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SIDERÚRGICA SÃO JOAQUIM S.A.
C.N.P.J. 45.365.541/0001-51 - NIRE 3530005825-9

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2014

Data, Horário, Local: Aos 24/04/2014, às 09:00 horas, na sede social situada à Via Anhanguera, Km 383,5, em São Joaquim
da Barra/SP. Convocação e Quorum: Editais de convocação publicados no D.O.E.S.P. e no Jornal Diário do Comércio e
Indústria, edições dos dias 08, 11 e 12/03/2014, contendo os referidos Editais, o aviso, aos acionistas, de que trata o artigo
133 da Lei nº 6.404/76. Presença de acionistas que representam a maioria do capital votante, conforme verificado pelas
assinaturas apostas no Livro e Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente: Nillo Alfredo Tuzzi; Secretário:
José Antônio de Oliveira Neto. Ordem do Dia: Ordinariamente: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras da sociedade relativas ao exercício findo em 31/12/2013; (b) Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (c) Eleger os membros do Conselho Fiscal da sociedade;
(d) Fixar a verba global de remuneração dos administradores e a individual dos membros do conselho fiscal.
Extraordinariamente: (e) Para deliberar sobre aumento de capital da sociedade, pela incorporação de Reservas de Lucros
Acumulados sem emissão de novas ações e consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e (f)
Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Ordinariamente (a) Foram aprovados, por unanimidade, com as
abstenções legais, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2013, publicado no D.O.E.S.P. e no Jornal Diário do Comércio e Indústria, edições
do dia 11/04/2014. (b) O prejuízo apurado no exercício foi absorvido pela Reserva de Lucros Retidos, ficando ainda deliberado
que os lucros que deixaram de ser distribuídos em exercícios anteriores serão mantidos em reserva especial, tendo em
vista que, de acordo com o parecer do Conselho Fiscal, formalizado através de ata de 11/04/2014, a situação financeira da
companhia ainda não permite o pagamento de dividendos. (c) Foram eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia, com
mandato até a A.G.O. de 2015, pelos acionistas titulares de ações preferenciais, como membros efetivos, Dr. Paulo Roberto
Bido, brasileiro, casado, advogado, residente à R. Voluntário Geraldo nº 1301, apto. 80, São Joaquim da Barra-SP, identidade
RG nº 4.841.991-6, CPF/MF nº 239.913.648-91 e como membro Suplente o Sr. Professor Lazaro de Oliveira, brasileiro,
casado, residente à R. Maranhão nº 1836, São Joaquim da Barra-SP, identidade RG nº 4.234.072-SSP-SP, CPF/MF nº
038.122.198-91, e pelos demais acionistas, como membros efetivos: Dr. Cleiber Henrique Borini, maior, brasileiro, casado,
fisioterapeuta, residente à R. Sergipe nº 2067, São Joaquim da Barra-SP, identidade RG nº 10.213.474-SSP-SP, CPF/MF nº
056.442.108-12 e Dr. Edgard de Brito, maior, brasileiro, casado, advogado, residente à R. Paraná nº 1239, São Joaquim
da Barra-SP, identidade RG nº 4.919.600-5-SSP-SP, CPF/MF nº 204.303.708-06, e como Suplentes os Srs. Marcos
Junqueira, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente à R. Acre nº 165, São Joaquim da Barra-SP, identidade RG nº
4.160.232-8 SSP-SP, CPF/MF nº 203.836.068-53, e Antonio Abdo Chedid, maior, brasileiro, casado, contador, residente
à R. Goiás nº 105, São Joaquim da Barra-SP, identidade RG nº 6.933.986-SSP-SP, CPF/MF nº 511.972.518-04. (d) Foi
fixada, por unanimidade, a verba global de remuneração dos administradores em até o limite mensal de R$ 180.000,00 e
a individual mensal dos membros do Conselho Fiscal em R$ 2.756,16. Extraordinariamente: À vista do resultado negativo
apurado no exercício, ficou deliberado que não será efetuado aumento de capital, devendo os lucros retidos serem mantidos
em conta de reserva especial. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a
assembléia, da qual foi lavrada esta Ata em forma sumária, que lida, conferida e aprovada, vai assinada pelos senhores
acionistas presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa - Nillo Alfredo Tuzzi; Secretário - José Antônio de Oliveira Neto.
Acionistas: Nillo Alfredo Tuzzi, Alexandre Assumpção Tuzzi, Ricardo Assumpção Tuzzi, Orestes João Tuzzi, Dorotea Tereza
Assumpção Tuzzi, José Antonio de Oliveira Neto e Tuzzi Participações Ltda. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro
próprio. São Joaquim da Barra-SP, 24/04/2014. a.a. Nillo Alfredo Tuzzi - Presidente e José Antonio de Oliveira Neto - Secretário.
Jucesp sob o nº 197.306/14-7 em 20/05/2014. Flávia Regina Brito - Secretária Geral em Exercício.

Planova Planejamento e Construções S.A.
CNPJ/MF nº 47.383.971/0001-21 - NIRE 35.300.322.614

Certidão JUCESP
Ata de Assembléia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2014 e publicada em 01 de maio de
2014 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Diário do Comércio, Indústria & Serviços (DCI).
Certidão JUCESP nº 195.944/14-8 em 16/05/14. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Banco Fibra S.A.
CNPJ/MF nº 58.616.418/0001-08 - NIRE: 35.300.118.782

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 14/01/2014
Aos 14/01/2014 na sede da Companhia às 10h. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Benjamin Steinbruch. Secretária: Clarice Steinbruch. Deliberações: Por unanimidade de votos: (i) Destituição do Sr. Carlos 
Alexandre Ribeiro Bicudo do cargo de Diretor de Área, nesta data, restando, portanto, seu nome excluído do quadro de administradores da 
Companhia. Os Conselheiros consignaram seus cumprimentos e agradecimentos ao Sr. Carlos Alexandre Ribeiro Bicudo pelos excelentes 
serviços prestados à Companhia durante o exercício de suas funções. (ii) Elegem para o cargo de Diretor de Área o Sr. Marcos Braga Dainesi,
RG nº 10.202.309 SSP/SP e CPF/MF nº 748.104.137-72. (iii) O Diretor ora eleito terá mandato unificado com os demais Diretores da Cia., até a
1ª RCA da Cia. que ocorrer após a AGO a ser realizada em 2015, e investir-se-á em seu cargo, após a homologação do Banco Central do Brasil,
mediante a assinatura de termo lavrado em livro próprio, e, declara desde já, para fins do disposto no art. 147, §1º da Lei nº 6.404/76 e na
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4122/2012, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, não estando impedido
para o exercício em cargo de administração da companhia e declara, ainda, que está apto para o exercício do cargo que ora é eleito.
(iv) A Remuneração do Diretor ora eleito será definida oportunamente pelo Conselho de Administração em conformidade com a Resolução
CMN 3921/2010. (v) Desta forma, a atual composição da Diretoria com mandato unificado até a 1ª RCA da Cia. que ocorrer após a AGO
a ser realizada em 2015, fica assim constituída: (a) Diretor Presidente, Luis Felix Cardamone Neto, RG nº 11.759.329 SSP/SP e  
CPF/MF nº  042.649.938-73; (b) Diretor Vice-Presidente Executivo Corporativo, o Sr.  Marcos  Matioli de Souza Vieira, RG nº 04.831.494-2 
SSP/IFP/RJ e  CPF/ MF nº  735.597.687-72; (c) Diretor Vice-Presidente de Crédito e Riscos e Diretor de Relações com Investidores o Sr. Arno
Schwarz, RG nº  18.120.948-2 SSP/SP e CPF/MF nº 290.691.338-30; (d) Diretor Executivo, o Sr. Luíz Maurício Lamenza de Moraes Jardim,
RG nº 04.511.435-2 SSP/IFP/RJ e CPF/MF nº 777.590.607-34; (e) Diretor de Área, o Sr. Kumagae Hinki Junior, RG nº 7.893.422-9 SSP/SP
e CPF/MF nº 063.935.908-66; (f) Diretor de Área, o Sr. Marcos Braga Dainesi, RG nº 10.202.309 SSP/SP, e CPF/MF nº 748.104.137-72.
Nada mais a ser tratado. São Paulo, 14/01/2014. Clarice Steinbruch - Secretária. Extrato da Ata registrada na JUCESP nº 125.200/14-6 em
02/04/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fibra Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários
CNPJ/MF nº 06.018.000/0001-03 - NIRE 35.300.199.065

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 28/03/2014
Aos 28/03/2014, na sede social da Cia. às 10h00. Presença: presentes todos os Conselheiros da Sociedade. Mesa: os trabalhos foram
presididos pela Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz e secretariados pela Sra. Flavia Zahr. Deliberação: por unanimidade. (i) Aprovar a 
destituição do Sr. Luíz Maurício Lamenza de Moraes Jardim do cargo de Diretor Executivo, registrando-se voto de agradecimento pelos 
serviços prestados à Cia. (ii) Ratificar a composição da Diretoria da Cia., com mandato até 15/10/2014: (a) na qualidade de Diretor Presidente, 
Sr. Luis Felix Cardamone Neto, RG nº 11.759.329 SSP/SP e CPF/MF nº 042.649.938-73; (b) na qualidade de Diretor Vice Presidente
Executivo, Sr. Marcos Matioli de Souza Vieira, RG nº 04.831.494-2 SSP/IFP/RJ e CPF/MF nº 735.597.687-72; e (c) na qualidade de 
Diretor Vice Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Arno Schwarz, RG nº 18.120.948-2 SSP/SP e CPF/MF nº 
290.691.338-30. Nada mais a tratar. São Paulo, 28/03/2014. Flavia Zahr - Secretária. Extrato da Ata registrado na JUCESP nº 137.312/14-3 
em 11/04/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Banco Fibra S.A.
CNPJ/MF nº 58.616.418/0001-08 - NIRE 35.300.118.782

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 28/01/2014
Aos 28/01/2014 na sede da Companhia, às 10h. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Benjamin Steinbruch. Secretária: Flavia Zahr. Deliberações: Por unanimidade de votos: a) Ratificar a destituição do Sr.
Carlos Alexandre Ribeiro Bicudo do cargo de Diretor de Área, conforme deliberado na ata da RCA ocorrida em 14/01/2014, bem como
registrar em ata que a partir da referida data o Sr. Carlos Alexandre Ribeiro Bicudo deixou também de ser membro do Comitê de Auditoria 
da Cia. b) Tendo em vista as destituições dos Srs. Antonio Francisco de Lima Neto, Glauco Cavalcante Lima e Carlos Alexandre Ribeiro 
Bicudo, do Comitê de Auditoria, conforme reuniões de 02/10/2013 e 14/01/2014, respectivamente, elegem para compor o Comitê de
Auditoria os seguintes membros: (i) Sr. Arno Schwarz, RG nº 18.120.948-2  SSP/ SP e CPF/MF nº 290.691.338-30, como Membro 
Qualificado; (ii) Sr. Marcos Matioli de Souza Vieira, RG nº 04.831.494-2 SSP/IFP/RJ e CPF/MF nº  735.597.687-72; e (iii) Sr. Kumagae 
Hinki Junior, RG nº 7.893.422-9 SSP/SP e CPF/MF nº 063.935.908-66. c) Declarar e atestar, para todos os fins de direito que, tão logo
seja eleito novo Membro Independente do Conselho de Administração da Cia., será o mesmo indicado para compor o Comitê de Auditoria 
da Cia. d) Registrar que os membros do Comitê de Auditoria da Cia., ora eleitos - os quais declaram que preenchem as condições previstas
na legislação vigente, nas regulamentações do Conselho Monetário Nacional e no Regulamento do Comitê de Auditoria da Cia. para o
exercício das funções de seus respectivos cargos-terão mandato unificado de 2 anos, até a 1ª RCA da Cia., que ocorrer após a AGO a
ser realizada em 2015 e investir-se-ão em seus cargos após a homologação da presente eleição pelo Banco Central do Brasil. e) Declarar 
que: (i) os Srs. Arno Schwarz, Marcos Matioli de Souza Vieira e Kumagae Hinki Junior, optam em manter a remuneração relativa aos seus 
cargos-atuais na Diretoria da Cia. f) Desta forma, a atual composição do Comitê de Auditoria com mandato unificado até a 1ª RCA
da Cia. que ocorrer após a AGO a ser realizada em 2015, fica assim constituída: (i) Sr. Arno Schwarz, RG nº 18.120.948-2  SSP/ SP e
CPF/MF nº 290.691.338-30, como Membro Qualificado; (ii) Sr. José Antonio Miguel Neto, RG nº 13.565.120/SSP-SP e CPF/MF
nº  052.393.918- 31; (iii) Sr. Marcos Matioli de Souza Vieira, RG nº 04.831.494-2 SSP/IFP/RJ e CPF/MF nº  735.597.687-72; e Sr. 
Kumagae Hinki Junior, RG nº 7.893.422-9 SSP/SP e CPF/MF nº 063.935.908-66. Nada mais a tratar. São Paulo, 28/01/2014. Flavia 
Zahr - Secretária. Extrato da ata registrada na JUCESP nº 137.346/14-1 em 11/04/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Hemava Administração e Empreendimentos S.A.

1. Contexto operacional 1.1. Perfil da Cia.: 

2. Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras

2.1
Reapresentação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 
31/12/2012: 

3. Resumo das principais 
políticas contábeis 3.1 Base de preparação: 

3.2. Moeda funcional e moeda 
de apresentação: 

3.3. Caixa e equivalentes de caixa: 

3.4. Ativos financeiros – 3.4.1. Classificação: 

(a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: 

hedge.

(b) Empréstimos e rece-
bíveis: 

(c) Ativos financeiros disponíveis para venda: 

3.4.2. Reconhecimento e mensuração: 

impairment
3.4.3. Impairment de ativos financeiros: (a) Ativos mensurados ao custo 
amortizado: 

impairment impairment

impairment 

impairment. 

impairment

impairment

impairment

impairment
impairment

3.5. Investimento em con-
troladas: 

3.6. Imobilizado: 

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em Reais)

Ativo Nota    2013    2012
      
Circulante 1.669.705 875.148

Não Circulante 37.432.942 35.106.749

Total do Ativo  39.102.647 35.981.897

Passivo Nota    2013    2012

Circulante  2.486.387 3.088.462

Não Circulante  – 4.797.636

Patrimônio Líquido  36.616.261 28.095.799

Total do Passivo e Patrim. Líq.  39.102.647 35.981.897

Balanço Patrimonial
(Despesas) Receitas Operacionais: 2013    2012

    (3.369.322) (731.458)
Prejuízo Operac. antes do Result. Financeiro (3.369.322) (731.458)
Resultado Financeiro

    (110.216) 453.377
Prejuízo antes do IRPJ e da Contrib. Social (3.479.538) (278.081)

Prejuizo do Exercício (3.479.538) (564.707)
(68,08) (15,56)

51.108.017 36.281.641

Demonstração do Resultado

    Lucros
Capital (Prejuízos) 

         Social    Acumul.    Total
Saldos em 31/12/2011 59.650.965 (2.555.127) 57.095.838

Saldos em 30/12/2012 31.644.745 (3.119.834) 28.524.911

Saldos Ajust. em 30/12/2012 31.644.745 (3.548.946) 28.095.799

Saldos em 30/12/2013 43.644.745 (7.028.484) 36.616.261

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2013   2012
Prejuízo antes do IRPJ e da contrib. social (3.479.538) (564.707)
Aj. de receitas e desp. não envolvendo caixa

    (3.750.039) (3.339.227)

Caixa líq. proven. das atividades operacionais (4.511.340) 12.477.657
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Caixa líquido usado nas ativ. de investimentos 1.127.404 10.766.338
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos

Caixa líq. usado nas ativ. de financiamentos 3.431.974 (23.230.036)
Aumento (red.) do caixa e equival. de caixa 48.038 13.959
Caixa e equivalentes no início do exercício 
Caixa e equivalentes no final do exercício 
Aumento (red.) do caixa e equival. de caixa 48.038 13.959

Demonstrações do Fluxo Decaixa

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações

2013    2012

5.989.935 2.999.168

Total 31.810.003 26.446.471
(a) Participações societárias em outras empresas: 

    % Particip. Ações/ Capital Patrim.
Empresas    Hemava    quotas    Social    Líquido 2013

     (+) Entra- (-) Saí Particip. 
Participações Saldo das no das no nos Res. Saldo
 societárias     2012   Período   Período   Control.   2013

Total 2.999.168 3.000.000 5.989.935
(b) Outros investimentos avaliados pelo custo

    Saldo (+) Entradas (-) Saídas Saldo
          2012   no Período   no Período   2013

Total 23.447.303 2.372.762 – 25.820.067
9. Imobilizado Móveis e Aero- Imobil. em

utensílios   naves (*)  andam. e outros   Total

Valor residual 49.187 2.394.266 350.493 2.793.946

Total 49.187 2.394.266 350.493 2.793.946

Diretoria: Hélio de Athayde Vasone Marilena Rodrigues Vasone Hélio de Athayde Vasone Junior Alceu Rodrigues Vasone Carlos Roberto Lopes Carneiro
     

software

Deprecia-
ção: 

3.7. Redução ao valor recuperável 
– impairment: 

3.8. Provisões: 

3.9. Reconhecimento de 
receita: 

3.10. IRPJ e contribuição 
social: 

3.11. Distribuição 
de dividendos: 

3.12. Capital social: 
4. Estimativas e julgamentos contábeis 

críticos 

5. Gestão de risco financeiro 5.1. Fatores de risco 
financeiro: 

(a) Risco de mercado: Risco do fluxo de 
caixa ou valor justo associado com taxa de juros: 

(b) Risco de liquidez: 

5.2. 
Gestão de capital: 

6. Aplicações financeiras 2013    2012

    831.888 70.000

7. Impostos a compensar
   2013    2012

    772.543 700.677
8. Investimentos
   2013    2012

    6.015.363 3.024.596

10. Empréstimos e financiamentos          2013        2012
Instituições Nacionais Vencimento       Encargos       Circulante       Não Circulante       Circulante       Não Circulante

Total Moeda Nacional  – 213.500 800.792 3.459.432

11. Patrimônio líquido (a) Capital social: 

12. Partes relacionadas

Ativo não circulante 2013    2012

Passivo não circulante

13. Prejuízo por ação básico e diluído

2013    2012

14. Seguros Contratados

TP RN 06649/14-Prestação de serviços de engenharia para automação e telemetria das 
estações de tratamento de água (ETA) Cristina, Maresias e Guaecá, situadas no município de 
São Sebastião-SP. Edital completo disponível para download a partir de 23/05/2014-www.
sabesp.com.br/licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso-cadastre sua empresa-
Receb. Doc. Habilitação e Propostas: 25/06/2014, às 09h00-Sala de Licitações, na Estrada 
do Rio Claro, 420-Porto Novo-Caraguatatuba-SP. Caraguatatuba, 23/05/14-UNLit. Norte.  
TP ME 13.602/14-Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração 
de projeto executivo de melhoria de abastecimento no setor Butantã Zona Alta no 
Município de São Paulo-UN Oeste-Diretoria Metropolitana-M. Edital completo disponível 
para download a partir de 23/05/14-www.sabesp.com.br/fornecedores-mediante 
obtenção de senha no acesso-cadastre sua empresa. Problemas c/ site, contatar 
fone (11) 3388-6984 ou Informações (11) 5089-2829-Fax (11) 5089-2827, Depto. 
MES, na Rua Coronel Diogo, 275-São Paulo/SP. Receb. Doc. Habilitação e Proposta: 
26/06/14, às 09h00-Auditório de Licitações ME-endereço acima-SP, 23/05/14 (ME).  
PGE RN 13586/14-Aquisição de conjunto motobomba anfíbio para aplicação na 
estação elevatória de água bruta reforço da toca-localizada no município de Ilha Bela-
pertencente à UN do litoral Norte-RN. Edital completo disponível para download a partir 
de 23/05/14-www.sabesp.com.br/licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso 
e credenciamento (condicionante à participação) no acesso “cadastre sua empresa”-
Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-9332. Envio das propostas a partir de 00:00h 
(zero hora) do dia 06/06/14 até 09:00h do dia 09/06/14 no site acima. Às 09:00h do dia 
09/06/14 será dado início a sessão pública. Caraguatatuba, 23/05/14, UN Litoral Norte.  
CP ME 53.467/14-Prestação de serviços técnicos de engenharia em fundações e 
geotecnia para projetos e obras da Superintendência de Gestão de Empreendimentos 
da Metropolitana-Diretoria Metropolitana-M. Edital completo disponível para 
download a partir de 23/05/14-www.sabesp.com.br/fornecedores-mediante obtenção 
de senha no acesso-cadastre sua empresa. Problemas c/ site, contatar fone (11) 
3388-6984 ou Informações (11) 5089-2829-Fax (11) 5089-2827, Depto. MES, 
na Rua Coronel Diogo, 275-São Paulo/SP. Receb. Doc. Habilitação e Proposta: 
11/07/14, às 09h00-Auditório de Licitações ME-endereço acima-SP, 23/05/14 (ME). 

CP CSO-13.520/14-Execução das Obras do SES do Município de Paulínia, 
compreendendo Trat. Preliminar da ETE, Sist. Desidratação de Lodo e CTs Bressani e 
Areião, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste, para UN Capivari-
Jundiaí-Diretoria de Sistemas Regionais. A Sabesp comunica que o Aditamento 01 
encontra-se disponível para download-www.sabesp.com.br/licitacoes. SP 23/05/14 (RE). 

PG ONLINE 6349/14-Prestação de serviços de engenharia para manutenção de redes e 
ramais de água e de esgoto, manutenção de áreas, execução e remanejamento de redes 
e ligações de água e de esgoto, no município de Apiaí-UN Vale do Ribeira. Aditamento 

23/05/14, no site www.sabesp.com.br/licitacoes. Informações: Fone (13) 3828.7027. 
Problemas c/ site, fone (11) 3388-9332. Recebimento das propostas a partir da 0:00h 
no dia 03/06/14 até as 09:30h do dia 04/06/14, no site da Sabesp na Internet-Abertura 
das propostas às 09:31h do dia 04/06/14-Registro/SP, 22/05/14-UN Vale do Ribeira.  

PG ONLINE RM 10637/14-Aquisição e instalação completa da ETE Compacta para o 
Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Alumínio, compreendendo Automação 
do sistema e Operação assistida, no âmbito da Coord. de Empreendimentos Nordeste 
para a UN Negócio Médio Tietê-Diretoria de Sistemas Regionais. Edital (Aditamento 
nº 1) disponível para download desde 14/05/14 no site www.sabesp.com.br/licitacoes, 
mediante obtenção de senha e credenciamento no acesso “Cadastro de Fornecedor”. 
Problemas com o site, contatar (11) 3388-9332 ou informações (14) 3811-8220. Envio das 
“Propostas” a partir da 00h00 do dia 05/06/14 até as 9h00 do dia 06/06/14 no site acima. 
Às 9h00 será dado início a sessão pública. Botucatu, 23/05/14 UN Médio Tietê-RM. 

AVISOS DE LICITAÇÕES 

ADITAMENTO 

ADITAMENTO nº 01 COM PRORROGAÇÃO DE DATAS 

PRORROGAÇÃO DE DATAS

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS
CNPJ nº: 57.522.468/0001-63

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo de compra nº 159/2014 - Edital nº 20/2014 - Pregão Presencial nº 19/2014 
- Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) com fornecimento de botijões 
e cilindros em comodato - entrega parcelada, pelo período de 12 meses. Início da 
sessão: 05/06/2014, às 9h.
O Edital, contendo as condições de participação e informações sobre o processo 
licitatório, está à disposição dos interessados, na Divisão de Suprimentos - Setor de 
Licitações, Rua Santarém, nº 560, bairro Parque Industrial, São José dos Campos - 
SP, no horário compreendido entre 7h30 às 17h00, de 2ª à 6ª feira. As cópias do Edital 
podem ser obtidas na Divisão de Suprimentos - Setor de Licitações ou por solicitação 
via e-mail licitacoes@fundhas.org.br. 

São José dos Campos, 15 de maio de 2014.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo de compra nº 39/2014 - Pregão Presencial nº 4/2014 - Objeto: Formação de 
ata de registro de preços para possível confecção de uniformes escolares.
Ata de Registro de Preços nº 8/2014 entre Fundhas e a empresa Marcello de Souza 
- ME - Lote 6:
Item 12 - Calça social feminina - 130 unidades conforme especificações e tamanhos 
constantes do Edital - marca Lucyffaz - Vr. Unit. R$ 15,90 - Vr. Total estimado para 
12 meses: R$ 2.067,00. Item 13 - Calça social masculina - 165 unidades conforme 
especificações e tamanhos constantes do Edital - marca Lucyffaz - Vr. Unit. R$ 21,90 
- Vr. Total estimado para 12 meses: R$ 3.613,50. Item 14 - Camisa social feminina - 4 
unidades conforme especificações e tamanhos constantes do Edital - marca Lucyffaz 
- Vr. Unit. R$ 20,88 - Vr. total estimado para 12 meses: R$ 83,52. Item 15 - Camisa 
social masculina - 240 unidades conforme especificações e tamanhos constantes do 
Edital - marca Lucyffaz - Vr. Unit. R$ 21,50 - Vr. Total estimado para 12 meses: R$ 
5.160,00.

São José dos Campos, 22 de maio de 2014.
RETIFICAÇÃO

Retificação da publicação do dia 21/05/2014 - Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo de compra nº 39/2014 - Pregão Presencial nº 4/2014 - Objeto: Formação de 
ata de registro de preços para possível confecção de uniformes escolares.
Onde se lê: “Ata de Registro de Preços nº 5/2014 entre Fundhas e a empresa L B de 
Campos Confecções - EPP”,
Leia-se: “Ata de Registro de Preços nº 9/2014 entre Fundhas e a empresa L B de 
Campos Confecções - EPP”.

São José dos Campos, 22 de maio de 2014.
Vanda de Souza Siqueira - Diretora Presidenta

DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
Processo de compra nº 277/2013 - Pregão Presencial nº 94/2014 - Reabertura - 
Objeto: Aquisição de bebedouros de água - com pressão.
A Pregoeira e Equipe de Apoio da Fundhas informa que foram desclassificadas as 
propostas das licitantes: A B Dalfré - ME, A. P. de Oliveira Comério de Móveis para 
Escritório - ME e C. T. Araújo Móveis - ME, nos termos do item 9.4.a. do Edital, e 
Isabelle de Castro Lemos - EPP, nos termos do item 9.4.b. do Edital.
Diante da desclassificação da proposta de todas as licitantes, a Pregoeira resolve 
conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis, para apresentação de nova proposta 
escoimada, conforme faculta o art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 
que deve ser formulada de acordo com o item 8.6.1. do Edital nº 10/2014.
Local para entrega: Divisão de Suprimentos - Setor de Licitações, Rua Santarém, nº 
560, bairro Parque Industrial, São José dos Campos - SP, no horário compreendido 
entre 7h30 às 17h00, de 2ª à 6ª feira.

São José dos Campos, 22 de maio de 2014.
Pregoeira e Equipe de Apoio

O Dirigente da Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Subsistência
(UGE 180165) da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, em cumprimento  ao item 3 da

alínea “C”do inciso I do Artigo 11 do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, faz saber que se encontra aberto
processo licitatório nº CSMMSUBS-030/21/14, na modalidade Pregão Eletrônico - Registro de Preço nº
CSMMSUBS-002/21/14, a ser realizado no dia 06/06/14, cujo objeto será contratação de serviço de Alimentação
- kit lanche.Maiores informações pelo telefone: (11) 3229:7888 ou pelo e-mail csmmsubsuge@policiamilitar.sp.gov.br,
ou nos sites: www.bec.sp.gov.br,opções  negociações eletronicas, www.e-negociospublicas.com.br.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.
Cia. Aberta - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/04/2014

1. Data, Hora e Local: 30/04/2014, às 10hs, na sede social da Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. (“Companhia”), 
localizada na R. Bandeira Paulista, 600, 7º and., conj. 74, Itaim Bibi, CEP: 04532-001, na Cidade de São Paulo/SP. 2. 
Convocação/Presença: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em conformidade com o disposto no § 
4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, por estar presente a totalidade dos acionistas da Cia., conforme registro de 
presença lavrado em livro próprio. 3. Mesa: Fernando Cesar Brasileiro - Presidente; e Sr. Rodrigo Henrique Botani - 
Secretário. 4. Ordem do Dia: exame, discussão e aprovação das demonstrações fi nanceiras da Cia. referentes ao 
exercício social fi ndo em 31.12.2013; (ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social fi ndo em 
31.12.2013 e sobre a distribuição de dividendos. 5. Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia, 
e após examinarem e discutirem as matérias constantes de ordem do dia, por unanimidade de votos dos presentes, 
sem quaisquer restrições, foram aprovados pelos acionistas da Cia.: (a) integralmente, sem quaisquer restrições, as 
contas dos administradores, o Relatório da Administração, as demonstrações fi nanceiras e as respectivas notas 
explicativas e o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social fi ndo em 31.12.2013, publicadas 
nos jornais “DOESP” e “Diário Comércio & Indústria (DCI)”, na edição de 01/04/2014; e (b) a Proposta da 
Administração para destinação do resultado do exercício social fi ndo em 31.12.2013. A destinação do lucro líquido 
do exercício social fi ndo em 31.12.2013, apurado no montante de R$ 453.000,00, gerado pelas atividades da Cia., 
conforme segue: (i) R$ 348.000,00 para absorver o prejuízo de anos anteriores mensurados na fase pré-operacional; 
(ii) R$ 5.000,00 para constituição de reserva legal, conforme legislação em vigor; (iii) R$ 25.000,00 para distribuição 
a título de dividendos mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro liquido do período, nos termos da lei 
6.404/76; (iv) R$ 75.000,00 para constituição de reserva de retenção de lucros, nos termos da lei 6.404/76. 6. 
Encerramento, Lavratura e Aprovação: Por fi m os presentes autorizaram a administração da Cia. a publicar a 
presente ata em forma sumária, com a omissão das assinaturas das acionistas, e tomar todas as medidas necessárias 
à efetivação das deliberações ora aprovadas. Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião para a 
lavratura da presente Ata, que vai assinada pelo Presidente da mesa e pelo Secretário, após o que, lida e achada 
conforme, foi por todos os presentes assinada.  SP, 30/04/2014. Certifi camos que a presente é cópia fi el de ata lavrada 
no livro próprio. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa, Rodrigo Henrique Botani - Secretário da 
Mesa. JUCESP nº 190.132/14-0 em 14.05.2014. Flávia Regina Britto - Sec. Geral em Exercício.

Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. - CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 14 de Abril de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 14/04/2014, às 15hs, na R. Bandeira Paulista, 600, 7º and., conj. 74, Itaim Bibi, SP/SP, sede 
da Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. (“Cia.”). 2. Convocação e Quorum: Dispensada pelos presentes a realização 
de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Fernando Cesar 
Brasileiro e Secretário: Rodrigo Henrique Botani. 4. Participantes: Diretor de Operações e Estruturação: Arley Custódio 
Fonseca e Diretora de Distribuição: Elizabeth Alves Gomes. 5. Ordem do Dia: Aprovação do aumento do limite da 1ª 
emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da Cia.. 6. Deliberações: O Presidente declarou instalada a 
reunião e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foi autorizada, nos termos do § único do 
Art. 16 do Estatuto Social, o aumento do limite da 1ª emissão de CRI da Cia. de R$ 10.000.000.000,00 para até o limite 
de R$ 12.000.000.000,00 pela Cia., por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado. Os CRI 
poderão ser emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocação 
realizada total ou parcialmente. 7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Nada mais havendo a 
tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata 
foi lida e assinada por todos os Diretores presentes. SP, 14/04/2014. Certifi camos que a presente é cópia fi el de ata lavrada 
no livro próprio. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa - Diretor Presidente; Rodrigo Henrique Botani - 
Secretário da Mesa. JUCESP nº 159.155/14-9 em 30.04.14. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

Banco Fibra S.A.
CNPJ/MF nº 58.616.418/0001-08 - NIRE 35.300.118.782

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 26/02/2014
Aos 26/02/2014 na sede da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente:
Benjamin Steinbruch, Secretária: Flavia Zahr. Deliberações: Por unanimidade de votos: (i) Destituir o Sr. Luiz Mauricio Lamenza de Moraes
Jardim, do Cargo de Diretor Executivo, nesta data, restando, portanto, seu nome excluído do quadro de administradores da Sociedade. 
Os Conselheiros consignaram seus cumprimentos e agradecimentos ao Sr. Luiz Mauricio Lamenza de Moraes Jardim pelos excelentes 
serviços prestados à Sociedade durante o exercício de suas funções. (ii) Eleger para o cargo de Diretor de Área o Sr. Clovis Hideaki Ikeda,
RG nº 12.673.728-9 SSP/SP e CPF/MF nº 049.392.408-60. (iii) O Diretor ora eleito terá mandato unificado com os demais Diretores da 
Companhia, até a 1ª RCA da Cia. que ocorrer após a AGO a ser realizada em 2015, e investir-se-á em seu cargo, após a homologação do 
Banco Central do Brasil, mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio, e declara desde já, para fins do disposto no art. 147, 
§1º da Lei nº 6.404/76 e na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4122/2012, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos 
em lei, não estando impedido para o exercício em cargo de administração da Cia. e declara, ainda, que está apto para o exercício do 
cargo que ora é eleito. (iv) Atual composição da Diretoria com mandato unificado até a 1ª RCA da Cia. que ocorrer após a AGO a ser realizada 
em 2015, fica assim constituída: (a) Diretor Presidente, Luis Felix Cardamone Neto, RG nº 11.759.329 SSP/SP e CPF/MF nº 042.649.938-73;
(b) Diretor  Vice-Presidente Executivo Corporativo, o Sr. Marcos Matioli de Souza Vieira, RG nº 04.831.494-2 SSP/IFP/RJ e CPF/MF  
nº 735.597.687-72; (c) Diretor  Vice-Presidente Executivo de Crédito e Riscos e Diretor de Relação com Investidores, o Sr. Arno Schwarz, 
RG nº 18.120.948-2 SSP/SP e CPF/MF nº 290.691.338-30; (d) Diretor de Área, o Sr. Kumagae Hinki Junior, RG nº 7.893.422-9 SSP/SP 
e CPF/MF nº 063.935.908-66; (e) Diretor de Área, o Sr. Marcos Braga Dainesi, RG nº 10.202.309 SSP/SP, e CPF/MF nº 748.104.137-72;  
(f) Diretor de Área, o Sr.  Clóvis Hideaki Ikeda, RG nº 12.673.728-9 SSP/SP e CPF/MF nº 049.392.408-60. (v) Nomear em substituição  
ao Sr. Celestino Gonzales Garcia, como responsável pela auditoria interna da Companhia o Sr. José de França Magalhães Junior, 
RG nº 39.021.120-5 SSP/SP e CPF/MF nº 949.670.087-04. Nada mais a ser tratado. São Paulo, 26/02/2014. Flavia Zahr - Secretária.  
Extrato da ata registrada na JUCESP nº 158.553/14-7 em 30/04/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secr. Geral.
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MCCS Serviços de Planejamento S.A.
CNPJ nº 10.212.228/0001-07

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a vossa apreciação o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração de Lucros 
e Prejuízos Acumulados, referentes ao exercício de 2012, colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários. A Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2012
Ativo 2011 2012
Ativo Circulante 414.415,62 91.830,44
Disponível: Numerários 900,00 900,00
  Caixa Geral 900,00 900,00
 Bancos: Bancos Conta Movimento 215.101,47 81.365,74
  Aplicações Financeiras Liquidez Imediata 197.397,91 9.361,42
 Outros Créditos: Tributos a Recuperar 1.016,24 203,28
Ativo não Circulante 12.050.569,61 17.086.095,52
Outros Créditos: Mútuo com Terceiros 12.050.469,61 17.085.995,52
 Empréstimo Compulsório 100,00 100,00
Total do Ativo 12.464.985,23 17.177.925,96

Passivo 2011 2012
Passivo Circulante 316.398,01 80.808,84
Obrigações Tributárias
 Impostos e Contribuições a Recolher 316.398,01 80.808,84
Patrimônio Líquido 12.148.587,22 17.097.117,12
Capital Social 1.000,00 1.000,00
Reserva Legal 200,00 200,00
Lucros Acumulados 12.147.387,22 17.095.917,12

Total do Passivo 12.464.985,23 17.177.925,96

Demonstração de Resultado
Receitas Operacionais 2011 2012
Receita de Serviços 8.989.000,00 6.011.000,00
(–) Deduções (496.822,03) (332.227,97)
Lucro Bruto 8.492.177,97 5.678.772,03
Receita Financeira 453.186,11 5.433,43
Desp. Financeiras (35.762,86) (1.621,60)
Desp. Gerais (58.504,02) (53.285,64)
Desp. Tributárias (74.128,65) (7.400,43)
Resultado Operacional 8.776.968,55 5.621.897,79
Resultado antes da Contrib. Social 8.776.968,55 5.621.897,79
Contribuição Social (295.908,28) (173.605,81)
Resultado antes do Imposto de Renda 8.481.060,27 5.448.291,98
Imposto de Renda (803.886,60) (458.238,36)
Resultado do Período 7.677.173,67 4.990.053,62

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais 2011 2012
Valores Recebidos 8.436.176,50 5.641.323,50
Valores Pagos (57.666,23) (52.845,88)
Tributos Pagos (565.921,79) (509.550,89)
Caixa Líquido Atividades Operacionais 7.812.588,48 5.078.926,73
Redução nas Disponibilidades 7.812.588,48 5.078.926,73
Disponibilidades - Início do Período 901,00 216.001,47
Disponibilidades - Final do Período 216.001,47 82.265,74
Resultado do Período 7.677.173,67 4.990.053,62
Aumento (Redução) Fornec. a Pagar (738,75) –
Provisão de Impostos 228.875,84 (235.589,17)
Disponib. Líq. Aplic. nas Ativ. Operac. 7.905.310,76 4.754.464,45

Demonstração de Lucros e Perdas - Período de 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor

Descrição 2011 2012
Saldo Inicial do Exercício 4.470.213,55 12.147.387,22
(–) Ajustes Devedores de Exerc. Anteriores – 41.523,72
(+) Resultado Líquido do Exercício 7.677.173,67 4.990.053,62
(=) Lucro Acumulado 12.147.387,22 17.095.917,12

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em
 31/12/2012: 1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto a pres-
tação de serviços de planejamento, organização e coordenação de projetos 
relativos ao mercado sucroalcooleiro, a participação em outras sociedades, 
nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista.  
2. Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações  
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil que não requerem a apresentação das mesmas expressas  
em moeda de poder aquisitivo constante. 3. Principais práticas contábeis: 
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas  
demons trações são as seguintes: 3.1. Regime de escrituração contábil: 
As receitas e as despesas foram registradas pelo regime de competência. 
Os ativos realizáveis e passivos exigíveis até o prazo de 01 ano, foram  
classificados como circulante e os com prazos superiores a 01 ano foram 
classificados no grupo não circulante. 4. Outros Créditos: Empréstimo refe-
rente contrato de mútuo com Sr. Roberto Consalter - CPF 128.642.509-34, 
conforme contratos celebrados entre as partes. 5. Capital social: O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado no valor de R$ 1.000,00.

Dagoberto Delmar Pinto 
Diretor Presidente

CPF: 348.977.809-00

Edvaldo Gama da Silva
Contador

CT CRC: 1SP248611/O-7

Engepack Embalagens São Paulo S/A
CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8

Certidão de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Assembleia 
Geral Extraordinária da Engepack Embalagens São Paulo S.A. 

(“Companhia”), realizadas em 30 de abril de 2014,
lavrada em forma de sumário:

1. Data, Hora e Local da reunião: Aos 30 dias do mês de abril de
2014, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Estrada
Municipal IVA 136, n° 241, QD B, Lote A 1-3; GP 1, Bairro Horto da
Mina, CEP: 13.295-000, Itupeva - São Paulo. 2. Publicações: Edital
de Convocação dispensado de acordo com o artigo 124, §4°, da Lei
n° 6.404/76. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Ofi cial
do Estado de São Paulo n° 124 (59) - Caderno Empresarial, página 64
e no Jornal do Commercio página A-37, no dia 28 de março de 2014.
3. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade
do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes da
presenta Ata. Presentes, também, os Diretores da Companhia, Sr. José
Eduardo Senna Carvalho dos Santos e Sr. Rui Flávio Alves Barreto,
a advogada da empresa a Sra. Renata Carvalho Leão Barretto e a
representante da Ernst & YoungTerco Auditores Independentes S.S., a
Srª Fernanda Ayres Barradas Carneiro Agra, responsável pela auditoria
das Demonstrações Financeiras do exercício fi ndo em 31 de dezembro
de 2013. 4. Mesa: Sr. Rui Flávio Alves Barreto, Diretor da Companhia;
Sra. Renata Carvalho Leão Barretto, Secretária. 5. Ordem do Dia:
I - Assembleia Geral Ordinária: (I) Aprovação das Demonstrações 
Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (II) - Destinação 
dos resultados; II - Em Assembleia Geral Extraordinária: (I) Fixação 
da remuneração anual e global dos administradores da Companhia;
e 6. Deliberações: As matérias da Ordem do Dia foram colocadas
em votação, tendo os acionistas presentes, detentores de ações com
direito a voto, tomado, por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1.
Autorizar a lavratura da Ata a que se refere esta Assembleia em forma
de sumário, tal como possibilita o artigo 130, §1° da Lei n° 6.404/76. II -
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovados, sem restrições, depois
de examinados e discutidos, as Demonstrações Financeiras, o Relatório
da Administração e as Contas da Administração, acompanhadas dos
Pareceres dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
encerrado no dia 31 de dezembro de 2013; (ii) Aprovar que o lucro
líquido apurado pela Companhia no exercício de 2013, no montante
de R$ 2.849.360,53, seja destinado para a constituição da Reserva de 
Incentivos Fiscais; I - Em Assembleia Geral Extraordinária: (I) Aprovada
a fi xação da remuneração anual global dos administradores, para o
exercício de 2014, no valor de R$ 17.376,00 (dezessete mil e trezentos e
setenta e seis reais), em conformidade com o art. 152 da Lei n° 6.404/76;
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata
de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi aprovada pelos 
acionistas presentes, autorizando-se a Secretária a extrair as certidões
necessárias. 8. Assinaturas: José Eduardo Senna Carvalho dos Santos
- Presidente; Renata Carvalho Leão Barretto - Secretária; Acionistas:
Engepack Embalagens da Amazônia Ltda. e Engepack Embalagens S.A.,
representadas por seus diretores, Srs. José Eduardo Senna Carvalho dos
Santos e Rui Flávio Alves Barreto. Confere com o original lavrado em livro
próprio. Itupeva - SP, 30 de abril de 2014. Renata Carvalho Leão Barretto
- Secretária. Registrado na JUCESP sob n° 195.549/14-4 em 16.05.14

Marítima Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 61.383.493/0001-80 - NIRE 35.300.051.521

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Marítima Seguros S.A.
(“Companhia”) para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a
ser realizada no dia 02 de junho de 2014, às 11:00 horas, na sede social 
da Companhia, na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 114, 9º andar, na ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo, para apreciar e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (1) a aprovação do Protocolo e Justificação de
Incorporação, pela Companhia, de sua controladora Yasuda Seguros S.A., 
sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Cubatão, nº 320, Paraíso, CEP 04013-001, inscrita no Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(“ CNPJ / MF”) sob o nº 60.405.925/0001-44, com seus atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.300.012.062 (“Yasuda”), celebrado entre os administradores da Com-
panhia e da Yasuda em 22 de maio de 2014 (“Protocolo”); (2) a ratificação
da nomeação e da contratação da empresa especializada independente 
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.681.365/0001-30 e no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de 
Janeiro sob o nº  005112/O-9, com sede na Rua da Assembleia, nº 35, 12º 
andar, CEP 20011-001, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (“Empresa Especializada”) responsável pela avaliação do patrimô-
nio líquido contábil da Yasuda e elaboração do respectivo laudo de avalia-
ção para fins do artigo 8º da Lei nº 6.404/76 (“Laudo de Avaliação”); (3) a
aprovação do Laudo de Avaliação; (4) a aprovação da incorporação da
Yasuda pela Companhia, com a consequente extinção da Yasuda e versão
do seu acervo líquido para a Companhia (“Incorporação”); (5) a aprovação 
do aumento de capital social da Companhia, decorrente da Incorporação,
no valor de R$ 444.409.902,74 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, 
quatrocentos e nove mil, novecentos e dois reais e setenta e quatro centa-
vos), mediante a emissão de 102.325.540 (cento e dois milhões, trezentos 
e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta) novas ações ordinárias, nomi-
nativas, escriturais e sem valor nominal, a serem entregues aos acionistas
da Yasuda, em substituição às ações por eles detidas no capital social da 
Yasuda, que serão extintas, nos termos do Protocolo; (6) a aprovação do
aumento do limite para aumento do capital social da Companhia por deli-
beração do seu Conselho de Administração, de R$ 800.000.000,00 (oito-
centos milhões de reais) para R$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos 
milhões de reais); (7) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Com-
panhia para refletir o aumento do capital social da Companhia mencionado 
no item 5 acima e o aumento do capital autorizado da Companhia mencio-
nado no item 6 acima; (8) a alteração da denominação social da Compa-
nhia, com a consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Com-
panhia; (9) a alteração do endereço da sede da Companhia com a inclusão
de tal endereço no Estatuto Social e consequente alteração do artigo 2º do
Estatuto Social da Companhia; (10) a reformulação do Estatuto Social da
Companhia; (11) a autorização para que os administradores da Compa-
nhia tomem todas as providências necessárias para a formalização da In-
corporação, inclusive perante as repartições públicas competentes; e (12)
a ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administra-
dores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação. En-
contram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia todos os
documentos relacionados às deliberações previstas neste edital. São Pau-
lo, 22 de maio de 2014. Marítima Seguros S.A. - Hiroyuki Yamaguchi - 
Presidente do Conselho de Administração.

AS ACÁCIA PARTICIPAÇÕES LTDA 
CNPJ sob o n. 58.159.526/0001-07

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS 
REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2013

Aos 03 de dezembro de 2013, às 10:00 horas, na sede da sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada denominada AS ACÁCIA PARTI-
CIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 58.159.526/0001-07, com 
sede na Rua das Aroeiras, n. 05, Bairro Campestre, município de Santo 
André, Estado de São Paulo, CEP n. 04344-090, reuniram-se, em sua 
totalidade, os sócios THEREZA DE OLIVEIRA SGARBI, brasileira, viúva, 
comerciante, nascida em 25/06/1934, portadora da Cédula de Identidade 
RG n. 2.813.626 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 987.217.208-00, 
residente e domiciliada na Rua Catequese, n. 32, 2º andar, apto. 21, Butan-
tã, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05502-020; GINA 
SGARBI MONTES, brasileira, casada, comerciante, nascida em 08/06/1959, 
portadora da Cédula de Identidade RG n. 10.541.304 SSP/SP, inscrita no 
CPF/MF n. 069.160.328-63, residente e domiciliada na Rua Catequese, n. 
32, 5º andar, apto. 51, Butantã, município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP 05502-020; e VANE SGARBI, brasileiro, casado, comerciante, 
portador da Cédula de Identidade RG n. 6.006.539-4 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 645.174.038-15, residente e domiciliado na Alameda Aldo 
Marini, n. 253, Vale do Itamaraca, município de Valinhos, Estado de São 
Paulo, CEP 13278-407. O sócio Vane Sgarbi, tomando a palavra, deu por 
instalada a reunião e convidou a mim Gina Sgarbi Montes para secretariar 
a reunião. Restou estabelecido entre os sócios que procedesse a lavratura 
da ata em ato contínuo aos acontecimentos, utilizando-se de computador 
disponibilizado pa

-

reduzir o capital social da sociedade de 1.035.794,00 (um milhão, trinta e 
cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais) para R$ 209.100,00 (duzentos 

propriedade da sociedade. Diante do acima realizado, o capital social passa 
a ser de R$ 209.100,00 (duzentos e nove mil e cem reais), representado por 
209.100 (duzentos e nove mil e cem) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, totalmente integralizado, sendo distribuído entre os 

para a sócia Thereza de Oliveira Sgarbi, 52.275 quotas sociais, no valor de 
R$ 52.275,00 para a sócia Gina Sgarbi Montes, e 52.275 quotas sociais, 
no valor de R$ 52.275,00 para o sócio Vane Sgarbi. Franqueada a palavra 

e que nada 

aprovada pela totalidade dos sócios, a qual vai por todos os sócios assi-

Nada mais havendo declarou-se encerrado os trabalhos. Os sócios em sua 

Santo André, 03 de dezembro de 2013. THEREZA DE OLIVEIRA SGARBI. 
GINA SGARBI MONTES. VANE SGARBI. 

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ Nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 3530025083

Comunicado ao Mercado - Aquisição de Participação Relevante
Companhia Brasileira de Cartuchos, sociedade anônima com sede na 
cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, na Avenida Humberto de 
Campos, nº 3.220, Guapituba, devidamente inscrita perante o CNPJ/MF 
sob o nº 57.494.031/0001-63 (“CBC”), na qualidade de acionista da Com-
panhia, vem informar, nos termos do art. 12, §5º, da Instrução CVM nº 
358/02, o que segue: (i) no dia 21 de maio de 2014, adquiriu no ambiente 
da BM&FBovespa 1.315.000 (um milhão, trezentas e quinze mil) ações 
ordinárias de emissão da Forjas Taurus S.A., companhia aberta, inscrita 
perante o CNPJ/MF sob o nº 92.781.335/0001-02, com sede na cidade de 
Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida do Forte, nº 511, 
Vila Ipiranga (“Companhia”), representativas de, aproximadamente, 2,97% 
(dois vírgula noventa e sete por cento) do capital social votante da Compa-
nhia (descontadas as ações em tesouraria); (ii) antes da aquisição, a CBC 
era titular de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) ações ordinárias, repre-
sentativas de, aproximadamente, 2,70% (dois vírgula setenta por cento) 
das ações ordinárias e 604.600 (seiscentas e quatro mil e seiscentas) 
ações preferenciais, representativas de, aproximadamente, 0,71% (zero 
vírgula setenta e um por cento) das ações preferenciais de emissão da 
Companhia (descontadas as ações em tesouraria); (iii) além dessas parti-
cipações, a CBC não era ou é titular, direta ou indiretamente, de quaisquer 
outros direitos de subscrição, opções de compra, debêntures conversíveis 
em ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia; (iv) 
em razão da aquisição, a CBC passou a ser detentora de 2.515.000 (dois 
milhões, quinhentas e quinze mil) ações ordinárias de emissão da Compa-
nhia, representativas de, aproximadamente, 5,68% (cinco vírgula sessenta 
e oito por cento) do capital social votante da Companhia (descontadas 
as ações em tesouraria); (v) a aquisição da participação adicional possui 
fundamentação econômico-financeira, uma vez que as ações adquiridas 
permitirão um retorno a médio e longo prazo à CBC como investidora. 
Ademais, a CBC acredita no potencial de crescimento da rentabilidade 
futura da Companhia e na geração de valor resultante da aquisição das 
ações; (vi) a CBC, assim como a Companhia, são empresas estratégicas 
de defesa, no âmbito do Decreto nº 7.970/13 e da Lei nº 12.598/12, e 
pertencem à base industrial de defesa do país; (vii) nos termos do art. 
12, §5º, da Instrução CVM nº 358/02, a CBC informa que tem interesse 
em adquirir participação adicional no capital social da Companhia e tem 
interesse em participar na administração; (viii) ressalte-se que a CBC está 
ciente de possíveis limitações estipuladas no Regimento Interno do CADE, 
conforme participação a ser adquirida; e (ix) a CBC não celebrou qualquer 
acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e 
venda de valores mobiliários de emissão da Companhia. Ribeirão Pires, 22 
de maio de 2014. Companhia Brasileira de Cartuchos.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/04/2014
1. Data, Hora e Local: 30/04/2014, às 10hs, na sede social da Ápice Se-
curitizadora Imobiliária S.A. (“Companhia”), localizada na R. Bandeira
Paulista, 600, 7º and., conj. 74, Itaim Bibi, CEP: 04532-001, na Cidade de
São Paulo/SP. 2. Convocação/Presença: Dispensada a publicação do
Edital de Convocação, em conformidade com o disposto no § 4º do Art.
124 da Lei nº 6.404/76, por estar presente a totalidade dos acionistas da
Cia., conforme registro de presença lavrado em livro próprio. 3. Mesa: Fer-
nando Cesar Brasileiro - Presidente; e Sr. Rodrigo Henrique Botani - Se-
cretário. 4. Ordem do Dia: exame, discussão e aprovação das demonstra-
ções fi nanceiras da Cia. referentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2013;
(ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social fi n-
do em 31.12.2013 e sobre a distribuição de dividendos. 5. Deliberações:
O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia, e após examinarem e
discutirem as matérias constantes de ordem do dia, por unanimidade de
votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foram aprovados pelos
acionistas da Cia.: (a) integralmente, sem quaisquer restrições, as contas
dos administradores, o Relatório da Administração, as demonstrações fi -
nanceiras e as respectivas notas explicativas e o parecer dos auditores in-
dependentes, relativas ao exercício social fi ndo em 31.12.2013, publica-
das nos jornais “DOESP” e “Diário Comércio & Indústria (DCI)”, na edição
de 01/04/2014; e (b) a Proposta da Administração para destinação do re-
sultado do exercício social fi ndo em 31.12.2013. A destinação do lucro lí-
quido do exercício social fi ndo em 31.12.2013, apurado no montante de
R$ 453.000,00, gerado pelas atividades da Cia., conforme segue: (i)
R$ 348.000,00 para absorver o prejuízo de anos anteriores mensurados
na fase pré-operacional; (ii) R$ 5.000,00 para constituição de reserva le-
gal, conforme legislação em vigor; (iii) R$ 25.000,00 para distribuição a tí-
tulo de dividendos mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro li-
quido do período, nos termos da lei 6.404/76; (iv) R$ 75.000,00 para cons-
tituição de reserva de retenção de lucros, nos termos da lei 6.404/76. 6. 
Encerramento, Lavratura e Aprovação: Por fi m os presentes autoriza-
ram a administração da Cia. a publicar a presente ata em forma sumária,
com a omissão das assinaturas das acionistas, e tomar todas as medidas
necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente
Ata, que vai assinada pelo Presidente da mesa e pelo Secretário, após o
que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.  SP,
30/04/2014. Certifi camos que a presente é cópia fi el de ata lavrada no li-
vro próprio. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa, Rodrigo
Henrique Botani - Secretário da Mesa. JUCESP nº 190.132/14-0 em
14.05.2014. Flávia Regina Britto - Sec. Geral em Exercício.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
(Cia. Aberta) - CNPJ nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421
Aviso aos Debenturistas da 2ª Emissão Privada de Debêntures

não Conversíveis - Comunicação de Aquisição Facultativa
A Viver Incorpoiradora e Construtora S.A. (“Companhia”) comunica 
aos titulares de debêntures da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, de Emissão da Com-
panhia (“Debenturistas”, “Debêntures” e “2ª Emissão”, respectivamente),
que realizará a aquisição facultativa parcial de até R$ 11,085 milhões em
Debêntures (“Aquisição Parcial”), nos termos da Cláusula 6.18 do “Ins-
trumento Particular de Escritura de Emissão Púbica de Debêntures Não
Conversíveis em Ações da Segunda Emissão da Viver Incorporadora e
Construtora S.A.”, celebrado em 31 de maio de 2011, entre a Companhia
e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”), posteriormente aditada (“Escritura de Emissão”), e do pará-
grafo segundo, do artigo 55, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”). Os termos iniciados em letra maiús-
cula que não forem expressamente de  nidos neste comunicado terão o
mesmo signi  cado a eles atribuídos na Escritura de Emissão. A Aquisição
Parcial será paga mediante a entrega de unidades autônomas do Em-
preendimento denominado “Happy Days Manguinhos”, de propriedade de
subsidiária da Companhia, por seu valor de mercado, conforme laudo de
avaliação preparado pela ENGEBANC-Engª e Serviços Ltda., em 29 de
abril de 2014. Após a publicação do Aviso aos Debenturistas no jornal
Brasil Econômico, na cidade de São Paulo e no Diário O  cial do Estado
de São Paulo, os Debenturistas terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos
para aderir à Aquisição (“Prazo de Adesão”), por meio do preenchimento
e entrega na sede da Companhia, do Termo de Adesão à Aquisição Fa-
cultativa, a ser disponibilizado no site de relações com investidores da
Companhia. Após o Prazo de Adesão, para aqueles que optarem pela
Aquisição, a Companhia irá operacionalizar processo de liquidação me-
diante a entrega de unidades autônomas aos Debenturistas aderentes,
mediante a assinatura e registro das respectivas escrituras públicas em
data a ser estipulada pelas partes, observado que a Companhia somente
poderá adquirir a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas
por seus respectivos titulares em adesão à Aquisição (“Período de Liqui-
dação”). O valor dos imóveis oferecidos em pagamento em relação a cada
uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão
à Aquisição será equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário, acres-
cido (i) da Remuneração calculada até a data. São Paulo, 23 de maio de
2014. Viver Incorporadora e Construtora S.A.




