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Gevisa S.A.… continuação
21. Receitas e despesas financeiras  2013     2012
Receitas financeiras 7.642 3.630
Variação cambial 5.785 2.868
Juros de mora 207 368
Juros s/ mútuos 1.593 –
Outras receitas financeiras 57 394
Despesas financeiras (12.696) (10.742)
Juros s/ mútuos e empréstimos de instit. financeiras (6.499) (8.001)
IOF e IOC (1.261) (2.335)
Variação cambial, (4.742) –
Outras despesas financeiras (194) (406)
22. Instrumentos financeiros A Cia mantém operações com instrumentos 
financeiros não derivativos. A administração desses instrumentos é efetuada 

por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar 
liquidez, rentabilidade e segurança. A Cia não efetua aplicações de caráter 
especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resul-
tados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e 
estratégias definidas pela administração da Cia. A Cia não possui operações 
com instrumentos financeiros derivativos. Os instrumentos financeiros não 
derivativos são classificados conforme descrito a seguir. Não existem outros 
instrumentos financeiros classificados em outras categorias além das infor-
madas abaixo: Nota    2013    2012
Empréstimos e recebíveis – Ativo  68.899 90.509
Caixa e equivalente de caixa  708 360
Aplicações financeiras – mútuo 12 87.352 –
Contas a receber de clientes 4 65.883 87.045

Rodrigo Lourenço Elias – Diretor de Serviços
Renato Motohide Yabiku – Diretor de Engenharia
Ricardo Blanquez Massa – Diretor de Finanças

Sérgio S. Rodrigues – Contador – CRC 1SP090.611/O-3

Diretoria Executiva

    Nota    2013    2012
Outros créditos  3.016 3.464
Passivo a custo amortizado  153.159 172.038
Fornecedores 8 72.172 47.743
Empréstimos 11 170.449 76.757
Partes relacionadas – contas a pagar 12 38.387 18.280
Adiantamentos de clientes 10 40.590 29.258

SPE Parque Ecoville 
- Empreendimentos Imobiliários S.A. 

CNPJ Nº 09.072.524/0001-62 - NIRE 35.300.382.978
Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 28 de março de 2014
1.Data, Hora e Local: Aos 28 de março de 2014, as 14 horas, na sede 
da SPE Parque Ecoville - Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Com-
panhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 19º andar, parte, Eldorado Business 
Tower, Jardim Universidade Pinheiros, CEP: 05425-070. 2. Convocação 
e Presença: Compareceram em Assembleia Geral Extraordinária o(s)
acionista(s) representante(s) da totalidade do capital social da Compa-
nhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas,
declarando o Presidente instalada, em primeira convocação, a Assembleia 
Geral, ficando dispensadas e sanadas todas as formalidades de convo-
cação, publicação de anúncios e documentos e observância de prazos.
3. Mesa: Presidente: Rodrigo Lucas Tarabori e Secretária: Katia Varal-
la Levy. 4. Deliberações: Os acionistas decidiram à unanimidade e sem
reservas reformular a composição da diretoria, conforme segue: (i) Acei-
tar as renúncias dos Diretores Sandro Rogério da Silva Gamba, brasi-
leiro, engenheiro civil, casado, RG nº 24.885.811-7 SSP/SP, CPF/MF nº
153.803.238-47 e Fernando César Calamita, brasileiro, casado, portador 
da cédula de identidade RG 16.496.456 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 092.621.778.01, conforme cartas de renúncia apresentadas à Com-
panhia.  Os acionistas agradecem os relevantes serviços prestados pelos 
renunciantes, em favor dos quais foi outorgada a mais ampla e irrevogá-
vel quitação pelos atos de gestão por eles praticados nos exercícios dos
respectivos mandatos. (ii) Em substituição aos diretores que renunciaram, 
os acionistas elegem como membros da Diretoria, com mandato até a
realização da Assembléia Geral que deliberar sobre as contas do exercí-
cio encerrado em 31/12/2014, os senhores: André Bergstein, brasileiro, 
casado, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade RG nº 
04.368.099-0 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.995.487-48 e Ro-
drigo Lucas Tarabori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula
de identidade RG 22.280.122-0 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº
280.833.718-31, todos ambos residentes e domiciliados na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Na-
ções Unidas, 8.501, 19º andar, parte, Eldorado Business Tower, Pinheiros,
CEP 05425-070. (iii) Os acionistas reelegem como membros da Diretoria,
com mandato até a realização da Assembléia Geral que deliberar sobre 
as contas do exercício encerrado em 31/12/2014, as senhoras: Katia Va-
ralla Levy brasileira, casada, engenheira,  portadora da cédula de iden-
tidade RG nº 22.251.966-6, inscrita no CPF/MF sob nº 173.200.058-16 e 
Veridiana Lima Pereira de Souza, brasileira, casada, arquiteta, portadora 
da cédula de identidade RG nº 29.196.493-X SSP/SP e inscrita no CPF/
MF sob nº 280.853.568-64, ambas residentes e domiciliadas na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida 
das Nações Unidas, 8.501, 19º andar, parte, Eldorado Business Tower, Pi-
nheiros, CEP 05425-070. A remuneração dos Diretores será definida opor-
tunamente. Os diretores ora eleitos declaram que não estão incursos em 
nenhum dos crimes previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76, assim como
não estão impedidos para ocupar cargos na administração da companhia,
tendo sido devidamente empossados em seus cargos mediante assinatura 
dos respectivos termos no livro. (iv) Tendo em vista as alterações realiza-
das acima, a Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da 
Assembléia Geral que deliberar sobre as contas do exercício encerrado 
em 31/12/2014, passa a ser composta da seguinte forma: Katia Varalla
Levy,  brasileira, casada, engenheira,  portadora da cédula de identidade
RG nº 22.251.966-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 173.200.058-16, 
Veridiana Lima Pereira de Souza, brasileira, casada, arquiteta, portadora 
da cédula de identidade RG nº 29.196.493-X SSP/SP e inscrita no CPF/
MF sob nº 280.853.568-64, André Bergstein, brasileiro, casado, enge-
nheiro eletrônico, portador da cédula de identidade RG nº 04.368.099-0 
DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.995.487-48 e Rodrigo Lucas 
Tarabori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 
RG 22.280.122-0 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 280.833.718-31, 
todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19º
andar, parte, Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. 5. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada pela
unanimidade e assinada por todos os representantes. Acionistas Presen-
tes: Gafisa S.A., São Paulo, 28 de março de 2014. Mesa: Rodrigo Lucas
Tarabori - Presidente, Katia Varalla Levy - Secretária. [AUTENTICAÇÃO:
A presente ata é cópia autêntica da que foi lavrada no Livro de Atas de As-
sembleia Geral Extraordinária ]. JUCESP nº 146.063/14-4 em 22/04/2014.

Gafisa SPE-89 
Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF n° 10.347.563/0001-04 - NIRE 35.300.395.590
Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

1. Data, Hora e Local: Aos 28 de março de 2014, às 10 horas, na sede 
da GAFISA SPE-89 Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”) 
localizada em São Paulo-SP, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19° 
andar, parte, Eldorado Business Tower, Jardim Universidade Pinheiros, 
CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Compareceu à Assembleia 
a acionista detentora da totalidade das ações ordinárias e ações preferen-
ciais da Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, ou seja, representando 
assim 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas no 
Livro de Presença de Acionistas, ficando dispensadas e sanadas todas 
as formalidades de convocação, publicação de anúncios e documentos 
e observância de prazos para a realização da Assembleia Geral Extraor-
dinária. 3. Mesa: Rodrigo Lucas Tarabori (“Presidente”) e Kátia Varalla 
Levy (“Secretária”). 2. Deliberações: A acionista decidiu à unanimidade 
e sem reservas: (a) Aceitar as renúncias dos Diretores Fernando Cesar 
Calamita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 
cédula de identidade RG 16.496.456 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
n.° 092.621.778.01, e Sandro Rogério da Silva Gamba, brasileiro, ca-
sado, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG nº 
24.885.811-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 153.803.238-47, agra-
decendo os relevantes serviços prestados pelos renunciantes, em favor 
dos quais foi outorgada a mais ampla e irrevogável quitação pelos atos 
de gestão por eles praticados no exercício do mandato. (b) Eleger para 
Diretores, para um novo período de 03 (três) anos de mandato, os senho-
res: André Bergstein, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador 
da cédula de identidade RG nº 04.368.099-0 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 010.995.487-48; Octavio Marques Flores, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 19.791.211-
4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 272.124.128-13; Veridiana Lima 
Pereira de Souza, brasileira, casada, arquiteta, portadora da cédula 
de identidade RG nº 29.196.493-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 
280.853.568-64, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 
8501, 19º andar, parte, Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-
070. (c) Reeleger, para um novo período de 03 (três) anos de mandato 
coincidente com o dos demais integrantes, a diretora Kátia Varalla Levy, 
brasileira, casada, engenheira,  portadora da cédula de identidade RG nº 
22.251.966-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 173.200.058-16, resi-
dente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e com 
endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 8501, 19º andar, parte, 
Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. (d) Os Diretores 
eleitos tomam posse neste ato mediante termo lavrado em livro próprio 
e declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos 
em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. (e) Desta forma, 
a Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, é composta 
dos seguintes membros: André Bergstein, brasileiro, casado, engenheiro 
eletrônico, portador da cédula de identidade RG nº 04.368.099-0 DIC/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 010.995.487-48; Octavio Marques Flores, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 
nº 19.791.211-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 272.124.128-13; Ve-
ridiana Lima Pereira de Souza, brasileira, casada, arquiteta, portadora 
da cédula de identidade RG nº 29.196.493-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF 
sob nº 280.853.568-64 e Kátia Varalla Levy, brasileira, casada, engenhei-
ra,  portadora da cédula de identidade RG nº 22.251.966-6 SSP/SP, ins-
crita no CPF/MF sob nº 173.200.058-16, todos residentes e domiciliados 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e com endereço comercial 
na Av. das Nações Unidas, 8501, 19º andar, parte, Eldorado Business To-
wer, Pinheiros, CEP 05425-070. 3. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de 
lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade e assinada por 
todos os presentes. Gafisa S.A.. (Acionista titular da totalidade das ações 
ordinárias e de ações Preferenciais Classes 1,2,3 e 4). São Paulo, 28 de 
março de 2014. Mesa: Rodrigo Lucas Tarabori - Presidente, Katia Varal-
la Levy - Secretária. [AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia autêntica 
da que foi lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais]. JUCESP nº 
146.005/14-4 em 22/04/2014.

ROSSI RESIDENCIAL S/A
CNPJ nº 61.065.751/0001-80

NIRE 35.300.108.078 – Companhia Aberta – Registro CVM nº 01630-6
Edital de 2ª Convocação – AGE a ser realizada em 15/05/2014

Rossi Residencial S.A., com sede na Av. Major Sylvio Magalhães Padi-
lha, nº 5.200, Bloco C, Edif. Miami, cj. 31, São Paulo-SP, registrada na 
(“CVM”) como Cia. Aberta categoria “A” sob o código 01630-6 (“Com-
panhia”), vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/76 
(“Lei das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 
481/09”), convocar os Srs. Acionistas para reunirem-se em AGE 
(“Assembleia Geral”) a ser realizada, em 2ª convocação, às 15h00 do 
dia 15/05/2014 na sede da Cia. para examinar, discutir e votar a respeito 
da seguinte ordem do dia: 1. alteração do Art. 3º do Estatuto Social da 
Cia. para aclarar que a participação em outras sociedades como sócia 
ou acionista integra o objeto social; 2. alteração do Art. 5º do Estatuto 
Social para atualizar a cifra do capital social e o número de ações de 
emissão da Cia. tendo em vista os aumentos de capital realizados den-
tro do limite do capital autorizado; 3. alteração do Art. 11 do Estatuto 
Social para esclarecer a possibilidade de a assembleia geral deliberar 
sobre assuntos não incluídos na ordem do dia nos casos previstos em 
lei e atualizar a redação do dispositivo ao Acordo Ortográfi co da Língua 
Portuguesa; 4. alteração do Art. 20, caput e § 1º do Estatuto Social para 
permitir a convocação do Cons. de Administração por correio eletrônico 
e participação remota das reuniões; 5. alteração do Art. 21 do Estatuto 
Social da Cia. com o intuito de harmonizar a descrição das competên-
cias do Cons. de Administração com a dicção legal e ampliar as com-
petências para incluir a fi xação de limites e de alçadas para a prática 
de atos por parte dos diretores da Cia. e a determinação de regras e 
diretrizes para atribuição de participações nos lucros e resultados da 
Cia.; 6. alteração do Art. 19, caput, 23, caput e § 2º,do Art. 24, §§ 1º e 
7º e do Art. 26 para reduzir o número máximo de cargos da Diretoria 
para 8 membros, alterar a terminologia do cargo de Diretor Superinten-
dente e alterar a competência dos diretores; 7. alteração do Art. 32 para 
esclarecer que a Cia. pode atribuir aos empregados e administradores 
participações em lucros ou resultados com base na legislação societária 
e/ou na legislação trabalhista; 8. alteração do § 1º do Art. 1º, do Art. 6º, 
do Art. 12, do Art. 13, do Art. 15, do Art. 17, do Art. 18, do Art. 19, do 
Art. 22, do Art. 34, do Art. 37, do Art. 40, do Art. 42, do § 1º do Art. 43, 
do Art. 44, do Art. 48 e do Art. 49 para substituir a palavra “Cia.” pelo 
termo defi nido “Sociedade” e adequar a redação ao Novo Acordo Orto-
gráfi co; e 9. consolidação do Estatuto Social da Cia.. Consoante o Art. 
126 da Lei das S.A., apenas as pessoas que comprovarem a qualidade 
de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da legisla-
ção aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral. A 
comprovação da qualidade de acionistas será realizada pela apresenta-
ção dos originais ou de cópias autenticadas dos seguintes doctos.: (1) 
documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; 
(2) comprovante de titularidade expedido pela instituição fi nanceira 
responsável pela escrituração das ações da Cia.; (3) relativamente aos 
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o 
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão 
competente;e (4) na hipótese de representação do acionista, procura-
ção com fi rma reconhecida e outorgada na forma do § 1º do Art. 126 
da Lei das S.A.. Como documento de identidade, a Cia. aceitará o RG, 
bem como a CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos 
conselhos profi ssionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos 
da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular. O 
representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia 
autenticada dos seguintes doctos., devidamente registrados no órgão 
competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, 
conforme o caso): (1) contrato ou estatuto social; e (2) ato societário de 
eleição do administrador que (a) comparecer à Assembleia Geral como 
representante da pessoa jurídica, ou (b) outorgar procuração para que 
terceiro represente a acionista pessoa jurídica. Os documentos dos acio-
nistas expedidos no exterior devem ter reconhecimento das assinaturas 
por Tabelião ou Notário Público, legalizados em Consulado Brasileiro, 
traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e 
registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legis-
lação em vigor. Para fi ns de melhor organização da Assembleia Geral, 
a Cia., nos termos do § 3º do Art. 11 do Estatuto, recomenda o depósito 
na sede social, com antecedência de 72 horas contadas da data da rea-
lização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima 
referidos.Ressalta-se que os acionistas poderão participar da Assem-
bleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio dos documentos, 
bastando apresentarem tais doctos. na abertura da Assembleia Geral, 
conforme o disposto no § 2º do Art. 5º da ICVM 481/09. Os doctos. rela-
tivos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontram-se 
à disposição dos acionistas para consulta na sede da Cia. e nas páginas 
eletrônicas da Cia. (http://ri.rossiresidencial.com.br), da BM&FBOVESPA 
(http://www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na 
rede mundial de computadores, em conformidade com as disposições 
da Lei das S.A. e da regulamentação aplicável.

São Paulo, 06 de maio de 2014. 
João Rossi Cuppoloni – Presidente do Conselho de Administração

(07, 08 e 09/05/2014)

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14/04/2014
Data, Hora e Local: 14/04/2014, às 11hs, na sede social da Ápice Securi-
tizadora Imobiliária S.A. (“Companhia”), localizada na R. Bandeira Paulista,
600, 7º andar, conj. 74, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, na Cidade de São
Paulo/SP. Convocação/Presença: Dispensada a convocação por estar
presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia.,
conforme previsto no § 3º do Art. 12 do estatuto social.  Mesa: Fernando
Cesar Brasileiro - Presidente; e Rodrigo Henrique Botani - Secretário. Con-
vidados: Elizabeth Alves Gomes; e Arley Custódio Fonseca. Ordem do
Dia: (1) examinar, discutir e aprovar as demonstrações fi nanceiras e o re-
latório da administração da Cia., assim como as contas da diretoria, refe-
rente ao exercício social de 2013; (2) aprovar a convocação de AGO, a fi m
de deliberar acerca das matérias constantes do item (1) acima; (3) ratifi car
a destituição do Auditor Independente BKR - Lopes Machado Auditores 
realizada em 09/07/2013 e a contratação do Auditor Independente Ernst &
Young Terco Auditores Independentes S/S, realizada em 10/07/2013; (4) 
aprovar o aumento do limite da 1ª Emissão de CRI da Cia. de
R$10.000.000.000,00 para R$ 12.000.000.000,00 pela Cia., por prazo in-
determinado e com a constituição de patrimônio separado; e (5) outros
assuntos de interesse. Deliberações: Após análise e discussão das maté-
rias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros deliberaram: (1)
aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, as demons-
trações fi nanceiras, o relatório da administração e as contas da Diretoria
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013; (2) aprovar a convo-
cação de AGO da Cia., a ser realizada em primeira convocação no dia
30/04/2014, às 10hs, a fi m de deliberar acerca da matéria constante do
item (1) acima; (3) ratifi car a destituição do Auditor Independente BKR -
Lopes Machado Auditores realizada em 09/07/2013 e a contratação do
Auditor Independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S,
realizada em 10/07/2013; (4) aprovar o aumento do limite da 1ª Emissão de 
CRI da Cia. de R$10.000.000.000,00 para R$ 12.000.000.000,00 pela
Cia., por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separa-
do; e (5) nenhum outro assunto foi deliberado pelos Conselheiros. Encer-
ramento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a reunião e lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assi-
nada. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa; Rodrigo Henrique
Botani - Secretário da Mesa. Conselheiros Presentes: Osvaldo Correa
Fonseca - Vice Presidente; e Maurício Katsumi Fikuda - Conselheiro. Con-
vidados: Arley Custódio Fonseca e Elizabeth Alves Gomes. São Paulo,
14/04/2014. Certifi camos que a presente é cópia fi el de ata lavrada no livro
próprio. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa, Rodrigo Hen-
rique Botani - Secretário da Mesa. JUCESP nº 159.154/14-5 em
30.04.2014. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

Mendes Júnior
Trading e Engenharia S.A.

CNPJ 19.394.808/0001-29 - NIRE 35.300.159.926
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de abril de 2014
I. Data, Hora e Local: Realizada em 28 de abril de 2014, às 09:00 horas,
na sede da Companhia, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1.046, conjunto
113 a 116, Bairro Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 04531-004. II. Convoca-
ção e Presença: Convocação feita por correspondência entregue a todos
os acionistas. Presentes a totalidade dos acionistas e o Sr. Paulo Eduar-
do Santos, representando a BDO RCS Auditores Independentes SS. III.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jésus Murillo Valle Mendes
e secretariados pelo Sr. Ângelo Alves Mendes. IV. Ordem do Dia: (i) To-
mar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as de-
monstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social en-
cerrado em 31/12/2013, acompanhadas do Relatório da Administração e
do Parecer dos Auditores Independentes, publicadas no jornal “O Dia –
São Paulo”  e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” no dia 26/04/
2014; (iii) examinar, discutir e votar a destinação do resultado do exercí-
cio social encerrado em 31/12/2013; (iv) fixar a remuneração global dos
administradores. V. Deliberações: (i) autorizada a lavratura desta ata de
forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76; (ii) aprova-
das as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as de-
monstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social en-
cerrado em 31/12/2013, acompanhadas do Parecer dos Auditores Inde-
pendentes; (iii) aprovada a proposta da Administração para destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013, nos seguintes
termos: (a) R$3.697.222,18 (três milhões, seiscentos e noventa e sete
mil, duzentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) para constituição de
Reserva Legal; (b) R$17.561.805,37 (dezessete milhões, quinhentos e
sessenta e um mil, oitocentos e cinco reais e trinta e sete centavos) para
constituição de Reserva Especial para Dividendos não Distribuídos; (c)
R$52.685.416,12 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco
mil, quatrocentos e dezesseis reais e doze centavos) a título de Retenção
de Lucros para atender necessidades de investimentos futuros da Com-
panhia; (iv) fixada a verba de até R$6.250.000,00 (seis milhões, duzentos
e cinquenta mil reais) para pagamento dos honorários globais dos mem-
bros da Administração, no período de 01/05/2014 a 30/04/2015, cabendo
ao Conselho de Administração fixar a remuneração individual dos Admi-
nistradores, conforme mandamento estatutário; (v) sanada qualquer irre-
gularidade relacionada aos procedimentos de formalização e/ou instru-
ção desta assembleia, que decorram da não publicação de anúncios ou
que se fundem em inobservância de qualquer prazo, em virtude da pre-
sença de todos os acionistas. VI. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a pre-
sente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada confor-
me, foi assinada por todos. (Ass.) Ângelo Alves Mendes, Jésus Murillo
Valle Mendes, Jésus Murillo Valle Mendes p/ JMJ Participações Ltda.,
Ângelo Alves Mendes p/ Sociedade Mineira de Participações Industriais e
Comerciais Ltda. e Jésus Murillo Valle Mendes p/ Mendes Júnior Enge-
nharia S/A. Autenticação: Declaro que o texto supra é cópia fiel da ata
lavrada no livro próprio. Ângelo Alves Mendes - Secretário. JUCESP nº
182.516/14-3 em 07/05/14. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Caravelas Negócios Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 13.019.760/0001-92 – NIRE 35.300.386.817

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 03 de abril de 2014
1. Data, Hora e Local da Assembléia: Realizada em 03/04/2014, às 
10:30 hs., na sede social, na Av. Presidente Altino, nº 603, conj. nº 31, 
Jaguaré, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Editais de Convo-
cação publicados nos jornais “Diário do Comércio e no “DOE-SP”, em 
suas edições de 26, 27 e 28/03/2014. Presente a totalidade dos acionis-
tas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Martins e secre-
tariados pela Sra. Maria da Glória Nogueira de Sá. 4. Ordem do Dia: (i) 
tomar conhecimento do relatório da administração, examinar e deliberar 
sobre as contas da diretoria, o balanço patrimonial e demais demonstra-
ções fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013; 
(ii) fi xar a remuneração global anual da administração 5. Deliberações: 
Com abstenção dos legalmente impedidos, os acionistas deliberaram, 
por maioria de votos, e sem quaisquer restrições. Os Srs. acionistas João 
Martins Filho, ora representado pela Sra. Odete Cechelli Paiva Martins, 
Odete Cechelli Paiva Martins, Ana Helena de Paiva Martins, João Luiz 
de Paiva Martins, João Antonio de Paiva Martins e João Paulo de Paiva 
Martins, abstiveram-se de votar. 5.I. Aprovar, integralmente, o relatório 
da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações 
fi nanceiras da Sociedade referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2013, conforme publicado nos jornais “Diário do Comércio” 
e “DOE-SP”, em suas edições de 26/03/2014. 5.II. Fixar a remunera-
ção global anual da administração o montante de até R$ 30.000,00. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, 
sendo lavrada a presente Ata. 7. Assinaturas: Luiz Martins – Presidente. 
Maria da Glória Nogueira de Sá – Secretária. Acionistas: Alberto Mar-
tins. Ana Helena de Paiva Martins. Ana Lucia Martins Orglmeister. João 
Antonio de Paiva Martins. João Luiz de Paiva Martins. p.p.João Martins 
Filho. Odete Cechelli Paiva Martins. João Paulo de Paiva Martins. Luiz 
Martins. Maria dos Anjos Martins Dias. Maria dos Anjos Martins Dias 
(como usufrutuária vitalícia do direito de voto das ações de Maria Helena 
Martins Dias Servilha, Maria Cecília Martins Dias e Maria Paula Mar-
tins Dias França Pinto). Maria Lucia Martins Calheiros Ferreira. Odete 
Cechelli Paiva Martins. Patricia Martins Rodrigues. (ass.) Maria da Glória 
Nogueira de Sá – Secretária. JUCESP nº 159.686/14-3 em 05/05/2014. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Sanesalto Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34 – NIRE: 35.300.315.006

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Debenturistas
Vimos por meio desta convocar os debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures da Sanesalto Saneamento 
S.A. (“Companhia”), para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 23 de maio de 2014, na sede 
da Planner Corretora de Valores S.A. (“Agente Fiduciário”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, 
Itaim Bibi, São Paulo/SP, às 10h00, com a seguinte ordem do dia: (i) reestruturação da debêntures de 
emissão da Companhia, que inclui alterações nas condições e características das Debêntures, contemplando 
o reescalonamento dos prazos, condições de pagamento e remuneração, tudo nos termos da proposta da 
administração da Companhia (“Proposta”), encaminhada ao Agente Fiduciário e à Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), que deverá ser considerada como parte integrante da presente convocação, salvo para 

Data, Hora e Local: Realizada em 11/04/2014, às 10hs, na sede social da BCBF Participações 
S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na cidade de São Paulo/SP, na R. Fernando de 
Albuquerque, 31, conj. 72, Consolação, CEP 01309-030. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada devido à presença da totalidade dos acionistas da Cia., representando a totalidade 
do capital social da Cia., nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 
Mesa: Presidente: François Edmond Henri Gilbart; Secretária: Jane Goldman Nusbaum. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a: (1) aprovação de captação de recursos pela Cia. por meio da 1ª emissão 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, sob regime de 
garantia fi rme de colocação, da Cia. (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para 
distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos do art. 52 e seguintes da Lei 
das Sociedades por Ações e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, 
conforme alterada (“CVM”, “Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (2) 
autorização expressa para que a Diretoria da Cia. pratique todos os atos, tome todas as providências 
e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações 
desta assembleia, objetivando a emissão das Debêntures, inclusive, para fi rmar quaisquer 
instrumentos, contratos e documentos, bem como eventuais aditamentos necessários à 
formalização da Emissão, da Oferta Restrita, das Garantias Reais e da Fiança, conforme defi nidas 
abaixo, observado o disposto nesta ata; e (3) ratifi cação de todos os atos realizados, até a presente 
data, pela Diretoria com relação à Emissão e à Oferta Restrita. As palavras adiante indicadas com 
iniciais em letra maiúscula, quando não defi nidas de forma diferente na presente ata, terão o 
mesmo signifi cado a elas a ser atribuído no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão 
Pública, com Esforços Restritos de Colocação, de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, 
da Espécie com Garantia Real, de Emissão da BCBF Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”). 
Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem 
ressalvas, conforme atribuições previstas no art. 59 da Lei das Sociedades por Ações: 1. Aprovação 
da 1ª emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, 
para distribuição pública com esforços restritos de colocação, da Cia., com as seguintes 
características principais: 1.1. Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Cia. 
com a Oferta Restrita serão integralmente utilizados para pagamento, direto ou indireto, pela 
Cia. e/ou suas subsidiárias diretas ou indiretas, pelas ações ou quotas, conforme o caso, de emissão 
da Intermédica Sistema de Saúde S.A. (“Intermédica”), Interodonto Sistema de Saúde Odontológica 
Ltda. (“Interodonto”) e Notre Dame Seguradora S.A. (“Notre Dame”) e/ou qualquer holding 
(sendo Intermédica, Interodonto e Notre Dame as “Sociedades Alvo”) (a “Aquisição”), e todos 
os tributos, taxas, custos e despesas relacionados à Aquisição e à Oferta Restrita e ao 
refi nanciamento de determinadas dívidas das Sociedades Alvo e de suas subsidiárias diretas ou 
indiretas perante terceiros, incluindo custos de descontinuidade, prepagamento, prêmios de resgate 
e outras taxas, custos e despesas relacionados a tal refi nanciamento ou à Aquisição; 1.2. Valor 
total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$400.000.000,00, na data da Emissão; 1.3. 
Quantidade: Serão emitidas 400 Debêntures; 1.4. Valor nominal unitário: As Debêntures terão 
valor nominal unitário de R$1.000.000,00 na data da Emissão (“Valor Nominal Unitário”); 1.5. 
Séries: A Emissão será realizada em série única; 1.6. Forma: As Debêntures serão emitidas sob a 
forma nominativa e escritural, sem a emissão de certifi cados; 1.7. Conversibilidade: As Debêntures 
serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Cia.; 1.8. Espécie: As Debêntures serão 
da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, contando 
com as garantias reais e fi dejussórias descritas abaixo; 1.9. Prazo de Vencimento: O vencimento 
fi nal das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 6 anos contados da data da Emissão (“Data 
de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado 
facultativo total, a serem previstas na Escritura de Emissão; 1.10. Garantias: (a) Garantias Reais: 
As Debêntures serão garantidas pelas seguintes garantias reais: (i) a partir da data da Emissão, 
alienação fi duciária sobre 100% das ações de emissão da Cia., a ser formalizada por meio de 
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações celebrado entre os acionistas da Cia. e o agente 
fi duciário da Emissão, representando a comunhão dos debenturistas (“Alienação Fiduciária da 
Cia.”), (ii) no prazo de 15 dias úteis da data do fechamento da Aquisição, alienação fi duciária 
sobre 100% das ações de emissão da Intermédica e da Notre Dame, a ser formalizada por meio 
de Contratos de Alienação Fiduciária de Ações celebrados entre os acionistas da Intermédica e 
da Notre Dame, respectivamente, na qualidade de fi duciantes, e o agente fi duciário da Emissão, 
representando a comunhão dos debenturistas (“Alienação Fiduciária da Intermédica e da Notre 
Dame”), e (iii) no prazo de 15 dias úteis da data do fechamento da Aquisição, penhor sobre 100% 
das quotas de emissão da Interodonto, a ser formalizado por meio de Contrato de Penhor de 
Quotas a ser celebrado entre PSBB2 - Administração e Participações Ltda. e PSBB3 - Administração 
e Participações Ltda., holdings da Interodonto, e o agente fi duciário da Emissão, representando 
a comunhão dos debenturistas (“Penhor da Interodonto”, e juntamente com a Alienação Fiduciária 
da Intermédica e da Notre Dame e com a Alienação Fiduciária da Cia., as “Garantias Reais”); e 
(b) Garantias Fidejussórias: As Debêntures também serão garantidas por fi ança a ser constituída 
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em favor dos debenturistas pelas Sociedades Alvo, no prazo de 15 dias úteis da data do fechamento 
da Aquisição, por meio de aditamento à Escritura de Emissão (“Fiança”);  1.11. Amortização: O 
pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures será realizado em 5 parcelas anuais e 
sucessivas, conforme tabela abaixo, a partir do 24º mês contado da data da Emissão, sendo a 
última parcela devida na Data de Vencimento: Parcela - Percentual do Valor Nominal 
Unitário: 1ª - 7%; 2ª - 11%; 3ª - 15%; 4ª - 18%; 5ª - saldo do Valor Nominal Unitário. 1.12. 
Atualização Monetária: Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures; 1.13. Remuneração: As Debêntures renderão juros remuneratórios correspondentes 
à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI - Depósitos Interfi nanceiros de 
um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas 
e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet, 
acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a 2,75% (“Remuneração”), 
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes 
sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures desde a Data de Integralização 
ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data 
de seu efetivo pagamento; 1.14.  Pagamento da Remuneração: A Remuneração das Debêntures 
será paga semestralmente a partir da data da Emissão, sendo o primeiro pagamento devido no 
sexto mês da data da Emissão e o último na Data de Vencimento; 1.15. Resgate Antecipado 
Facultativo: A Cia. poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir da Data de 
Integralização e mediante aviso prévio enviado nos termos da Escritura Emissão, com 10 Dias 
Úteis de antecedência da data do evento, realizar o resgate antecipado facultativo (“Resgate 
Antecipado Facultativo”) da totalidade ou de parte do saldo devedor do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures em circulação (“Valor do Resgate Antecipado”), acrescido da Remuneração das 
Debêntures, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento 
da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até o Resgate Antecipado Facultativo, 
acrescido de prêmio, incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures resgatadas, 
de acordo com forma e os termos a serem defi nidos na Escritura de Emissão;  1.16. Procedimento 
de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, 
nos termos da Instrução CVM 476, sob regime de garantia fi rme de colocação, com intermediação 
de uma ou mais instituições fi nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários 
a serem contratadas pela Cia., tendo como público alvo exclusivamente investidores qualifi cados, 
assim defi nidos nos termos do art. 4º da Instrução CVM 476, por meio do módulo MDA - Módulo 
de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, 
devendo a liquidação das Debêntures ser realizada através da CETIP e as debêntures custodiadas 
eletronicamente na CETIP; 1.17. Vencimento Antecipado: poderá ocorrer o vencimento antecipado 
das Debêntures nas hipóteses e condições a serem descritas na Escritura de Emissão; 1.18. 
Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures; e 1.19. 
Negociação das Debêntures: as Debêntures serão registradas para negociação em mercado 
secundário por meio do Módulo CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários, sendo a custódia eletrônica 
das Debêntures e a liquidação fi nanceira realizadas através da CETIP. 2. Autorização para a 
Diretoria da Cia., diretamente ou por meio de procuradores devidamente constituídos, (a) negociar, 
de boa-fé, e celebrar, em nome da Cia., todos os documentos da Oferta Restrita e da Emissão, 
incluindo, mas não se limitando, a Escritura de Emissão, o contrato de distribuição das Debêntures 
e os contratos relativos à Alienação Fiduciária da Intermédica e da Notre Dame e ao Penhor da 
Interodonto, como parte ou como interveniente anuente, conforme o caso, bem como celebrar 
aditamentos aos referidos instrumentos e quaisquer outros documentos acessórios, podendo, 
também, praticar todos os atos necessários para a sua perfeita efi cácia; e (b) contratar: (b.i) 
instituições fi nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para 
coordenar a Oferta Restrita; (b.ii) instituição qualifi cada para atuar como agente fi duciário; 
(b.iii) instituição fi nanceira para atuar como banco liquidante e como escriturador mandatário 
das Debêntures; e (b.iv) os demais prestadores de serviços necessários para a realização 
da Oferta Restrita, tais como assessores legais, CETIP, entre outros, podendo, para tanto, 
negociar e assinar os respectivos contratos. 3. Ratifi cação de todos os atos realizados, até 
a presente data, pela Diretoria com relação à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo, porém 
não se limitando, a negociação e a contratação de instituições fi nanceiras integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários para coordenar a Oferta Restrita, instituição 
prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, instituição prestadora de serviços de 
banco liquidante das Debêntures e demais prestadores de serviços necessários para a realização 
da Emissão e da Oferta Restrita. 4. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata em forma de sumário, 
conforme admitido pelo art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. A presente ata foi lida, 
achada conforme e assinada pelos acionistas presentes, pelo Sr. Presidente e pela Sra. Secretária.  
Confere com a ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 11/04/2014 Mesa: François 
Edmond Henri Gilbart - Presidente, Jane Goldman Nusbaum - Secretária. JUCESP nº 
158.724/14-8 em 30.04.2014. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

Combras Armazéns Gerais S/A - CNPJ 61.345.096/0001-14 - NIRE 13.300.009.209
Edital de Termo de Responsabilidade nº 13/2014

Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - Diretoria de Serviços Auxiliares ao Comércio

A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o fi el depositário dos gêneros e mercadorias 
recebidos pela fi lial da sociedade empresária “Combras Armazéns Gerais S/A” - NIRE 35.902.870.423, Denilson 
Signorelli, brasileiro, casado, do comércio, portador da cédula de identidade RG nº 1.394.373-1 SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF nº 546.879.859-04, residente e domiciliado na Rua Marco Aurélio, nº 145, apto. 303, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, assinou em 24/04/2014, com fulcro nos art. 1º, §2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º da 
Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, o termo de responsabilidade 
nº 13/2014, que deverá ser publicado e arquivado na JUCESP, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. 
Humberto Luiz Dias, Vice-Presidente no exercício da Presidência da JUCESP.

Combras Armazéns Gerais S/A - CNPJ 61.345.096/0001-14 - NIRE 13.300.009.209
Edital de Termo de Responsabilidade nº 14/2014

Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - Diretoria de Serviços Auxiliares ao Comércio

A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o fi el depositário dos gêneros e mercadorias re-
cebidos pela fi lial da sociedade empresária “Combras Armazéns Gerais S/A” - NIRE 35.901.218.951, Denilson 
Signorelli, brasileiro, casado, do comércio, portador da cédula de identidade RG nº 1.394.373-1 SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF nº 546.879.859-04, residente e domiciliado na Rua Marco Aurélio, nº 145, apto. 303, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, assinou em 24/04/2014, com fulcro nos art. 1º, §2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º da Ins-
trução Normativa 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, o termo de responsabilidade 
nº 14/2014, que deverá ser publicado e arquivado na JUCESP, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Norma-
tiva. Humberto Luiz Dias, Vice-Presidente no exercício da Presidência da JUCESP.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14/04/2014
Data, Hora e Local: 14/04/2014, às 11hs, na sede social da Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. (“Companhia”), 
localizada na R. Bandeira Paulista, 600, 7º andar, conj. 74, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, na Cidade de São Paulo/SP. 
Convocação/Presença: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Cia., conforme previsto no § 3º do Art. 12 do estatuto social.  Mesa: Fernando Cesar Brasileiro - 
Presidente; e Rodrigo Henrique Botani - Secretário. Convidados: Elizabeth Alves Gomes; e Arley Custódio Fonseca. 
Ordem do Dia: (1) examinar, discutir e aprovar as demonstrações fi nanceiras e o relatório da administração da Cia., 
assim como as contas da diretoria, referente ao exercício social de 2013; (2) aprovar a convocação de AGO, a fi m de 
deliberar acerca das matérias constantes do item (1) acima; (3) ratifi car a destituição do Auditor Independente BKR - 
Lopes Machado Auditores realizada em 09/07/2013 e a contratação do Auditor Independente Ernst & Young Terco 
Auditores Independentes S/S, realizada em 10/07/2013; (4) aprovar o aumento do limite da 1ª Emissão de CRI da Cia. 
de R$10.000.000.000,00 para R$ 12.000.000.000,00 pela Cia., por prazo indeterminado e com a constituição de pa-
trimônio separado; e (5) outros assuntos de interesse. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constan-
tes da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros deliberaram: (1) aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, 
as demonstrações fi nanceiras, o relatório da administração e as contas da Diretoria relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2013; (2) aprovar a convocação de AGO da Cia., a ser realizada em primeira convocação no dia 
30/04/2014, às 10hs, a fi m de deliberar acerca da matéria constante do item (1) acima; (3) ratifi car a destituição do 
Auditor Independente BKR - Lopes Machado Auditores realizada em 09/07/2013 e a contratação do Auditor Indepen-
dente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, realizada em 10/07/2013; (4) aprovar o aumento do limite da 
1ª Emissão de CRI da Cia. de R$10.000.000.000,00 para R$ 12.000.000.000,00 pela Cia., por prazo indeterminado e 
com a constituição de patrimônio separado; e (5) nenhum outro assunto foi deliberado pelos Conselheiros. Encerra-
mento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que, lida 
e aprovada, foi por todos assinada. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa; Rodrigo Henrique Botani - Secre-
tário da Mesa. Conselheiros Presentes: Osvaldo Correa Fonseca - Vice Presidente; e Maurício Katsumi Fikuda - Conse-
lheiro. Convidados: Arley Custódio Fonseca e Elizabeth Alves Gomes. São Paulo, 14/04/2014. Certifi camos que a pre-
sente é cópia fi el de ata lavrada no livro próprio. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa, Rodrigo 
Henrique Botani - Secretário da Mesa. JUCESP nº 159.154/14-5 em 30.04.2014. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11.04.13
Data, Hora e Local: 11.04.2013, às 11hs., na sede social da Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. (“Cia.”), localizada na 
R. Bandeira Paulista, 600, 7º and., conj. 74, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, na Cidade de São Paulo/SP. Convocação/
Presença: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia., 
conforme previsto no § 3º do Art. 12 do estatuto social. Mesa: Fernando Cesar Brasileiro - Presidente; e Rodrigo Henrique 
Botani - Secretário. Convidados: Elizabeth Alves Gomes; e Arley Fonseca. Ordem do Dia: (1) examinar, discutir e 
aprovar as demonstrações fi nanceiras e o relatório da administração da Cia., assim como as contas da diretoria, referente 
ao exercício social de 2012; (2) aprovar a convocação de AGO, a fi m de deliberar acerca das matérias constantes dos item 
(1) acima; e (3) outros assuntos de interesse. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem 
do Dia, os Srs. Conselheiros deliberaram: (1) aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, as demonstrações 
fi nanceiras, o relatório da administração e as contas da Diretoria relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012; 
(2) aprovar a convocação de AGO da Cia., a ser realizada em primeira convocação no dia 30.04.2013, às 10:00 hs., a fi m 
de deliberar acerca da matéria constante do item (1) acima; (3) nenhum outro assunto foi deliberado pelos Conselheiros. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi por 
todos assinada. Certifi co qua a presente é cópia fi el de ata lavrada no livro próprio. Secretário: Rodrigo Henrique 
Botani. JUCESP 145.947/14-2 em 22.04.14. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

RB Capital Companhia de Securitização
Cia. Aberta - NIRE 35.300.157.648 - CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 13.03.2014
Data, Hora e Local: 13.03.2014, 10hs, R. Amauri, 255, 5º and., parte, SP/SP. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Michaluá, Secretário: Marcelo Meth. 
Deliberações Aprovadas: Distribuição de dividendos da Cia., no valor de R$6.000.000,00 (“Distribuição dos 
Dividendos”), referentes a lucros apurados no balanço patrimonial levantado em 28.02.2014, a serem pagos 
em moeda corrente nacional. Farão jus à Distribuição dos Dividendos os próprios Acionistas que, na presente 
data, são titulares das ações com direito ao recebimento de dividendos. No mais, fi cam os Diretores 
expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato relacionado à Distribuição dos Dividendos. 
Encerramento: Nada mais. SP, 13.03.2014. Mesa: Marcelo Michaluá - Presidente, Marcelo Meth - Secretário. 
JUCESP nº 157.550/14-0 em 28.04.2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2014
A SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme faz saber que acha–se aberta
a presente licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço unitário, por
item, cujo objeto é: Item I – aquisição de 60.000 (sessenta mil) Kg de ácido fluossilícico em solução a 22%
para tratamento de água; e Item II – aquisição de 1.250 (mil duzentas e cinquenta) toneladas de sulfato
de alumínio líquido a 50% isento de ferro, para tratamento de água.
ENCERRAMENTO: 12/06/2014 às 14:00 horas.
O Edital completo poderá ser retirado no Serviço Administrativo da Autarquia à Rua Padre Julião n.º 971
– Centro – Leme/SP, fone/fax (19) 3573–6200, das 08 às 16 horas de segunda a sexta–feira, onde poderão
ser obtidas quaisquer informações e esclarecimentos ou através do site www.saecil.com.br.

Leme, 08 de Maio de 2014.
VALENTIN FERREIRA - Diretor Presidente

Superintendência de Água e Esgotos
da Cidade de Leme

PREGÃO PRESENCIAL n° 012/2014 - PROCESSO Nº 450/2013/2014 - COMUNICADO DE
REABERTURA – Tendo em vista a readequação nos lotes, COMUNICAMOS, pelo presente, a reabertura do Pregão
Presencial em epígrafe. A nova data e horário para o limite para o credenciamento e recebimento dos envelopes será às
9h00 do dia 21/05/2014, o início da sessão pública será às 09h30min do dia 21/05/2014. Maiores informações pelo
telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 08 de maio de 2014. Roberto Carlos Rossato – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2014 - PROCESSO N.º     5110/2013 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito
Municipal, que se encontra aberto o Pregão Presencial nº. 013/2014, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo Sistema
de Registro de Preços, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. O Edital poderá ser solicitado
através do endereço licitacao@saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 09h00min
do dia 22/05/2014. O início da sessão pública será às 09h30min do dia 22/05/2014. Maiores informações pelo telefone
(16) 3362-1162. São Carlos, 08 de maio de 2014. Roberto Carlos Rossato – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 079/2014 - PROCESSO N.º 391/2014/SMS - Faço público de ordem do Senhor
Prefeito Municipal, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 079/2014, cujo objeto é o registro de preços para
aquisição de tiras reagentes para detecção de glicemia capilar com fornecimento de aparelhos em regime de comodato,
para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à secretaria municipal de saúde. O Edital na íntegra
poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das
propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 23/05/2014, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 23/05/2014
e o início da sessão de disputa de preços será às 09h30min do dia 23/05/2014. Maiores informações pelo telefone (16)
3362-1162. São Carlos, 08 de maio de 2014. Roberto Carlos Rossato – Autoridade Competente.

Prefeitura Municipal de São Carlos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 064/2011 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
TERMO: Assinado aos 07 de Maio de 2014.
PRORROGAÇÃO: 60 (sessenta) dias, ou seja, até 07 de Julho de 2014, ou até o final das quantidades solicitadas.
OBJETO: Aquisição de Emulsão Asfáltica RL 1C, para a Secretaria Municipal de Serviços Municipais e Meio Ambiente –
Departamento de Manutenção e Conservação, da Prefeitura Municipal de Matão.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2011 – ADITAMENTO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: VIAÇÃO PARATY LTDA. VALOR DIÁRIO: R$ 255,36. VALOR MENSAL: R$ 7.660,80. VALOR ANUAL: R$ 91.929,60.
VALOR 44 (QUARENTA E QUTRO) MESES: R$ 337.075,20. TERMO: Assinado em 08 de Maio de 2014.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de alunos da Zona Rural e Urbana,
Intermunicipal, Extracurriculares, Viagens Eventuais, Transporte de Pacientes, totalizando 10.991Km/dia, para a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e
Secretaria Municipal de Governo, da Prefeitura Municipal de Matão.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2012 – ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: VIVO S.A.
ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
TERMO: Assinado aos 10 de Dezembro de 2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Telecomunicação Móvel Celular, para várias secretarias
da Prefeitura Municipal de Matão, conforme o ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO constante no Edital.
* Republicado por ter saído truncada.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2012 – ADITAMENTO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ADITAMENTO: R$ 25.037,70. TERMO: Assinado aos 30 de Dezembro de 2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Telecomunicação Móvel Celular, para várias secretarias
da Prefeitura Municipal de Matão, conforme o ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO constante no Edital.
* Republicado por ter saído com Incorreção.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2012 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
TERMO: Assinado aos 25 de Fevereiro de 2014.
PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, ou seja, até 25 de Fevereiro de 2015.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Telecomunicação Móvel Celular, para várias secretarias
da Prefeitura Municipal de Matão, conforme o ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO constante no Edital.
* Republicado por ter saído com Incorreção.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2012 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADAS: AUTO POSTO SÃO LOURENÇO & PINOTTI LTDA.

AUTO POSTO 15 DE NOVEMBRO DE MATÃO LTDA.
TERMOS: Assinados aos 04 de Janeiro de 2014.
PRORROGAÇÃO: 07 (sete) meses, ou seja, até 04 de Agosto de 2014, ou até o final das quantidades solicitadas.
OBJETO: Contratação de empresas no Município de Matão para o fornecimento de combustíveis para o abastecimento da
frota de veículos da Prefeitura Municipal de Matão, sendo para o Município Sede (etanol) e no Distrito de São Lourenço do
Turvo (diesel e gasolina), para as Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão.
* Republicado por ter saído truncada.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2013 – ADITAMENTO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. VALOR: R$ 19.910,00.
TERMO: Assinado aos 23 de Abril de 2014.
OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas, para a Secretaria Municipal de Assistência e Bem Estar Social – Departamento da
Família e Bem Estar Social; para a Secretaria Municipal de Governo – Fundo Social de Solidariedade e para a Secretaria
Municipal da Saúde – Departamento de Saúde – Programa HIV da Prefeitura Municipal de Matão.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2014 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: EDITORIAL JORNAL A COMARCA LTDA – ME. VALOR: R$ 264.600,00
TERMO: Assinado 05 de Maio de 2014.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (vinte vinte e quatro) meses, contados da assinatura do contrato.
OBJETO: “Contratação De Mídia Escrita (Jornal Local) Para A Publicação De Atos Oficiais Da Prefeitura Municipal
De Matão, Em Conformidade Com O Previsto Na Constituição Federal E O Previsto Nos Artigos 5º, II; Artigo 85º
III, XIV e XXV; Artigo 98 §s 1º, 2º e 3º e  Artigos 102,111 e 114, Todos Da Lei Orgânica Municipal” para o Departamento
de Administração e Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Matão
PROPONENTES: 02.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2014 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: ELZA JURACY PIERONI GAIOFATTO – ME. VALOR: R$ 16.288,70
TERMO: Assinado aos 06 de Maio de 2014. PRAZO DE ENTREGA: Imediata.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA” para o Departamento de Esportes da Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Turismo da Prefeitura Municipal de Matão.
PROPONENTES: 01.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2014 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS – EIRELI – EPP. VALOR: R$ 15.254,35
TERMO: Assinado aos 06 de Maio de 2014. PRAZO DE ENTREGA: Imediata.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E UTILIDADES PARA COPA/COZINHA” para as diversas Secretarias
da Prefeitura Municipal de Matão.
PROPONENTES: 01.
PREGÃO PRESENCIAL  N.º 029/2014 – CONTRATOS DE AQUISIÇÃO.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: FERRARI – INFORMATICA E PAPELARIA LTDA – EPP. VALOR: R$ 49.016,69
CONTRATADA: SOMAR BR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI – EPP. VALOR: R$ 4.590,50
TERMOS: Assinados aos 06 de Maio de 2014..

Prefeitura Municipal de Matão
Departamento de Compras e Licitações

PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ANEXO II – CRONOGRAMA DE ENTREGA.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO” para as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão.
PROPONENTES: 02.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2014 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADAS: ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ OPERÁRIO – VALOR: R$ 78.688,00.

RÁDIO NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. – VALOR: R$ 175.315,00.
RÁDIO SAUDADES FM LTDA. – VALOR: R$ 193.842,00.

TERMOS: Assinados em 1º de Abril de 2014.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, ou seja, até 1º de Abril de 2015.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de publicidade dos atos e atividades da
Prefeitura Municipal de Matão, na forma prevista no Plano de Mídia juntado aos autos.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2012 – RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: LEÃO ENGENHARIA S.A.
TERMO: Assinado aos 08 de Maio de 2014.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de transposição da Linha Férrea em desnível no
perímetro urbano ligando o Jardim do Bosque a Rua São Lourenço, com fornecimento de material, mão de obra, máquinas
e equipamentos necessários a sua perfeita execução, tudo conforme descrito no Edital e em seus Anexos, para o Departamento
de Obras da Secretaria Municipal de Serviços Municipais e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Matão.
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2012 – RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
TERMO: Assinado aos 08 22 de maio de 2012. VALOR: R$ 575.769,08.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 (sete) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 (oito) meses, contados da sua celebração.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de consultoria para a supervisão e fiscalização
das obras de transposição da Via Férrea em desnível no perímetro urbano de Matão/SP, ligando os Bairros Jardim do Bosque
e Jardim Balista, tudo conforme descrito no Edital e em seus Anexos, para a Secretaria Municipal de Serviços Municipais e
Meio Ambiente – Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2014 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.
CONTRATADA: RIO NOVO CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.
TERMO: Assinado aos 08 de Maio de 2014. VALOR: R$ 723.898,26.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 (trezentos) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11 (onze) meses, contados da sua celebração.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da seguinte obra: Construção da UBS / PSF do Bairro
Acácias (Las Lomas), em parceria com o Governo Federal, com fornecimento de material, mão de obra, máquinas e equipamentos
necessários a sua perfeita execução, tudo em conformidade com o descrito no Edital e em seus Anexos, para o Departamento
de Saúde – Fundo Municipal da Saúde da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Matão.
PROPONENTES: 04.

Palácio da Independência, aos 08 de Maio de 2014.
TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO - PREGOEIRA MUNICIPAL E PRESIDENTE DA COMUL

COMUNICADO N.º 147/2014
O Sr. José Francisco Dumont, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais
COMUNICA, que por Ato Amigável, por acordo entre as partes, com base no Art. 79, Inciso II e § 1º da Lei n.º 8.666/93,
resolveu RESCINDIR o contrato abaixo identificado:
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2012, de 22 de Março de 2012, nascida do Processo Licitatório n.º 055/2012.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de transposição da Linha Férrea em desnível no
perímetro urbano ligando o Jardim do Bosque a Rua São Lourenço, com fornecimento de material, mão de obra, máquinas
e equipamentos necessários a sua perfeita execução, tudo conforme descrito no Edital e em seus Anexos, para o Departamento
de Obras da Secretaria Municipal de Serviços Municipais e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Matão.
CONTRATADA: LEÃO ENGENHARIA S.A.
DATA DA ASSINATURA: 10 de Maio de 2012.
AMPARO LEGAL: Artigo 79, Inciso II e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Palácio da Independência, aos 08 de Maio de 2014.
JOSÉ FRANCISCO DUMONT – CHICO DUMONT – PREFEITO DE MATÃO

COMUNICADO N.º 148/2014
O Sr. José Francisco Dumont, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais
COMUNICA, que por Ato Amigável, por acordo entre as partes, com base no Art. 79, Inciso II e § 1º da Lei n.º 8.666/93,
resolveu RESCINDIR o contrato abaixo identificado:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2012, de 12 de Abril de 2012, nascida do Processo Licitatório n.º 072/2012.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de consultoria para a supervisão e fiscalização
das obras de transposição da Via Férrea em desnível no perímetro urbano de Matão/SP, ligando os Bairros Jardim do Bosque
e Jardim Balista, tudo conforme descrito no Edital e em seus Anexos, para a Secretaria Municipal de Serviços Municipais e
Meio Ambiente – Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
CONTRATADA: VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2012.
AMPARO LEGAL: Artigo 79, Inciso II e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Palácio da Independência, aos 08 de Maio de 2014.
JOSÉ FRANCISCO DUMONT – CHICO DUMONT – PREFEITO DE MATÃO

COMUNICADO N.º 149/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 063/2014

O Prefeito Municipal de Matão, Sr. José Francisco Dumont, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL
DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua
Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo
indicados, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR UNITÁRIO” para a “AQUISIÇÃO
DE 600 (SEISCENTAS) TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)” para a Secretaria
Municipal de Serviços Municipais e Meio Ambiente – Departamento de Manutenção e Conservação Urbana.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para Habilitação) deverão ser
entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165
– Centro – Matão – Estado de São Paulo. DATA: 22 de Maio de 2014.
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00min no Departamento de Compras e Licitações
no endereço acima citado. INÍCIO DO PREGÃO: 09h15min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 12 de Maio de 2014, no site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou
no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Matão, 08 de Maio de 2014.
JOSÉ FRANCISCO DUMONT – CHICO DUMONT – PREFEITO DE MATÃO

Prefeitura Municipal de Marília
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 066/2014 
ID - BANCO DO BRASIL Nº 534244

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência que 
apresentam limitações motoras que acarretem dificuldades no autocuidado, destinado a diversas 
Unidades Escolares da Secretaria Municipal da Educação. Termo de Continuidade: após 
análise do Termo de Impugnação e realizados os devidos esclarecimentos, fica definida nova 
data do referido processo, conforme segue: Cadastramento das Propostas até o Dia 
29/05/2014, às 09:00 horas. Início do Pregão: Dia 29/05/2014 às 14:30 horas no Portal do 
Banco do Brasil, site: www.licitacoes-e.com.br. O Termo em sua íntegra está disponível no site 
www.marilia.sp.gov.br/licitacao e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações na Divisão de 
Licitação - Av. Carlos Gomes, 201 - Marília/SP - (14) 3402-6098.

Fabiana Rodrigues Cruvinel
Secretária Municipal da Educação

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 073/2014
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônico. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para modernização técnica completa com adaptação dos 
itens de segurança e substituição do operador de porta (cabine) do elevador Marca Otis, do Paço 
Municipal da Prefeitura de Marília. 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 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal 
11.001/2013, com suas alterações, Homologou em 07/05/2014 o processo licitatório, conforme a 
classificação efetuada pelo Pregoeiro Ademir Aparecido Flausino, na sessão realizada em 
05/05/2014, conforme segue: empresa vencedora: Consiste Elevadores e Serviços Ltda., 
localizada na Rua Maria José, nºs 11-58, Vila Altinópolis, Bauru/SP, CEP - 17.012-160, totalizando 
R$ 60.277,07.

Marco Antonio Alves Miguel
Secretário Municipal da Administração

ATAS DE JULGAMENTO PROPOSTAS 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2014

Órgão: Prefeitura de Marília. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Fornecimento de material e 
mão de obra para construção de Unidade de Saúde - Jardim Liliana. Ata de Julgamento 
Propostas - Após análise e correções nas planilhas orçamentárias apresentadas, a Comissão 
Permanente de Licitação julgou o seguinte: Classificar as empresas por terem apresentado as 
propostas de acordo com o Edital: 1º Santos Construções Ltda. - EPP (R$ 517.546,55); 
2º Contrutora MS de Marília Ltda. - EPP (R$ 549.000,00); 3º EPC Construções Ltda. - EPP 
(R$ 577.832,65) e 4º Astolfi Contrutora Ltda. - EPP (R$ 578.266,61). 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 Santos Construções Ltda. - EPP, totalizando R$ 517.546,55, condição de pagamento 
conforme medição, validade da proposta de 60 dias, prazo de entrega de 270 dias, garantia de 60 
meses. Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para intenção de manifestação de Recursos.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2014
Órgão: Prefeitura de Marília. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Fornecimento de material e 
mão de obra para construção de Unidade de Saúde - Santa Antonieta III. Ata de Julgamento 
Propostas - Após análise e correções nas planilhas orçamentárias apresentadas, a Comissão 
Permanente de Licitação julgou o seguinte: Classificar as empresas por terem apresentado as 
propostas de acordo com o Edital: 1º Santos Construções Ltda. - EPP (R$ 526.276,76); 
2º Contrutora MS de Marília Ltda. - EPP (R$ 558.000,00); 3º Construtora Cavibá Ltda. - EPP (R$ 
569.343,35) e 4º EPC Construções Ltda. - EPP (R$ 587.888,07). 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 Santos Construções Ltda. - EPP, totalizando R$ 526.276,76, condição de pagamento 
conforme medição, validade da proposta de 60 dias, prazo de entrega de 270 dias, garantia de 60 
meses. Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para intenção de manifestação de Recursos.

Bruno Valverde Alves de Almeida
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2014 - FUMARES 
ID - BANCO DO BRASIL Nº 537004

Órgão: FUMARES - Fundação Mariliense de Recuperação Social. Modalidade: Pregão. Forma: 
Eletrônica. Objeto: Fornecimento de carnes diversas, salsichas e linguiças, destinadas a 
FUMARES, durante o ano de 2.014. Cadastramento das Propostas até o Dia 23/05/2014, às 
09:00 horas. Início do Pregão: Dia 23/05/2014 às 14:00 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) 3402-6098.

Paulo Roberto Vieira da Costa
Presidente

Fundação Mariliense de Recuperação Social - FUMARES

Prefeitura Municipal de Valparaíso
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 19/2014 – PREGÃO Nº 11/2014
HOMOLOGAÇÃO

O Município de Valparaíso, através do Departamento de Licitação e Contrato, TORNA
PÚBLICO a todos os interessados, que a licitação supra, do tipo “menor preço”,
destinada a AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA A SECRE-
TARIA DE SAÚDE, foi homologada pelo Prefeito Municipal, MARCOS YUKIO HIGUCHI,
o objeto à seguinte empresa:
SAN MARCO VEICULOS LTDA.

Valparaiso-SP, aos 08 de maio de 2014.
Na data supra ratifico

MARCOS YUKIO HIGUCHI - Prefeito

GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório da Tomada de Preço Nº 007/2014”

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
No uso das atribuições legais á mim conferidas e em conformidade com o disposto no Inciso VI do Artigo 43 da
Lei Federal 8.666/93 com redação dada pela Lei Federal 8.883/94 e alterações introduzidas pela Lei Federal
9.648/98, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em face o parecer da Comissão de Julgamen-
to que classificou pelas razões nele expostas, que acolho o objeto da Tomada de Preço n.º 007/2014, com
a Empresa: – G.P. PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 10.590.133/0001-19, no valor total de R$ 168.730,71
(cento e sessenta e oito mil, setecentos e trinta reais, e setenta e um centavos). Ante as com-
petências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do Contrato e despesa, observadas as normas legais e
regulamentadas, bem como a emissão das respectivas Requisições de Compras e das respectivas Notas de
Empenhos e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal 4.320/64.
Ao responsável pela Secretaria para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 05 (cinco) dias úteis assinar o contrato, nos termos
do Edital de Licitação da Tomada de Preço nº. 007/14.

Publica-se.
Buritama – SP, 08 de maio de 2014.

IZAIR DOS SANTOS TEIXEIRA - Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 017/2014

O Governo do Município de Buritama torna público, a abertura do Pregão Presencial nº 017/2014, com
julgamento por Menor Preço por Item, que tem por objeto: a AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEI-
RAS E MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA “PRAÇA DE EXERCÍCIO DO IDOSO” NO MUNICÍPIO DE
BURITAMA-SP, de acordo o CONVÊNIO FUSSESP Nº. 267/2013 celebrado entre a o ESTADO DE SÃO
PAULO, por intermédio do FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO e o MU-
NICÍPIO DE BURITAMA-SP, a abertura dar-se-á no dia 21 de maio de 2014, às 09h00min. O edital
completo bem como demais informações deverá ser obtido junto ao Setor de Licitações e Contratos, sito na Rua Maria
Florinda nº 1463, no horário das 08h00min às 17h00min, ou pelo telefone (18) 36911739 ou (18) 3691 1888.

Buritama – SP, 08 de maio de 2014.
IZAIR DOS SANTOS TEIXEIRA - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba/SP

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Município de Morungaba/ SP, as seguintes licitações:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 716/04/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada, objetivando a construção de um Centro Esportivo na Rua
Geraldo Guerreiro Torres, no Bairro Brumado, conforme consta no contrato de repasse nº 1000907-01/2012,
formalizado junto a Caixa Econômica Federal com recursos do Ministério do Esporte, pelo regime de empreitada
pelo menor preço global, de acordo com memorial descritivo, cronograma, orçamento, e projeto, constantes do
Anexo I, integrante do Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS / ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 27/05/2014 às 10:00 horas.
O Edital está à disposição dos interessados para consulta, a partir do dia 09/05/2014 até o dia 27/05/2014, na
Seção de Suprimento Interno da Prefeitura, sita à Av. José Frare, nº 40, Centro, Morungaba/SP, no horário
compreendido entre as 13:00 e 17:00 horas, podendo ser adquirido pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais), ou
gratuitamente através do site www.morungaba.sp.gov.br.

Morungaba, 08 de maio de 2014.
José Geraldo da Silva - Diretor Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.07/2014 - OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR. DATA: 23/05/2014 - 09H15MIN. Edital
completo poderá ser retirado no balcão do setor de licitações desta Prefeitura, sito à Praça John F. Kennedy, s/
n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m ou solicitado pelo e-mail licitaserranegra@gmail.com. Informações:
(19)3892-9600. Serra Negra, 08/05/2014. Dr. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CNPJ – 44.847.663/0001-11

RESUMO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA : Nº 001/2014 : OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de

mão-de-obra especializada e material para a CONSTRUÇÃO TOTAL DA UPA – UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – Avenida Dr. Hermínio Ometto – Jd. Alvorada.
ENCERRAMENTO: 18 de Junho de 2014, às 14:00hs
ENDEREÇO PARA RETIRADA DO EDITAL: Av. 29 de Agosto, nº 668 – Centro – Leme/SP – das 09 ás
15h, um Pendrive ou no site www.leme.sp.gov.br, Contas Públicas, Licitações.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: a partir de 12 de maio de 2014.

Leme, 07 de Maio de 2014
Antônio Roberto Stivalli - Secretario de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME-SP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Pedra Bela a Tomada de Preços n°. 03/
2014 – Tipo Menor Preço - objeto: Contratação de empresa para execução de obras
de reforma da unidade básica de saúde.  Abertura/Encerramento: 28/05/14 – 10h00
- Edital completo disponível somente no balcão do Setor de Licitações da Prefeitura de
Pedra Bela, sito a Rua Bernardino de Lima Paes, n. 45, em dias úteis, das 8:00 às 11:30
e das 13:00 às 16:30 horas. Informações pelo Tel. (*11) 4037-1277. Taxa do edital:
R$10,00 ou gratuitamente se apresentado um CD ou pen-drive para gravação do
Edital. Pedra Bela, 08 de Maio de 2.014.

Roseli Jesus do Amaral Leme - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

EDITAL RESUMIDO Nº 060/2014 – MODALIDADE: Tomada de Preços nº 010/2014 –
Aquisição de equipamentos de informática, que serão utilizados pelas Secretarias, Departamentos e

Órgãos pertencentes à Municipalidade, os quais serão entregues de forma parcelada e necessária, mediante requisição,
por um período de até 90 (noventa) dias - ENCERRAMENTO: dia 27/05/2014 – HORÁRIO: às 14:00 horas (quatorze
horas) – INFORMAÇÕES: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Taquaritinga - fone: (16) 32539100 – horário:
das 10:00 às 16:00 horas. Taquaritinga, 08 de maio de 2014. Dr. Fulvio Zuppani - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

EDITAL RESUMIDO Nº 059/2014 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 010/2014 – OBJETO:
Aquisição de uma pá carregadeira, nova, zero hora, com potência líquida não inferior a 132 HP, de acordo

com o Termo de Compromisso nº 799495 / 2013 / MAPA / CAIXA – Processo nº 2586.1013471-89/2013 (Termo de
Compromisso que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Taquaritinga, objetivando a execução de ações relativas
ao PRODESA) - DATA DA REALIZAÇÃO: A sessão pública de processamento terá início às 14:00 horas (quatorze horas)
do dia 22/05/2014 – INFORMAÇÕES: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Taquaritinga - fone: (16) 32539100
– horário: das 10:00 às 16:00 horas. Taquaritinga, 06 de maio de 2014. Dr. Fulvio Zuppani - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

AGROPECUÁRIA POTRILLO S.A.
CNPJ/MF n.º 01.296.342/0001-63 - NIRE 35.300.442.491

ERRATA
A nota explicativa 11 - Patrimônio Líquido, das Demonstrações Contábeis da Companhia, publicada em 28.03.2014, 
na página C57, estava incorreta. Desta forma, estamos reapresentando a seguir:
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
a) Ações - O capital social subscrito está representado por 2.023.870 ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal. b) Participação acionária - A tabela a seguir demonstra a participação societária:

Participação Acionária Quantidade (%)
Joseph Yacoub Safra 2.023.869 100,00
Minoritários 1 -
Total 2.023.870 100,00




