, 
a Comissão Permanente de Licitação julgou o seguinte: Classificar A empresa por ter apresentado a 
proposta de acordo com o Edital: 1º Astolfi Construtora Ltda. (R$ 74.796,11). Após a classificação da 
proposta foi verificado que não existe nenhuma empresa ME/EPP selecionada para exercer o direito de 
preferência que trata a Lei complementar 123/2006. O objeto licitado deverá ser adjudicado à empresa 
Astolfi Construtora Ltda., totalizando R$ 74.796,11, condição de pagamento conforme Edital, validade 
da proposta de 60 dias, prazo de entrega 90 dias (conforme Cronograma), garantia de 60 meses. 
Fica aberto o prazo de 05 dias úteis para intenção de manifestação de Recursos. A Ata de Julgamento 
da Proposta em sua íntegra está disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Informações 
telefones: (14) 3402-6126 e 3402-6106.

Bruno Valverde Alves de Almeida - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ABERTURA DE PROPOSTA 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 017/2014

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Convite. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em cessão de uso de sistemas integrados de informática para Gestão de Recursos e 
Convênios, para número ilimitado de usuários simultâneos, com manutenção por locação mensal de 
ordem corretiva, evolutiva e legal com suporte técnico contínuo, incluindo conversão, implantação, 
treinamento/capacitação, com gerenciamento e indexação de documentos visando a tramitação de 
informações, implantação de uma infraestrutura de desenvolvimento e disponibilização de soluções de 
GED (Gestão Eletrônica de Documentos). Haja vista o decurso do prazo para interposição de recursos, 
sem que tenha havido manifestação, quanto ao julgamento habilitatório, daremos sequência ao processo 
em questão com a abertura do envelope nº 02 - Proposta Comercial. Fica marcada a abertura do 
envelope proposta para o dia 17/10/2014 às 16:00 horas na Divisão de Licitação, sito à Avenida Carlos 
Gomes, 201 - Centro - Marília/SP.

Bruno Valverde Alves de Almeida - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ABERTURA 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 240/2014 - Nº LICITACÃO NO B. DO BRASIL 560970

Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro de preços, 
pelo prazo de 12 meses, visando à eventual aquisição de Materiais Esportivos, destinados a diversas 
Secretarias Municipais. Cadastramento das Propostas: até o dia 30/10/2014 às 09:00 horas.  
Início da Disputa do Pregão: Dia 30/10/2014 às 13:00 horas no Portal do Banco do Brasil, site:  
www.licitacoes-e.com.br. O Edital também estará disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao. 
Demais informações na Divisão de Licitação - Av. Carlos Gomes, 201 - Marília/SP - (14) 3402-6062.

Hélio Benetti - Secretário Municipal da Assistência Social
Luiz Takano - Secretário Municipal da Saúde

Gastão Lucio Rodrigues Pinheiro Junior - Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº206/2014
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Presencial. Objeto: Registro de 
Preços visando à eventual aquisição de Toners e Cilindros para a Divisão Gráfica, prazo 12 meses, 
destinados à Secretaria Municipal da Administração. Termo de Homologação: A Prefeitura Municipal 
de Marília, neste ato representada pelo Secretário Municipal, abaixo subscrito dando cumprimento aos 
dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e Decreto Municipal 11.001/2013, 
com suas alterações, Homologou em 15/10/2014 o processo licitatório, conforme a classificação 
efetuada pelo Pregoeiro Valmir Quintino de Souza, na sessão realizada em 13/10/2014, conforme segue: 
empresa vencedora: • Ivone Pereira de Oliveira ME, Localizada na Avenida Chafariz, nº 2333 - 
Serra das Brisas - Passos/MG - CEP 37901-240.

Marco Antonio Alves Miguel - Secretário Municipal da Administração

TERMO DE ALTERAÇÃO 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 190/2014

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão Presencial. Objeto: fornecimento de 
cestas básicas aos servidores municipais. Termo de Alteração: Considerando que o objeto do certame 
licitatório em destaque possui natureza de serviço de caráter contínuo ficam retificados os itens 10.3 do 
edital e as cláusulas quarta e décima segunda da minuta do contrato. O Termo de Alteração em sua 
íntegra está disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Informações telefones: (14) 3402-6098.

Marco Antonio Alves Miguel - Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 229/2014
Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Presencial. Objeto: Registro de Preços 
para eventual Contratação de empresa para Recreação Infantil em eventos no Bosque Municipal - Prazo 
12 meses. Termo de Homologação: A Prefeitura Municipal de Marília, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal abaixo, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis Federais 
8666/93 e 10520/02 e Decreto Municipal 11001/2013 e suas alterações. Homologou em 14/10/2014 o 
processo Licitatório, conforme a classificação efetuada pela Pregoeira Nádia Amada Matsui, na sessão 
realizada em 08/10/2014, conforme segue: Angelica Mauro Festas, Rua: Olga Ravanelli, 18, 
Bairro: Núcleo Habitacional Costa e Siva - Marília/SP, CEP: 17.524-210.

Leonardo Sanches Mascarin - Secretário Municipal do Meio Ambiente

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 028/2014

Órgão: Prefeitura de Marília/SP. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Fornecimento de material 
e mão de obra para construção de Ecoponto na Rua Hernani Frangipani, Quadra T - Lote 01, 
Bairro Profº José Augusto da Silva Ribeiro. Termo de Homologação e Adjudicação: A Prefeitura 
Municipal de Marília, neste ato representada pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, dando 
cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8666/93 e Decreto Municipal 
11001/13 e suas alterações, Homologou e Adjudicou em 14/10/2014 o processo licitatório, de acordo 
com a classificação efetuada pela Comissão Permanente de Licitação, conforme segue: Astolfi 
Construtora Ltda. - EPP, localizada na Rua Comendador Felicio Lanzara, nº 67 - Jardim Jussara - 
São Paulo/SP - CEP 05525-000, totalizando R$ 66.971,45.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 029/2014
Órgão: Prefeitura de Marília/SP. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Fornecimento de material e 
mão de obra para construção de Ecoponto na Rua Amador Bueno Prolongamento, Quadra 09 - Vila dos 
Comerciários II. Termo de Homologação e Adjudicação: A Prefeitura Municipal de Marília, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, dando cumprimento aos dispositivos legais 
constantes nas Leis Federais 8666/93 e Decreto Municipal 11001/13 e suas alterações, Homologou e 
Adjudicou em 14/10/2014 o processo licitatório, de acordo com a classificação efetuada pela 
Comissão Permanente de Licitação, conforme segue: Astolfi Construtora Ltda. - EPP, localizada 
na Rua Comendador Felicio Lanzara, nº 67 - Jardim Jussara - São Paulo/SP - CEP 05525-000, 
totalizando R$ 66.971,45.

Leonardo Sanches Mascarin - Secretário Municipal do Meio Ambiente

RATIFICAÇÃO
Ratifico a dispensa de licitação para a aquisição de livros infantis, Projeto Tesouro Monteiro Lobato, 
diretamente da empresa Editora Divulgação Cultural CNPJ 04.128.111/0001-39, no valor global de 
R$ 44.640,00, com fulcro no Artigo 24, inciso XI da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Marília, 10 de outubro de 2014
Profª Drª Fabiana Rodrigues Cruvinel - Secretária Municipal da Educação

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Informamos que se encontram publicados no Diário Oficial do Município de Marília/SP, site:  
https :// diariooficial.marilia.sp.gov.br/, no dia 16/10/2014, os preços unitários referentes às Atas de 
Registro de Preços do seguinte processo:

Edital De Licitação Nº 197/2014
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônico. Objeto: Registro de 
Preços para eventual aquisição de Medicamentos solicitados para atendimento de mandados judiciais, 
destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Prazo de 12 meses.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 93/2013
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônico. Objeto: Registro de 
Preços, pelo prazo de 12 meses, visando à eventual aquisição de medicamentos (Mandados Judiciais), 
destinados à Secretaria da Saúde. Tendo em vista os protocolos nº 45629/2014, fica acrescido o 
quantitativo do item da ARP abaixo em 25%: Ata 308/2013 - Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda. 
- Diosmina+Hesperidina 450+50 Mg. Marca: Servier/Daflon - R$ 0,406 (Quantidade Acrescida: 
750 Unidades) - Trayenta 5 Mg Marca: Boehringer/Ingel - EUA - R$ 3,518 (Quantidade Acrescida: 
300 Unidades) - Pradaxa 150 Mg Marca: Boehringer - R$ 2,512 (Quantidade Acrescida: 300 Unidades).

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/SME/2014 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO nº 2014-0.152.306-0 - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE P Ã O TIPO HOT DOG TRADICIONAL E INTEGRAL
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do  
dia 03 . 11 . 2014
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/SME/2014 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO nº 2014-0.043.350-5 - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA EM PEÇA CORTADA AO MEIO 
CORTE COXÃO DURO
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do 
dia 05.11.2014
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/SME/2014 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO nº 2014-0.170.255-0 - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA EM PEÇA CORTADA AO MEIO 
CORTE PATINHO
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do 
dia 30.10.2014
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a abertura, 
mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através a apresentação de CD ROM 
gravável no Setor de Licitação - CONAE 151 - Rua Dr. Diogo de Faria 1247 - sala 318 - 
Vila Clementino, ou através da internet pelo site www.comprasnet.gov.br e 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias do Edital 
estarão expostas no mural do Setor de Licitação.

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO 
DAS SUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURA SANTANA / TUCURUVI

COMUNICADO nº 09/CAF/SAS/AA/2014
A Comissão Permanente de Licitação da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi comunica 
aos Interessados que encontra-se aberta a seguinte licitação:
Tomada de Preços nº 03/SP-ST/2014.
Processo Administrativo nº 2014-0.104 903-2. Objeto: Contratação de serviços de 
requalificação do Canteiro Central da Av. Cruzeiro do Sul - Trecho entre as 
proximidades da Rua Leite de Moraes e Av. Gal Ataliba Leonel - São Paulo - S.P.
Entrega dos envelopes 1 e 2: até as 09:30 do dia 03/11/2014, junto à Comissão 
Permanente de Licitação e Pregão, na unidade de Licitação.
Abertura do certame: às 10:00 horas do dia 03/11/2014, na Unidade de Licitações no 
3º andar, sala 312B, do prédio sede da Subprefeitura de Santana / Tucuruvi.
O Edital e seus Anexos poderão ser retirados através de 1 CD’s na Unidade de Licitação/
Contratos, desta Subprefeitura, sita à Av. Tucuruvi, 808 - 3º andar, sala 308 B, 
no horário das 10:00 às 17:00 horas, até o último dia útil que anteceder a data 
designada para a abertura do certame ou poderá ser obtido via internet, 
gratuitamente, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
http :// e - negocioscidadesp. prefeitura . sp . gov . br.

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO 
DAS SUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURA IPIRANGA

COMUNICADO
Processo Administrativo nº 2014-0.185.204-8 - Licitação: LEILÃO PÚBLICO 
- Tipo: MAIOR LANCE (PREÇO UNITÁRIO)
A Subprefeitura Ipiranga, da Prefeitura do Município de São Paulo, através  
da sua Comissão Especial de Leilão, constituída pela Portaria nº 012/14/SP-IP/GAB, 
TORNA PÚBLICO que realizará licitação sob a modalidade de LEILÃO PÚBLICO  
nº 001/SP-IP/2014, tendo por objeto deste LEILÃO a alienação (venda) de sucatas de 
veículos apreendidos pela Subprefeitura Ipiranga, nos termos previstos na Lei Municipal 
nº 13.478/02, no estado em que se encontram. As sucatas estão distribuídas em  
01 (um) único lote contendo aproximadamente 45.000 (quarenta e cinco mil) quilos.
A abertura da sessão ocorrerá às 10h00min do dia 04/11/2014, no Auditório  
da Subprefeitura do Ipiranga, situada na Rua Lino Coutinho, 444 - Ipiranga.
Todos que tiverem conhecimento do certame e interesse em participar, poderão obter 
gratuitamente o caderno de licitação composto de edital e anexos, no endereço 
eletrônico da PMSP: http://e-negocioscidadedesp.prefeitura.sp.gov.br, ou junto à 
Subprefeitura Ipiranga, situada na Rua Lino Coutinho, 444 - Ipiranga, sala 48, mediante 
o recolhimento do preço público correspondente a R$ 0,15 por folha, através de guia de 
arrecadação a ser recolhida na rede bancária credenciada.

Banco Société Générale Brasil S.A.
CNPJ N.º 61.533.584/0001-55 - NIRE: 35 300 032 683

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de Setembro de 2014
1. Data, Hora e Local: No dia 02 de setembro de 2014, às 09h00min, na sede social da Companhia, 
localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2300, 9º andar, conjuntos 91/93, 
Cerqueira César. 2. Presença: O “quorum” estabelecido no artigo 16 do Estatuto Social. 3. Ordem 
do Dia: 3.1. Designação dos novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia; 3.2. Deliberar sobre o (i) plano de capital e as (ii) políticas e estratégias para o gerencia-
mento de capital da Companhia, de que trata a Resolução CMN 3.988, de 30 de junho de 2011; 3.3. 
Deliberar sobre o (i) plano de capital e as (ii) políticas e estratégias para o gerenciamento de capital do 
Conglomerado Financeiro Société Générale, de que trata a Resolução CMN 3.988, de 30 de junho de 
2011; e 3.4. Outros assuntos de interesse social. 4. Deliberações Tomadas por Unanimidade dos 
Conselheiros Presentes: 4.1. Foi designado para exercer a função de Presidente do Conselho de 
Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2017, o Conselheiro 
Sr. Francis Henri Max Repka, francês, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
235.441.938-41 e portador da Carteira de Identidade para Estrangeiro RNE V860089-P. 4.2. Foi desig-
nado para exercer a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a As-
sembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2017, o Conselheiro Sr. Vincent Chardot, francês, solteiro, 
engenheiro, portador do RNE V996793-P e inscrito no CPF/MF sob o nº. 236.608.968-61. 4.3. Foram 
aprovados, integralmente, o (i) plano de capital e as (ii) políticas e estratégias para o gerenciamento 
de capital da Companhia, de que trata a Resolução CMN 3.988, de 30 de junho de 2011, conforme do-
cumentos anexos, denominados, respectivamente, “Plano de Gerenciamento de Capital 2014-2016 - 
Banco Société Générale Brasil S.A.” e “Política de Gerenciamento de Capital - Banco Société Générale 
Brasil S.A.”, partes integrantes desta Ata de Reunião do Conselho de Administração. 4.4. Foram apro-
vados, integralmente o (i) plano de capital e as (ii) políticas e estratégias para o gerenciamento de 
capital do Conglomerado Financeiro Société Générale, de que trata a Resolução CMN 3.988, de 30 
de junho de 2011, conforme documentos anexos, denominados, respectivamente, “Plano de Geren-
ciamento de Capital 2014-2016 - Conglomerado Financeiro Société Générale” e “Política de Geren-
ciamento de Capital - Conglomerado Financeiro Société Générale”, partes integrantes desta Ata de 
Reunião do Conselho de Administração. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi a presente 
ata lavrada, lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata 
transcrita em livro próprio. São Paulo, 02 de setembro de 2014. Conselho de Administração; Francis 
Henri Max Repka; Pascal François Vitantonio; François Olivier Barthelemy; Vincent Chardot. 
JUCESP nº 414.521/14-6 em 14/10/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

FATO RELEVANTE
A APICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A. (“Securitizadora”), na qualidade de emissora dos Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários da 8ª Série de sua 1ª Emissão, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, 
divulgar o presente comunicado ao mercado. Em 13.10.2014, recebemos uma notifi cação formal da Guantera 
Empreendimentos e Participações Ltda., na qualidade de locadora das unidades autônomas de números 81, 82, 83 e 84 
do 8º andar do Bloco ou Ala “B” e de números 91, 92, 93, 94, 95 e 96 do 9º andar dos Blocos ou Alas “B” e “C” (Torre 
Sul), do Condomínio Pátio Victor Malzoni, situado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, as quais são 
objeto das matrículas de números 183.638, 183.639, 183.640, 183.641, 183.642, 183.643, 183.644, 183.645, 183.646 
e 183.647, respectivamente, do Livro nº 2 - Registro Geral, do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP 
(“Imóvel”), para informar que o atual locatário do Imóvel, através de notifi cação específi ca, comunicou sua intenção em 
rescindir o contrato de locação, com a devida devolução do imóvel. Informa-se também, que a Securitizadora enviadará 
seus melhores esforços, visando a proteção dos interesses dos detentores dos CRI, em relação ao disposto no presente 
Fato Relevante, quanto à efi caz implementação do contrato de locação adicional.

São Paulo, 16 de outubro de 2014.
Fernando Cesar Brasileiro - Diretor de Relações com Investidores
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2013 2012
Lucro líquido antes do IR e da CS 2.821 32.187
 Ajustes de: Depreciação e amortização 6.231 4.253
 Resultado na venda/baixa de bens do ativo permanente (1.409) (895)
 Equivalência patrimonial (75) 142
 Valor justo de operações de hedge (não realizados) (1.221) (174)
 Juros, variações monetárias e 
  cambiais apropriados, líquidos 2.761 2.699

9.108 38.212
 Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber de clientes e demais contas a receber (792) (110)
  Tributos a recuperar (2.228) (2.861)
  Estoques (2.129) (2.818)
  Partes relacionadas 9.551 (13.540)
  Depósitos judiciais (8) (28)
  Fornecedores e outras contas a pagar (1.240) (909)
  Tributos a recolher (166) 428
Caixa proveniente das atividades operacionais 12.096 18.375
  Juros pagos (6.616) (2.787)
  Imposto de renda e contribuição social pagos – (1.029)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 5.480 14.558
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aumento capital social em controlada – (215)
 Valor recebido pela venda de imobilizado 2.151 1.855
 Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível (16.679) (28.103)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos(14.528) (26.461)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Integralização de capital
 Dividendos pagos – (2.200)
 Pagamento de juros sobre capital próprio (3.529) –
 Ingressos de financiamentos 26.330 6.926
 Amortização de financiamentos (12.880) –
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 9.921 4.726
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 873 (7.176)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 29.661 36.837
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 30.534 29.661

Terral Agricultura e Pecuária S.A.
C.N.P.J. 11.909.208/0001-44

Relatório da Administração - Exercício findo em 31 de dezembro de 2013 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Senhores acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os balanços patrimoniais e demais demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2013 e as
respectivas notas explicativas de forma resumida, ficando à disposição para os esclarecimentos necessários, inclusive para apresentação das demonstrações financeiras na íntegra.  Matão - SP, 06/10/2014  A Administração

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
1. Informações gerais: A Companhia é uma sociedade por ações de capital 
fechado, com sede em Matão-SP, tem como atividade preponderante a for-
mação e exploração de lavouras de laranja e a criação e venda de gado 
bovino. Conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de abril 
de 2013, foi aprovado o pagamento aos acionistas dos juros sobre capital 
próprio no montante de R$ 3.529.411,76 (três milhões, quinhentos e vinte e 
nove mil, quatrocentos e onze reais e setenta e seis centavos). A emissão 
destas demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria da Compa-
nhia em 22 de setembro de 2014. 2. Resumo das principais políticas con-
tábeis: Este conjunto de demonstrações financeiras da Companhia foi pre-
parado de acordo com o CPC PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 2.1. Base de pre-
paração e apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC para PMEs. Elas foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor. A prepara-
ção de demonstrações financeiras em conformidade com o CPC para PMEs 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício 
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de 
aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas pre-
missas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de 
até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.3. Contas 
a receber de clientes: As contas a receber de clientes são avaliadas pelo 
montante original da venda, deduzida a provisão para créditos de liquidação 
duvidosa dessas contas a receber. A provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a 
Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo 
com os prazos originais das contas a receber. O valor da provisão é a dife-
rença entre o valor contábil e o valor recuperável. 2.4. Estoques: Os esto-
ques são demonstrados ao custo médio das compras ou de produção, infe-
rior aos custos de reposição ou aos valores de realização. Os custos 
incorridos com a manutenção das lavouras de laranja e criação de bovino 
são liquidados para estoques de produtos acabados. 2.5. Imposto de renda 
e contribuição social diferidos: O imposto de renda e contribuição social 
diferidos são reconhecidos sobre os valores de saldos de prejuízos fiscais, 
base de cálculo negativa da contribuição social e diferenças temporárias 
decorrentes das bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis 
nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidos 
atualmente para determinação desses créditos diferidos são de 9% para a 
contribuição social e para o imposto de renda 15% mais adicional de 10% 
sobre a parcela que excede R$ 240 mil, ajustado nos termos da legislação 
vigente. 2.6. Imobilizado: Os bens do ativo imobilizado são avaliados ao 
valor justo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada
pelo método linear durante a vida útil estimada, como segue: Anos
Edificações 25
Pomares de laranja 16
Bovinos 10
Equipamentos e instalações 10
Máquinas e implementos agrícolas 10
Hardware 5
Veículos 5
As referidas vidas úteis são revisadas anualmente ou sempre que forem 
identificadas circunstâncias que possam alterá-las. Ganhos e perdas em 
alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação 

com o valor contábil e são incluídos no resultado na rubrica outros ganhos 
(perdas), líquidas. Reparos e manutenção são apropriados ao resultado du-
rante o período em que são incorridos. O custo das principais renovações é 
incluído no valor contábil do ativo no momento em que for provável que os 
benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho 
inicialmente avaliado para o ativo existente fluirão para a Companhia, sendo 
que as renovações são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo 
relacionado. 2.7. Ativos biológicos: O pronunciamento técnico CPC 29, 
descreve o tratamento contábil para o registro e a apresentação nas de-
monstrações financeiras dos ativos biológicos e produtos agrícolas. Seguin-
do as definições de ativos qualificáveis contidos nos referidos pronuncia-
mentos, a Companhia qualificou como tais ativos detidos essencialmente, 
pomares de laranja, os quais devem ser mensurados pelo valor justo menos 
custos estimados no ponto de venda. A administração acredita que as esti-
mativas para determinação do valor justo, com base na documentação pre-
parada ao longo dos anos, demonstrou não ser confiável principalmente 
devido à alta volatilidade dos preços das frutas, ao mercado cujo produto 
agrícola se destina, que é determinante para a identificação de preços, 
e combinado com a subjetividade na determinação da vida econômica real 
dos pés de laranja. Neste contexto, a administração entende não ser possí-
vel estimar o valor justo dos ativos biológicos de forma razoável e, por esse 
motivo, a Companhia decidiu por mensurar esses ativos pelo custo de for-
mação, menos depreciação acumulada e provisões para perdas na realiza-
ção. Os ativos biológicos são classificados no grupo de ativo imobilizado. 
A Companhia continuará a buscar futuras indicações de que existem condi-
ções para estimar o valor justo dos ativos biológicos e alterará a sua atual 
prática contábil se concluir que os referidos valores podem ser estimados de 
forma confiável. 2.8. Redução ao valor recuperável de ativos: O imobiliza-
do e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identifi-
car evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos 
ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não 
ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado 
para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo 
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, 
que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. 
Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos 
para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 2.9. Con-
tas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o 
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas 
a pagar são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
 mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de 
juros. 2.10. Capital social e reserva de capital: As ações ordinárias e as 
ações preferenciais não resgatáveis são classificadas como patrimônio líqui-
do. A reserva legal é calculada na base de 5% do lucro líquido do exercício 
da Companhia, conforme determinação da Lei nº 6.404/76. 2.11. Dividen-
dos/juros sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre 
capital próprio para os acionistas da Companhia são reconhecidos como um 
passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício. 
De acordo com o estatuto social os acionistas têm direito a receber dividen-
do mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício. Qualquer valor 
acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são 
formalmente aprovados pelos acionistas. O juros sobre capital próprio é 
 obtido através da aplicação da variação da TJLP sobre o patrimônio líquido, 
conforme Lei nº 9.249/95. 2.12. Reconhecimento de receita: A receita 
compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
venda de mercadorias. A receita líquida é apresentada líquida dos impostos, 

Balanços patrimoniais 2013 2012
Ativo/Circulante 51.438 57.627
  Caixa e equivalentes de caixa 30.534 29.661
  Contas a receber de clientes e demais contas a receber 1.085 293
  Estoques 17.405 15.276
  Tributos a recuperar 706 2.082
  Instrumentos financeiros derivativos 1.395 174
  Partes relacionadas 313 10.141
Não circulante 152.156 135.394
 Realizável a longo prazo 10.695 3.714
  Tributos diferidos 3.370 –
  Depósitos judiciais 85 78
  Tributos a recuperar 7.240 3.636
 Investimentos 1.132 1.057
 Imobilizado 140.328 130.622
 Intangível 1 1
Total do ativo 203.594 193.021

Balanços patrimoniais 2013 2012
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 21.949 12.766
 Fornecedores e outras contas a pagar 4.330 5.570
 Financiamentos 16.939 6.072
 Tributos a recolher 619 786
 Partes relacionadas 61 338

Não circulante 50.526 48.667
 Financiamentos 3.728 978
 Tributos diferidos 22.054 18.923
 Partes relacionadas 24.744 28.766

Patrimônio líquido 131.119 131.588
 Capital social 119.630 109.459
 Reservas de lucros 11.489 22.129
Total do passivo e patrimônio líquido 203.594 193.021

Demonstrações do resultado 2013 2012
Receita líquida de vendas: Venda de produtos 68.797 85.973
Custos das vendas
 Custos dos produtos vendidos (58.993) (50.222)
Lucro bruto 9.804 35.751
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas gerais e administrativas (6.219) (4.704)
 Outros ganhos, líquidos 1.038 892
 Resultado com operações de hedge (446) 142
 Participação no resultado de controlada 75 (142)
Lucro operacional 4.252 31.939
 Receitas financeiras 2.272 3.165
 Despesas financeiras (3.729) (2.917)
 Variação cambial líquida 26 –
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (1.431) 248
Lucro antes do IR e da CS 2.821 32.187
IR e CS: Ano corrente – (1.279)
  Diferidos 239 (9.674)
Lucro líquido do exercício 3.060 21.234
Lucro líquido por lote de mil ações do 
 capital social no fim do exercício - R$ 34,16 237,02

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Capital social Reservas de lucros
Capital social Retenção Total reservas Lucros ou prejuízos
integralizado Legal de lucros de lucros acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2011 101.391 896 10.268 11.164 – 112.555
 Destinação de reservas: – – – – – –
  Integralização de capital em 05/06/2012 8.068 – (8.068) (8.068) – –
  Distribuição de dividendos – – (2.200) (2.200) – (2.200)
 Lucro líquido do exercício – – – – 21.234 21.234
Destinação do lucro: Constituição de reservas – 1.062 20.172 21.234 (21.234) –

Em 31 de dezembro de 2012 109.459 1.958 20.171 22.129 – 131.588
Destinação de reservas: Integralização de capital em 26/04/2013 10.171 – (10.171) (10.171) – –
Lucro líquido do exercício – – – – 3.060 3.060
 Juros sobre o capital próprio - Lei nº 9.249/95 – – – – (3.529) (3.529)
 Absorção das reservas pelo prejuízo – – (469) (469) 469 –

Em 31 de dezembro de 2013 119.630 1.958 9.531 11.489 – 131.119

Diretoria
Guilherme de Souza Santos - Diretor-Presidente Alessandra Fischer de Souza Santos - Diretora Executiva

das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A receita pela venda de 
mercadorias é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios
de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A Com-
panhia adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data
em que o produto é entregue ao comprador. A receita de juros é reconhecida 
em base proporcional ao tempo, levando em consideração o principal em 
aberto e a taxa efetiva ao longo do período até o vencimento, quando se
determina que essa receita será apropriada à Companhia. 3. Estimativas e 
julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contá-
beis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias. 3.1. Estimativas e premissas contábeis
críticas: Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com rela-
ção ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente 
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
exercício social, estão contempladas abaixo: (a) Imposto de renda e con-
tribuição social diferidos: A Companhia reconhece provisões por conta de 
situações em que é provável que valores adicionais de impostos sejam devi-
dos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos valores ini-
cialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e pas-
sivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é
determinado. (b) Valor justo de derivativos e outros instrumentos finan-
ceiros: O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados 
em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avalia-
ção. A Companhia usa seu julgamento para escolher diversos métodos e 
definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado 
existentes na data do balanço. (c) Valor justo de ativos biológicos: 
A  administração da Companhia avalia periodicamente se as premissas 
 necessárias para determinar o valor justo dos ativos biológicos podem ser 
estimadas e/ou mensuradas de forma confiável.

Contador
Marcelo Henrique Soares - CRC nº 1SP235476/O-3

Eco Securitizadora de Direitos 
Creditórios do Agronegócio S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308

COMUNICADO AO MERCADO 
Investidores da Série 36ª da 1ª Emissão de  
Certificados de Recebíveis do Agronegócio

A Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
(“Companhia”), vem a público informar a Comissão de Valores Mobiliários, 
os seus acionistas, e aos investidores da série 36 da sua 1ª Emissão de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRAs”), que promoverá, em
15 de Outubro de 2014, amortização parcial dos CRAs com parcela
vincenda nesta data, fora do ambiente CETIP, nos seguintes termos:
(i) Quantidade de CRAs: 24 (vinte e quatro); (ii) PU Amortização:
R$ 52.083,33, correspondente a 67,2043% do Valor Principal da parcela 
dos CRAs para esta data; (iii) PU Juros: R$ 0,00 (0,00%); e (iv) PU Total
Parcela (Principal + Juros): R$ 52.083,33. O pagamento parcial dos CRAs
é motivado pelo atraso, também parcial, no pagamento dos lastros 
vinculados a esta série (“Lastros”). A Companhia, juntamente com o 
Agente Fiduciário dos CRAs, já iniciou o procedimento extrajudicial de
cobrança, e obteve a informação de pagamento dos valores dos Lastros 
em atraso, e seus respectivos encargos, até o dia 31 de Outubro de 2014. 
Quando do recebimento dos Lastros, a Companhia promoverá amortização
extraordinária dos CRAs, dos seus respectivos valores em aberto, 
acrescidos dos encargos constantes no Termo de Securitização. 

São Paulo, 15 de Outubro de 2014 
Cristian de Almeida Fumagalli - Diretor de Relações com Investidores 

PRUDENCO COMPANHIA 
PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO 

CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99 
Resumos de Editais 

Pregão 42/14: aquisição de 6.000 quilos de pães franceses e 420 quilos 
de margarina, abertura: 29/10/14, às 9h. Pregão 43/14: contratação de 
clínica especializada em exames radiológicos, conforme especificações 
do edital, abertura: 30/10/14, às 9h.Editais completos: Rua Dr. José 
Foz, 126, (18)3226-0055. Pres. Prudente/SP, 13.10.14, Mateus Martins 
Godoi-Diretor Presidente. 

Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

FATO RELEVANTE
A ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A. (“Securitizadora”), na 
qualidade de emissora dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 8ª 
Série de sua 1ª Emissão, em cumprimento ao disposto na Instrução 
CVM nº 358/2002, divulgar o presente comunicado ao mercado. Em 
13.10.2014, recebemos uma notifi cação formal da Guantera Empreendi-
mentos e Participações Ltda., na qualidade de locadora das unidades 
autônomas de números 81, 82, 83 e 84 do 8º andar do Bloco ou Ala “B” 
e de números 91, 92, 93, 94, 95 e 96 do 9º andar dos Blocos ou Alas “B” 
e “C” (Torre Sul), do Condomínio Pátio Victor Malzoni, situado nesta Ca-
pital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, as quais são objeto das 
matrículas de números 183.638, 183.639, 183.640, 183.641, 183.642, 
183.643, 183.644, 183.645, 183.646 e 183.647, respectivamente, do Li-
vro nº 2 - Registro Geral, do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP (“Imóvel”), para informar que o atual locatário do Imóvel, atra-
vés de notifi cação específi ca, comunicou sua intenção em rescindir o 
contrato de locação, com a devida devolução do imóvel. Informa-se tam-
bém, que a Securitizadora enviadará seus melhores esforços, visando a 
proteção dos interesses dos detentores dos CRI, em relação ao disposto 
no presente Fato Relevante, quanto à efi caz implementação do contrato 
de locação adicional. São Paulo, 16 de outubro de 2014.

Fernando Cesar Brasileiro - Diretor de Relações com Investidores

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE BAURU

CNPJ (MF) 45.010.071/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas para Assembléia Geral Extraordinária que se
realizará na Avenida Nações Unidas, 30-31, na sede, em Bauru/SP no dia
24/10/2014, às 17:00 horas. Ordem do Dia: a) Alteração do Capitulo I
dos Estatutos Sociais; b) Outros assuntos sociais. Encontram-se à
disposição dos acionistas na sede social os documentos relativos aos
assuntos sociais. Bauru, 13/10/2014. Artur Guedes Neto - Presidente do
Conselho de Administração                                       (15, 16 e 17/10/2014)

Liberty Mutual Insurance Company -
Escritório de Representação 

no Brasil Ltda.
CNPJ 09.483.818/0001-87
Declaração de Propósito

Sr. Paulo Tadeu Umeki, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG nº 10.408.932-5, CPF/MF nº 004.313.568-40, Declara sua intenção de
exercer o cargo de Administrador da Liberty Mutual Insurance Company 
- Escritório de Representação no Brasil Ltda., e que preenche as
condições estabelecidas nos artigos 3º e 4º da Resolução CNSP nº 136, 
de 7 de novembro de 2005 e demais regulamentações aplicáveis.
Esclarece que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais 
impugnações à presente declaração deverão ser comunicadas diretamente
à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, no endereço abaixo,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data desta publicação,
por meio de documento em que os autores estejam devidamente
identificados, acompanhados da documentação comprobatória, observado
que o declarante poderá, na forma de legislação em vigor, ter direito à vista
do respectivo processo. São Paulo (SP), 16 de outubro de 2014. Paulo
Tadeu Umeki - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP -
Departamento de Controle Econômico - DECON - Avenida Presidente 
Vargas, 730, 9º andar - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20071-900.

Sistema Fácil, Incorporadora 
Imobiliária - Uberlândia IV - SPE Ltda

CNPJ Nº 08.921.331/0002-57 - NIRE 35.221.470.173
16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Data 16.09.2014. Local São José do Rio Preto. A totalidade dos sócios 
da SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – UBERLÂN-
DIA IV - SPE LTDA, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida 
Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, sala 34E, CEP 15.085-485, 
DELIBERAM, reduzir o capital social, conforme artigo 1082, II do Códi-
go Civil, de R$1.452.223,00 para R$1.223,00, representando uma redu-
ção de R$1.451.000,00, que serão devolvidos até 30.09.2014, em moe-
da corrente nacional, à sócia Rodobens Negócios Imobiliários S/A. Só-
cios: Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi. 
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