










DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS � QUINTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 20 1 7 3

SUL GERADORA 
PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 58.635.517/0001-37 - NIRE 35.300.325.664
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Sul Geradora Participações S.A. (“CPFL Sul Geradora” ou 
“Companhia”), na forma prevista no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2017, às 08h30min, na sede social da Companhia, 
situada na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 14º andar, conjunto 142, parte, São Paulo, no Estado de São Paulo, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I) Aprovar a proposta de alteração da sede social da 
Companhia e consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. Instruções Gerais: 1. Os 
documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à 
disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. 2. O acionista que desejar ser 
representado por procurador, constituído na forma do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, deverá depositar o 
respectivo mandato na sede da Companhia, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Assembleia 
Geral. São Paulo, 18 de setembro de 2017. Karin Regina Luchesi - Presidente do Conselho de Administração.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/MF Nº: 10.678.505/0001-63  NIRE: 35.300.366.476

Edital de Convocação Assembleia Geral De Debenturistas
Ficam convocados os titulares das Debêntures (“Debenturistas”) da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“Companhia” 
e “Debêntures”, respectivamente), cuja escritura foi celebrada em 14/05/13 entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos Debenturistas, conforme aditada 
(“Escritura”), a reunirem-se em assembleia geral de Debenturistas em segunda convocação no dia 29/09/17, às 11 hs (“Assembleia 
Geral de Debenturistas”), na sede da Companhia, localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto/
SP. Os Debenturistas deverão deliberar sobre a aprovação ou não dos termos e condições da reestruturação financeira da Companhia, 
a fim de readequar o perfil de endividamento à sua estrutura de capital (“Reestruturação”), conforme proposta da administração da 
Companhia detalhada e divulgada em 31/07/17 (“Proposta da Administração” e “Ordem do Dia”, respectivamente). A Companhia 
se reserva o direito de negociar termos e/ou condições da Reestruturação com os Debenturistas para que a matéria da Ordem do 
Dia seja aprovada pelo quórum necessário, termos e/ou condições esses que poderão ser diferentes daqueles previstos na Proposta 
da Administração. Encontram-se à disposição dos Debenturistas, nas páginas da Companhia (http://www.rodoviasdotiete.com.br) 
e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br - Sistema Empresas.NET) na rede mundial de computadores – internet e 
na sede social da Emissora, os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral de Debenturistas, incluindo os 
documentos relacionados à Reestruturação da Companhia aos Debenturistas, conforme Ordem do Dia acima. Instruções Gerais: Os 
Debenturistas deverão se apresentar antes do horário indicado para início da Assembleia Geral de Debenturistas, com os seguintes 
documentos: (i) documento de identidade e extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista 
e emitido pela instituição depositária; ou (ii) caso o Debenturista não possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas, 
procuração com poderes específicos para sua representação na assembleia obedecidas as condições legais. Com o objetivo de dar 
celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Debenturistas, o instrumento de mandato pode, a critério do 
Debenturista, ser depositado na sede da Companhia, preferencialmente, até 02 dias úteis antes da data prevista para a realização 
da Assembleia Geral de Debenturistas. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos 
comprobatórios de sua representação para o e-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br. Salto, 19/09/17. Concessionária 
Rodovias do Tietê S.A. - Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho Diretor de Relações com Investidores. (19, 20 e 21/09/2017)

Associação Brasileira de Produtores, Importadores
e Comerciantes de Azeite de Oliveira - Oliva

CNPJ nº 04.667.615/0001-27
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Data: 03 de outubro de 2017. Horários: 10:00 (em primeira convocação), 10:30 (em segunda convocação com qualquer número de presença). Ficam 
convocadas as empresas associadas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na Rua Canadá, 324 - Jardim América, 
Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, conforme disposto no artigo 18, alínea “a”, item I, dos Estatutos Sociais, para deliberação da seguinte
Ordem do Dia: a) aprovação de orçamento anual para o exercício de 2018; b) fixação de diretrizes e normas para 2018, inclusive com reajuste das 
contribuições dos associados a partir de janeiro de 2018. São Paulo, 11 de setembro de 2017. Rita Maria Bassi Fernandes -  Presidente.

Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos
CNPJ/MF 58.317.751/0001-16 - NIRE 35.3.00117441

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos (“Companhia”) devidamente convocados a participarem, em primei-
ra convocação da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 29.09.2017, às 9:30 horas, na Av. Francisco Matarazzo, 1400, conjunto 
91, Água Branca, São Paulo, CEP: 05001-903 com a seguinte Ordem do Dia: (a) aumento de capital da Companhia, mediante a conversão da to-
talidade de debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, conversíveis em ações, em quatro series, da espécie subordinada, para colocação 
privada, de emissão da Companhia, observados os critérios estabelecidos na Escritura de Emissão de Debêntures fi rmada em 24 de junho de 
2015 e posteriores aditamentos; (b) ratifi cação da elaboração do laudo de avaliação para incorporação da Localimob Participações S.A. (“Loca-
limob”), sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 08.986.354/00011-69, com sede na Rua Minas de Prata, 30 , conjunto 32, sala A, Vila Olímpia, São 
Paulo, SP, CEP 04552-080 (c) exame, discussão e aprovação do laudo de avaliação, referido no item “b” acima; (d) exame, discussão e aprovação 
do Protocolo e Justifi cação de Incorporação da Localimob, fi rmado em 18.09.2017, elaborado nos termos da legislação vigente, contendo todos 
os termos, condições e informações necessárias à compreensão da Proposta de Incorporação da Localimob; (e) aprovação da incorporação da 
Localimob, nos termos do Protocolo e Justifi cação da Incorporação e demais documentos colocados à disposição dos acionistas; (f) aprovação 
do aumento de capital social da Companhia em decorrência da incorporação da Localimob; (g) ratifi cação da elaboração do laudo de avaliação 
para incorporação da Merlin Comercio e Participações Ltda (“Merlin”), sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.079.239/0001-73, com sede na Rua 
Minas de Prata, nº 30 , conjunto 32, sala D, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04552-080; (h) exame, discussão e aprovação do laudo de avaliação, 
referido no item “g” acima; (i) exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justifi cação de Incorporação da Merlin, fi rmado em 18.09.2017, 
elaborado nos termos da legislação vigente, contendo todos os termos, condições e informações necessárias à compreensão da Proposta de 
Incorporação da Merlin; (j) aprovação da incorporação da Merlin, nos termos do Protocolo e Justifi cação da Incorporação e demais documentos 
colocados à disposição dos acionistas; (k) aprovação do aumento de capital social da Companhia em decorrência da incorporação da Merlin; 
(l) aprovação do aumento de capital da Companhia em decorrência das incorporações da Localimob e da Merlin; (m) alteração do Estatuto 
Social da Companhia em decorrência dos aumentos do capital social resultante das incorporações da Localimob e da Merlin; (n) ratifi cação dos 
atos praticados pela Administração da Companhia em relação à conversão das debêntures e consequente aumento de capital bem como, das 
incorporações da Localimob e Merlin e autorização para que os administradores da Companhia possam praticar todos os atos necessários à im-
plementação e formalização da conversão das debêntures e consequente aumento de capital bem como das incorporações da Localimob e da 
Merlin. Informações Gerais. Em conformidade com o artigo 135, §3°, da Lei n° 6404/76, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social 
da Companhia, todos os documentos e informações necessários à deliberação das matérias previstas na ordem do dia. São Paulo, 20.09.2017.
Hélio de Athayde Vasone - Presidente do Conselho de Administração.                       (20-21-22)

Usina Bom Jesus S.A. Açúcar e Álcool
CNPJ nº 47.756.754/0001-30 - NIRE 35.300.012.801

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de
outubro de 2017, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 18, Itaim Bibi, na Capital do Estado de 
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/16; 
(ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o biênio 2017/2018; (iii) Alteração do limite de alçada da Diretoria da Companhia,
de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (iv) Alteração dos artigos 20 e 25 do 
Estatuto Social; (v) Alteração do endereço da sede da Companhia, da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 2º andar, sala 02, Bairro 
Vila Nova Conceição, em São Paulo (SP), CEP 04543-011, para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 18, CEP 04538-132,
Bairro Itaim Bibi, em São Paulo (SP), com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social; e, (vi) Aumento do Capital Social da 
Companhia, em R$ 1.206.620.707,45 (um bilhão duzentos e seis milhões seiscentos e vinte mil setecentos e sete reais e quarenta e cinco
centavos), mediante a utilização de reserva de lucros a realizar e reserva estatutária, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto 
Social. São Paulo (SP), 18 de setembro de 2017. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO - PP n.º 07/2017
EDITAL N.º 07/2017

ÓRGÃO: Empresa de Desenvolvimento Urbano e
Habitacional de Marília – EMDURB. MODALIDADE:
Pregão. Forma: Presencial. OBJETO: Contratação de
empresa especializada em fornecimento, instalação e
manutenção de semáforos. Prazo: 12 (doze) meses,
conforme descrito no ANEXO I. SESSÃO DE
PROCESSAMENTO DO PREGÃO: à partir das 09:30 horas
do dia 09/10/2017, na sede da Emdurb – Avenida das
Esmeraldas n.º 05 – Jardim Tangará – Marília/SP. O Edital
completo está disponível na sede da Emdurb, endereço já
mencionado, e no site www.emdurbmarilia.com.br.
Demais informações: (14) 3402-1000. Márcio Augusto
Spósito. Diretor Presidente.

Empresa de Desenvolvimento Urbano
e Habitacional de Marília – EMDURB

Cerpa-Central Energética Rio Pardo S/A
CNPJ/MF nº 04.685.041/0001-10 - NIRE 35.300.417.194

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Aos 28/4/2017 na sede em Serrana/SP, com 100% do conselho 
administrativo. Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: 
Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberações unânimes aprovadas: 
I) consignaram que o valor pago aos diretores de 1/1/2016 a 
31/12/2016 foi de R$ 52.800,00 e não os R$ 60.000,00 inicial-
mente previstos. II) eleita a diretoria (mandato até A.G.O./2020), 
Diretor Presidente: Pedro Biagi Neto; Diretor Vice-Presidente: 
Eduardo Biagi; Diretor Superintendente: Luiz Roberto Kaysel 
Cruz; Diretores sem Denominação Especial: José Luiz Jun-
queira Barros e José Roberto Carvalho. III) verba global de R$ 
60.000,00 para remuneração da Diretoria (período de 1/1/2017 a 
31/12/2017), a qual:  a) ratifi cam os honorários pagos de janeiro 
à abril/2017, de R$ 18.740,00, sendo R$ 3.748,00 a cada dire-
tor; b) fi xaram (período maio a dezembro/2017) valor total de R$ 
41.260,00, sendo R$ 1.031,00 mensais a cada diretor. IV) con-
signaram que até a próxima A.G.O. será pago exclusivamente a 
José Laércio Cavalheiro, a titulo de verba honorária R$ 1.194,04 
(líquido), por reunião que participar. Jucesp nº 414.071/17-7 em 
12/9/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BCE - Buritizal Central Energética S/A
CNPJ/MF nº 12.013.570/0001-03 - NIRE 35.300.417.283
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 28/4/2017 na sede em Buritizal/SP com 100% do Conselho 
Administrativo. Mesa: Presidente: Luiz Roberto Kaysel Cruz; Se-
cretário José Roberto Carvalho. Deliberações unânimes aprova-
das: I) consignaram que o valor pago aos diretores de 1/1/2016 
a 31/12/2016 foi de R$ 52.800,00 e não os R$ 60.000,00 inicial-
mente previstos. II) eleita a diretoria (mandato até A.G.O./2020): 
Diretor Presidente: Pedro Biagi Neto; Diretor Vice-Presidente: 
Eduardo Biagi; Diretor Superintendente: Luiz Roberto Kaysel 
Cruz; Diretores sem Denominação Especial: José Luiz Jun-
queira Barros e José Roberto Carvalho. III) verba global de R$ 
60.000,00 para remuneração da diretoria (período 1/1/2017 a 
31/12/2017), a qual: a) ratifi cam os honorários pagos de janeiro 
à abril/2017, de R$ 18.740,00, sendo R$ 3.748,00 a cada diretor; 
b) fi xaram (período de maio a dezembro/2017), valor total de R$ 
41.260,00, sendo R$ 1.031,00 mensais a cada diretor. IV) con-
signaram que até a próxima A.G.O. será pago exclusivamente a 
Luiz Eduardo Gerardi, a título de verba honorária, R$ 1.194,04 
(líquido) por reunião que participar. Jucesp nº 414.049/17-2 em 
12/9/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Master Cargas Brasil Ltda
CNPJ 03.537.589/0016-36

Retificação
No Edital de Termo de Responsabilidade Nº 46/2017 da Sra. Tânia Lopes Anselmo, filial São
Carlos - NIRE 35905106171, Publicado neste jornal em 15/09/2017, o nº do CNPJ foi publicado com
incorreção ou seja, onde se lê: CNPJ 03.537.589/0012-02, leia-se: CNPJ 03.537.589/0016-36.

Master Cargas Brasil Ltda
CNPJ 03.537.589/0016-36

Retificação
No Edital de Termo de Responsabilidade Nº 47/2017 do Sr. João Alves Anselmo, filial São Carlos -
NIRE 35905106171, Publicado neste jornal em 15/09/2017, o nº do CNPJ foi publicado com incorre-
ção ou seja, onde se lê: CNPJ 03.537.589/0012-02, leia-se: CNPJ 03.537.589/0016-36.

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR - CNPJ/MF nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897 -
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente, ficam os senhores acionistas da Termi-
nal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”) convocados para se reunir em Assembleia Geral Extraordi-
nária da Companhia, que será realizada na sua sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº
1.343, 4º andar, Bela Vista, CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com início às 15 horas
do dia 29 de setembro de 2017, a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) A altera-
ção da estrutura de administração da Companhia, incluindo: (a.i) a extinção do Conselho de Administração da Com-
panhia e o recebimento da renúncia de todos os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia;
(a.ii) a redistribuição das matérias atualmente de competência do Conselho de Administração para competência da
Diretoria e/ou da Assembleia Geral da Companhia, conforme aplicável; (a.iii) a ratificação da composição atual dos
membros e mandato da Diretoria; (a.iv) a alteração na forma de substituição dos diretores da Companhia em caso
de vacância e/ou vaga; e (a.v) caso aprovadas as matérias indicadas nos itens anteriores, a alteração e
reformulação dos Capítulos referentes à Administração e às Assembleias Gerais do Estatuto Social da Companhia;
e (b) Caso aprovadas as matérias constantes do item (a) acima, (b.i) a adaptação dos artigos aplicáveis para ex-
cluir as referências ao Conselho de Administração; e (b.ii) a consequente reforma e consolidação do estatuto social
da Companhia (“Estatuto Social”) para adequação às deliberações aprovadas. Encontram-se à disposição dos se-
nhores acionistas, na sede social da Companhia, cópias de todos os documentos pertinentes à ordem do dia, em
conformidade com as disposições do § 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76. Nos termos do Artigo 126 da Lei nº
6.404/76, os senhores acionistas deverão apresentar seus respectivos documentos de identidade e/ou documentos
societários, conforme aplicável, sendo possível a representação por procurador devidamente constituído para
representá-los. São Paulo, 20 de setembro de 2017. Thilo Mannhardt - Presidente do Conselho de Administração.

3PL Brasil Logística S/A
CNPJ/MF nº 23.429.671/0021-11

Edital de 
Termo de Responsabilidade nº 51/2017

A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, torna 
público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias 
recebidos pela filial da sociedade empresária, “3PL 
Brasil Logística S/A”, NIRE 35905223313, Avenida 
Independência, nº 6.655, Setor 3PL ARM, bairro Nova 
Vinhedo, Município de Vinhedo/SP, CEP 13.280-000, Sr. 
Gilmar Winck, brasileiro, casado, gerente de operações, 
portador da cédula de identidade RG nº 29.680.005-3 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 594.564.690-34, 
residente e domiciliado na Rua Circular, nº 795, Casa 12, 
Jardim Passargada, Cotia/SP, CEP 06712-150, assinou 
em 05/09/2017 o Termo de Responsabilidade nº 51/2017, 
com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 
1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do 
Departamento de Registro Empresarial e Integração, 
devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente 
edital, nos termos do artigo 8º da supracitada Instrução 
Normativa. Jânio Benith, Presidente da JUCESP.

3PL Brasil Logística S/A
CNPJ/MF nº 23.429.671/0022-00

Edital de Termo de Responsabilidade nº 50/2017
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias 
recebidos pela filial da sociedade empresária, “3PL Brasil Logística S/A”, NIRE 35905223321, localizada na Estrada 
Vinhedo Viracopos, Km 04, nº 255, Portão 02, Rua Edgar Marchiori, Setor 3PL ARM, bairro Distrito Industrial, Vinhedo/SP, 
CEP 13280-000, Sr. Gilmar Winck, brasileiro, casado, gerente de operações, portador da cédula de identidade RG nº 
29.680.005-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 594.564.690-34, residente e domiciliado na Rua Circular, nº 795, Casa 
12, Jardim Passargada, Cotia/SP, CEP 06712-150, assinou em 05/09/2017 o Termo de Responsabilidade nº 50/2017, com 
fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de 
Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 
8º da supracitada Instrução Normativa. Jânio Benith, Presidente da JUCESP.

3PL Brasil Logística S/A
CNPJ/MF nº 23.429.671/0012-20

Edital de Termo de Responsabilidade nº 52/2017
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias 
recebidos pela filial da sociedade empresária, “3PL Brasil Logística S/A”, NIRE 35905194127, localizada na Rodovia 
Presidente Castelo Branco nº 11.100, Setor 3PL ARM, Jardim Maria Cristina, Barueri/SP, CEP 06421-400, Sr. Gilmar Winck, 
brasileiro, casado, gerente de operações, portador da cédula de identidade RG nº 29.680.005-3 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 594.564.690-34, residente e domiciliado na Rua Circular, nº 795, Casa 12, Jardim Passargada, Cotia/SP, CEP 
06712-150, assinou em 05/09/2017 o Termo de Responsabilidade nº 52/2017, com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto 
Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, 
devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 8º da supracitada Instrução Normativa.

Jânio Benith, Presidente da JUCESP

Vogel Participações S.A.
CNPJ/MF nº 19.760.424/0001-82 - NIRE nº 35.300.462.734

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em AGO que se realizará no dia 29/09/2017, às 10h, na sede
social da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua do Bosque, 185, Barra Funda, CEP 01136-000, a fim de discutirem e deliberarem
sobre: (a) a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2016; (b) a destinação dos resultados da Companhia apurados no exercício social encerrado em
31/12/2016; (c) a fixação da verba global de remuneração da Administração da Companhia; e (d) a reeleição de Conselheiros da Companhia. 
São Paulo, 20/09/2017. Andre Franco Sales - Presidente do Conselho de Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2017-RP

PROCESSO SEI Nº 0025141-62.2017.4.03.8000
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente e 

Obtenção do edital: a partir de 22/09/2017, às 14h00, nos endereços eletrônicos 

ARES SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF: 18.906.382/0001-82 - NIRE: 35.227.845.390

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 05 de Setembro de 2017
I. Data, Horário e Local: Aos 05.09.2017, às 10:30 hs, na sede social da Ares Serviços Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda. (“Sociedade”), localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, 
Itaim Bibi, CEP 04506-000. II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em face da presença de sócios re-
presentando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei 10.406, de 10.01.2002, 
conforme alterada. III. Mesa: Presidente: Fernando Cesar Brasileiro; Secretário: Rodrigo Henrique Botani. IV. Ordem 
do Dia: Discutir, deliberar e aprovar os seguintes assuntos: (i) subscrição e integralização, pela Sociedade, no montan-
te total de até R$270.000.000,00, das debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série úni-
ca (“Debêntures”) da 3ª emissão da Construtora Tenda S.A., (“Devedora”) por meio do “Instrumento Particular de Es-
critura da 3ª Emissão de Debêntures, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 
Construtora Tenda S.A.” (“Escritura de Emissão de Debêntures”), a ser celebrado entre a Devedora e a Sociedade, com 
a interveniência anuência da Ápice Securitizadora S.A., na qualidade de securitizadora (“Securitizadora”) e da Vórtx 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na qualidade de agente fi duciário dos CRI (“Vórtx” ou “Agente Fi-
duciário”); (ii) Análise e deliberação sobre emissão, pela Sociedade, de uma cédula de crédito imobiliário, sem garan-
tia real imobiliária (“CCI”), por meio do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobi-
liário Sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural e Outras Avenças”, a ser celebrado, entre a Sociedade e a 
Vórtx, na qualidade de instituição custodiante da CCI (“Escritura de Emissão de CCI”), de forma a representar os direi-
tos de crédito decorrentes das Debêntures, que deverão ser pagos pela Devedora, acrescidos de remuneração inciden-
te sobre o valor nominal unitário das Debêntures a partir da primeira data de integralização das Debêntures, conforme 
o caso, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da Escritura de Emissão de Debêntures, incluin-
do a totalidade dos respectivos acessórios, tais como juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, 
indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes 
da Escritura de Emissão de Debêntures (“Créditos Imobiliários”); (iii) Análise e deliberação sobre a autorização para 
que a Sociedade ceda e transfi ra à Securitizadora de forma onerosa, sem coobrigação, a CCI, as Debêntures e os Cré-
ditos Imobiliários por ela representados (“Cessão”), por meio do “Instrumento Particular de Cessão de Crédito Imobi-
liário e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Sociedade, a Securitizadora e a Devedora (“Contrato de Cessão”), no 
âmbito da securitização, pela Securitizadora, dos recebíveis imobiliários relativos aos Créditos Imobiliários, os quais se-
rão utilizados como lastro dos certifi cados de recebíveis imobiliários da 104ª série da 1ª emissão da Securitizadora 
(“CRI” e “Securitização”, respectivamente), nos termos do “Termo de Securitização de Crédito Imobiliário da 104ª Sé-
rie da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A.”, a ser celebrado entre a Se-
curitizadora e o Agente Fiduciário (“Termo de Securitização”), que serão objeto de oferta pública de distribuição a ser 
realizada nos termos da Instrução da CVM 400, de 29.12.2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Instru-
ção da CVM 414, de 30.12.2004, conforme alterada, e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”); (iv) Aná-
lise e deliberação para autorizar os administradores da Sociedade para negociar os termos e condições fi nais das De-
bêntures e da Cessão e de todos os documentos relacionados à Cessão, à Oferta e à Securitização e seus eventuais adi-
tamentos, bem como celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à realização da Cessão, da 
Oferta e da Securitização, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão de Debêntures, à Escritura de Emis-
são de CCI e ao Contrato de Cessão e seus eventuais aditamentos; e (v) Ratifi cação dos atos praticados pelos admi-
nistradores e demais representantes legais da Sociedade, em consonância com as ordens do dia acima. V. Delibera-
ções: Examinadas e debatidas as matérias constantes na ordem do dia, foi deliberado e aprovado pela unanimidade 
dos sócios da Sociedade, e sem quaisquer restrições: (i) a celebração da Escritura de Emissão de Debêntures pela So-
ciedade, bem como a subscrição da totalidade das Debêntures da 3ª Emissão, pela Sociedade, mediante a celebra-
ção do respectivo boletim de subscrição, nas condições constantes da Escritura de Emissão de Debêntures da 3ª 
Emissão; (ii) a celebração da Escritura de Emissão de CCI pela Sociedade, de forma que a Sociedade emita a CCI re-
presentativa dos Créditos Imobiliários oriundos das Debêntures; (iii) a cessão e a celebração do Contrato de Ces-
são pela Sociedade, de forma que a Sociedade ceda e transfi ra à Securitizadora de forma onerosa, sem coobrigação, 
a CCI, as Debêntures e os Créditos Imobiliários por ela representados, para serem utilizadas como lastro dos CRI no 
âmbito da Securitização, que serão objeto da Oferta; (iv) a autorização para que os administradores da Sociedade 
possam negociar os termos e condições fi nais das Debêntures e da Cessão e de todos os documentos relacionados 
à Cessão, à Oferta e à Securitização e seus eventuais aditamentos, bem como celebrar todos os documentos e pra-
ticar todos os atos necessários à realização da Cessão, da Oferta e da Securitização, incluindo, mas não se limitan-
do, à Escritura de Emissão de Debêntures, à Escritura de Emissão de CCI e ao Contrato de Cessão e seus eventuais 
aditamentos; e (v) a ratifi cação de todos os atos já praticados no âmbito desta Ordem do Dia. VI. Encerramento: 
Nada mais a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se la-
vrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 05.09.2017. Confere com o original la-
vrado em livro próprio. Mesa: Fernando Cesar Brasileiro - Presidente, Rodrigo Henrique Botani - Secretá-
rio. Sócios: Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. Fernando Cesar Brasileiro. Fernando Ce-
sar Brasileiro. JUCESP 423.996/17-4 e 15.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: Ao 5º dia do mês de Setembro de 2017, às 11:00 horas, Avenida Santo 
Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.506-000, sede da Ápice 
Securitizadora S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Quórum: Dispensada pelos presentes 
a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Fernando Cesar Brasileiro; Secretário: Sr. Rodrigo Henrique 
Botani. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a realização da 104ª Série da 1ª emissão de 
certifi cados de recebíveis imobiliários da Companhia (“CRI”), com possibilidade de distribuição 
parcial dos CRI, no montante total de até R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de 
reais), divididos em 270.000 (duzentos e setenta mil) CRI, com valor nominal unitário de 
R$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão dos CRI, nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 
(“Instrução CVM 400”), e da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme 
alterada (“Instrução CVM 414” e “Oferta”, respectivamente). Os CRI têm como lastro créditos 
imobiliários representados por, inicialmente, 270.000 (duzentas e duas mil e quinhentas) 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para 
colocação privada, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão 
das debêntures, totalizando, inicialmente, R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de 
reais), da 3ª (terceira) emissão da Construtora Tenda S.A., sociedade por ações com registro 
de companhia aberta categoria A perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Álvares Penteado, nº 61, 5º andar, Centro, CEP 01012-001, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 71.476.527/0001-35 (“Devedora”, “Debêntures” e “Crédito Imobiliário”, 
respectivamente), as quais serão subscritas e integralizadas pela Ares Serviços Imobiliários 
Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.906.382/0001-82 
(“Cedente”), e posteriormente cedidas e transferidas para a Companhia; e (ii) a autorização 
para que a Diretoria da Companhia assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta, 
contrate a instituição intermediária para realizar a Oferta, bem como todos os demais prestadores 
de serviços relacionados à Oferta, e pratique todos os demais atos necessários à implementação 
das matérias previstas no item (i) acima. 5. Deliberações: Com base na (i) Ata de Reunião da 
Diretoria da Companhia, realizada em 11 de janeiro de 2013, registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 29 de janeiro de 2013, sob o nº 51.277/13-0 e publicada 
no jornal “DCI” em 30 de outubro de 2013 e no Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São 
Paulo em 30 de outubro de 2013, por meio da qual foi autorizada, nos termos do artigo 16 do 
estatuto social da Companhia, a 1ª emissão de CRI da Companhia até o limite de 
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); (ii) Ata de Reunião da Diretoria da Companhia, 
realizada em 26 de agosto de 2013, registrada na JUCESP em 10 de setembro de 2013, sob o 
nº 349.641/13-4 e publicada no jornal “DCI” em 25 de outubro de 2013 e no Diário Ofi cial 
Empresarial do Estado de São Paulo em 25 de outubro de 2013, por meio da qual foi autorizado 
o aumento do limite da 1ª emissão de CRI da Companhia para até R$10.000.000.000,00 (dez 
bilhões de reais); e (iii) Ata de Reunião da Diretoria da Companhia, realizada em 14 de abril de 
2014, registrada na JUCESP em 30 de abril de 2014, sob o nº 159.154/14-5 e publicada no 
jornal “DCI” em 23 de maio de 2014 e no Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo 
em 23 de maio de 2014, por meio da qual foi autorizado o aumento do limite da 1ª emissão 
de CRI da Companhia para até R$12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais), sendo que, até a 
presente data, a emissão de certifi cados de recebíveis imobiliários, inclusive já considerando o 
referido CRI, não atingiu este limite, foi aprovada, por unanimidade de votos: 5.1. A realização 
da 104ª Série da 1ª emissão de certifi cados de recebíveis imobiliários da Companhia, com as 
seguintes características: a) Emissão: 1ª; b) Série: 104ª; c) Montante Total da Oferta: inicialmente, 
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), observado que (i) a Oferta poderá ser concluída 
mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, desde que haja colocação de CRI equivalentes 
a, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) (“Montante Mínimo”), e (ii) o valor 
originalmente ofertado poderá ser aumentado em até 35% (trinta e cinco por cento), conforme 
o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar 
(conforme abaixo defi nidos), totalizando o valor de até R$270.000.000,00 (duzentos e setenta 
milhões de reais); d) Quantidade de CRI: inicialmente, 200.000 (duzentos mil) CRI, observado 
que a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, observado 
o Montante Mínimo (acima defi nido). A Companhia, após consulta e concordância da XP 
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição 
fi nanceira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, 
Conjuntos 101 e 102, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-
78 (“Coordenador Líder”) e da Devedora, poderá optar por aumentar a quantidade de CRI, 
inicialmente ofertada, em até 20% (vinte por cento), nos termos e conforme os limites 
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estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 (“Opção de Lote Adicional”). 
O Coordenador Líder, após consulta e concordância prévia da Emissora e da Devedora, com o 
propósito exclusivo de atender excesso de demanda constatado no Procedimento de 
Bookbuilding, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 24 da Instrução CVM 
400, poderá optar por aumentar a quantidade dos CRI originalmente ofertados, em até 15% 
(quinze por cento) (“Opção de Lote Suplementar”). Aplicar-se-ão aos CRI decorrentes do exercício 
total ou parcial de Opção de Lote Adicional e de Opção de Lote Suplementar as mesmas condições 
e preço dos CRI inicialmente ofertados e sua colocação será conduzida sob o regime de melhores 
esforços. e) Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão dos CRI 
(“Valor Nominal Unitário”); f) Data de Emissão: a ser defi nida no Termo de Securitização referente 
à Oferta (“Data de Emissão”); g) Data de Vencimento: a ser defi nida no Termo de Securitização 
referente à Oferta (“Data de Vencimento”); h) Forma e Comprovação de Titularidade: os CRI 
serão emitidos na forma nominativa e escritural. Para todos os fi ns de direito, a titularidade dos 
CRI será comprovada: (i) pelo extrato de posição de ativos emitido pela B3 (segmento CETIP 
UTVM); ou (ii) por extrato emitido pelo Escriturador, a partir de informações que lhe forem 
prestadas com base na posição de custódia eletrônica constante da B3 (segmento CETIP UTVM); 
i) Remuneração: sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário dos CRI incidirão juros 
remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de sobretaxa 
(spread) de 0,90% a.a. (noventa centésimos por cento ao ano) (“Remuneração dos CRI”), 
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde 
a Primeira Data de Integralização, até a data do efetivo pagamento, conforme previsto no Termo 
de Securitização. j) Periodicidade de Pagamento de Amortização e Remuneração: os pagamentos 
de amortização do Valor Nominal Unitários dos CRI e da Remuneração dos CRI serão realizados, 
em parcela única, na Data de Vencimento; k) Distribuição: os CRI serão objeto de distribuição 
pública, nos termos da Instrução CVM 400, sob regime melhores esforços de colocação, sem 
prejuízo do Compromisso de Subscrição do Coordenador Líder; l) Distribuição Parcial: a Oferta 
poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, na forma do artigo 30 da 
Instrução CVM 400, desde que haja a colocação de CRI equivalentes ao Montante Mínimo; m) 
Resgate Antecipado dos CRI: nos termos a serem previstos no Termo de Securitização; n) Regime 
Fiduciário: Na forma do artigo 9º da Lei 9.514, a Companhia instituirá regime fi duciário sobre 
o Crédito Imobiliário incluindo a Conta Centralizadora (conforme defi nido no Termo de 
Securitização), constituindo referido Crédito Imobiliário lastro para a emissão dos CRI; o) Local 
de Pagamento: os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados 
pela B3 (segmento CETIP UTVM), para os CRI que estiverem custodiados eletronicamente na 
B3 (segmento CETIP UTVM). Caso por qualquer razão, qualquer um dos CRI não esteja custodiado 
eletronicamente na B3 (segmento CETIP UTVM), na data de seu pagamento, a Companhia 
deixará, em sua sede, o respectivo pagamento à disposição do respectivo titular de CRI. Nesta 
hipótese, a partir da referida data de pagamento, não haverá qualquer tipo de acréscimo sobre 
o valor colocado à disposição do titular de CRI na sede da Companhia; p) Depósito de Distribuição, 
Negociação e Custódia Eletrônica: Os CRI serão depositados (i) para distribuição pública no 
mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, ambiente de distribuição 
de ativos de renda fi xa em mercado primário, administrado e operacionalizado pela B3 (segmento 
CETIP UTVM), sendo a liquidação fi nanceira realizada por meio da B3 (segmento CETIP UTVM); 
e (ii) para negociação no mercado secundário (mercados organizados), por meio do CETIP21, 
ambiente de negociação secundária de ativos de renda fi xa administrado e operacionalizado 
pela B3 (segmento CETIP UTVM), sendo a liquidação fi nanceira dos eventos de pagamento e 
a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3 (segmento CETIP UTVM); q) Local de 
Emissão: São Paulo, SP; r) Destinação dos Recursos pela Companhia: Os recursos obtidos pela 
Companhia com a distribuição dos CRI, líquidos dos custos da distribuição, serão utilizados para 
o pagamento do valor relativo à cessão do Crédito Imobiliário pela Cedente à Companhia; e s) 
Demais características: conforme descritas nos documentos da Oferta. 5.2. A autorização para 
que a Diretoria da Companhia assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta, 
bem como contrate a instituição intermediária para realizar a Oferta, bem como todos os demais 
prestadores de serviços relacionados à Oferta e pratique todos os demais atos necessários à 
implementação das matérias previstas no item 5.1 acima. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar foi a presente reunião encerrada, da qual lavrou-se a presente ata em forma 
de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes: Mesa: Fernando 
Cesar Brasileiro, na qualidade de Presidente; Rodrigo Henrique Botani, na qualidade de Secretário. 
Diretores: Fernando Cesar Brasileiro e Arley Custódio Fonseca. São Paulo, 05 de setembro 2017. 
A presente ata é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Fernando Cesar Brasileiro - 
Presidente da Mesa e Diretor Presidente, Rodrigo Henrique Botani - Secretário da Mesa, 
Arley Custodio Fonseca - Diretor de Operações e Estruturação. JUCESP nº 414.359/17-3 
em 14.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. - CNPJ/MF nº 61.602.199/0001-12 - NIRE 35.300.030.401 - Edital de Convocação -
Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente, ficam os senhores acionistas da Companhia Ultragaz S.A. (“Compa-
nhia”) convocados para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada na sua sede soci-
al, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista, CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com início às 14 horas do dia 29 de setembro de 2017, a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (a) A alteração da estrutura de administração da Companhia, incluindo: (a.i) a extinção do Conselho
de Administração da Companhia e o recebimento da renúncia de todos os atuais membros do Conselho de Administração
da Companhia; (a.ii) a redistribuição das matérias atualmente de competência do Conselho de Administração para compe-
tência da Diretoria e/ou da Assembleia Geral da Companhia, conforme aplicável; (a.iii) a alteração do prazo de mandato da
Diretoria e ratificação de sua composição atual; (a.iv) a alteração na forma de representação da Companhia; (a.v) a altera-
ção na forma de substituição dos diretores da Companhia em caso de vacância e/ou vaga; e (a.vi) caso aprovadas as ma-
térias indicadas nos itens anteriores, a alteração e reformulação dos Capítulos referentes à Administração e às Assemblei-
as Gerais do Estatuto Social da Companhia; e (b) Caso aprovadas as matérias constantes do item (a) acima, (b.i) a adapta-
ção dos artigos aplicáveis para excluir as referências ao Conselho de Administração; e (b.ii) a consequente reforma e con-
solidação do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”) para adequação às deliberações aprovadas. Encontram-se à
disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, cópias de todos os documentos pertinentes à ordem do
dia, em conformidade com as disposições do § 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76. Nos termos do Artigo 126 da Lei nº
6.404/76, os senhores acionistas deverão apresentar seus respectivos documentos de identidade e/ou documentos
societários, conforme aplicável, sendo possível a representação por procurador devidamente constituído para representá-
los. São Paulo, 20 de setembro de 2017. Thilo Mannhardt - Presidente do Conselho de Administração.

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2017

Edital de 30/08/2017
OBJETO Contratação de empresa especializada
em limpeza e higienização de reservatórios. NOVA
DATA DE ABERTURA: Tendo em vista a
necessidade de revisão de cláusulas do edital, fica
ADIADA a abertura deste certame para às 14:00
horas do dia 06/10/17. Edital disponível
para retirada a partir do dia 22/09/2017:
No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br
(acessar o link Editais) gratuitamente, ou na Seção
de Compras e Licitações da DAE S/A – Rod.
Vereador Geraldo Dias, n.º 1.500 – Jundiaí/SP, de
2ª a 6ª feira, das 10:00 às 16:00 horas, mediante
pagamento de taxa de R$15,00. Gustavo
Barbosa Rossato / Pregoeiro.

DAE S/A – AGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73
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3PL Brasil Logística S/A
CNPJ/MF nº 23.429.671/0012-20

Edital de Termo de Responsabilidade nº 52/2017
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, “3PL Brasil Logística S/A”, NIRE 35905194127, 
localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco nº 11.100, Setor 3PL 
ARM, Jardim Maria Cristina, Barueri/SP, CEP 06421-400, Sr. Gilmar 
Winck, brasileiro, casado, gerente de operações, portador da cédula 
de identidade RG nº 29.680.005-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 594.564.690-34, residente e domiciliado na Rua Circular, nº 795, 
Casa 12, Jardim Passargada, Cotia/SP, CEP 06712-150, assinou em 
05/09/2017 o Termo de Responsabilidade nº 52/2017, com fulcro nos 
artigos 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Nor-
mativa 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, 
devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos 
termos do artigo 8º da supracitada Instrução Normativa.

Jânio Benith, Presidente da JUCESP

M&G POLIÉSTER S.A.
CNPJ 56.806.656/0001-50 - NIRE 35300147693 - Companhia Aberta
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 01/09/2017 

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO
Data: 01 de setembro de 2017. Local e Hora: Avenida das Nações Uni-
das, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 17h. Presenças: Lo-
renzo Montagna, Marco Toselli e Andrea Maria Caperdoni, através de 
vídeo conferência, acompanhados por seu representante legal Dr. Miguel 
Carlos Alberto Jambor e José Veiga Veiga. Composição da Mesa: Pre-
sidente da mesa: José Veiga Veiga; Secretário da mesa: Miguel Carlos 
Alberto Jambor. Ordem do Dia: Deliberar sobre a concessão de garantia 
em favor da M&G Polímeros Brasil S.A. Deliberações: Os membros do 
Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam a prestação de 
garantia, pela Companhia em favor da M&G Polímeros Brasil S.A., a fim 
de garantir a operação de empréstimo, no valor de até R$ 12.000.000,00 
(doze milhões de reais) por meio de Capital de Giro, junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A., ficando os Diretores da Companhia autorizados 
a praticar os atos necessários à formalização das deliberações aprova-
das nesta reunião. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrada e 
aprovada a ata da reunião, foi ela assinada pelos presentes. Certifico ser 
a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de 
setembro de 2017. José Veiga Veiga - Presidente da Mesa. JUCESP nº 
414.919/17-8, em 14.09.2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária 
Geral.

E.M.M.C. PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.748.483/0001-47 - NIRE 35300443471
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2017
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia do mês de setembro de 2017, às 08hs, 
na sede social da E.M.M.C. PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rua Rio Branco, 
273, Sala 41-A, Centro, CEP 16400-910. 2. Convocação e Presenças: 
Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social Companhia conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
ROGÉRIO CÂMARA, Presidente; e AUGUSTO RENATO AGUIAR 
MILANI, Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o jornal de grande 
circulação em que a Companhia fará as publicações determinadas pela 
Lei das S.A. 5. Deliberações: Pelo voto de acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas as seguintes 
deliberações, sem quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Autorizar a 
lavratura da ata a que se refere a presente assembleia geral em forma de 
sumário dos fatos ocorridos, contendo transcrição apenas das 
deliberações tomadas nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; e 
5.2. Determinar, em atenção ao artigo 289 da Lei das S.A., que as 
publicações da Companhia serão feitas no jornal de grande circulação 
denominado “AGORA SÃO PAULO”, além do Diário Oficial do Estado de 
São Paulo. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente 
ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
Assinaturas. Mesa: Rogério Câmara, Presidente; e Augusto Renato 
Aguiar Milani, Secretário. Acionistas presentes: Rogério Câmara; 
Augusto Renato Aguiar Milani; e BM&M Participações Societárias Ltda. 
(Por: Bárbara Bertin Mente - Administradora). Lins, 1º de setembro de 
2017. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rogério Câmara 
- Presidente, Augusto Renato Aguiar Milani - Secretário. 

Champs Elyseés Participações S/A
CNPJ nº 15.530.292/0001-41

Edital de Convocação 
Ficam convidados os senhores acionistas da Champs Elyseés Participa-
ções S/A, nos termos do artigo 123, “b” da Lei nº 6.404, de 15 de Dezem-
bro de 1976, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser rea-
lizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 4º andar - Torre Sul, 
sala 36, Jardim Paulistano - CEP: 01452-002, na cidade e comarca de
São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 horas do dia 06 de outubro
de 2017, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: Eleição dos Membros da Diretoria da Companhia para mandato esta-
tutário de 2 (dois) anos e fixação da remuneração global dos administrado-
res da Companhia para o período de 06 de outubro de 2017 a 06 de outu-
bro de 2019. São Paulo, 21 de setembro de 2017. José Pessoa de
Queiroz Bisneto e Miranda Trabulsi Pessoa de Queiroz, representada
por José Pessoa de Queiroz Bisneto.

Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços
a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de
Obra, Leitura, Medição e Entrega de Consumo de
Luz, Água e Gás Encanado, Controle de Acesso de 

Portaria, Promoção e Merchandising, Logística, Poupatempo/Detran, 
Bombeiros Profissionais Civis e de Trabalho Temporário no Estado de 
São Paulo - SINDEPRESTEM. CNPJ/MF nº 66.662.974/0001-49 - Elei-
ção SINDEPRESTEM - 2017 - Informamos às empresas associadas que 
a Chapa “A Luta Continua”, concorrente no processo eleitoral para escolha 
da Diretoria Executiva, sofreu alteração em sua composição. Informamos,
ainda, que não houve alteração na composição da Chapa “Melhor Opção
é Compliance”, concorrente no processo eleitoral para escolha da Diretoria 
Executiva, bem como não houve alteração das candidaturas autônomas
ao Conselho Fiscal. Assim, faz-se a presente publicação contendo as Cha-
pas Registradas e Habilitadas para Eleição da Diretoria Executiva e 
os Candidatos Registrados e Habilitados para Eleição do Conselho 
Fiscal - Gestão 01 de Janeiro 2018 à 31 de dezembro de 2021, em
cumprimento ao artigo 36, parágrafo sexto, inciso VI do Estatuto Social. 
Diretoria Executiva: Chapas Registradas (por ordem alfabética): Cha-
pa: A LUTA CONTINUA: Composição: Presidente: Sr. Vander Morales
- Empresa: Good Service Recursos Humanos e Serviços Especializados
Eireli. Vice-Presidente: Sr. Fernando Barbosa Calvet - Empresa: Parceira 
Recursos Humanos & Serviços Temporários Ltda. Diretor Administrati-
vo: Sr. Edmilson Luiz Formentini - Empresa: A Executiva - Prestação de
Serviços Especializados Ltda. Diretora Financeira: Sra. Eunice da Silva
Gomes Cunha - Empresa: TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerencia-
mento e Recursos Humanos S.A. Diretor Jurídico: Sr. João Batista Diniz 
Junior - Empresa: Cadiz Serviços Terceirizados Ltda. Diretor de Comuni-
cação: Sr. Paulo Magalhães - Empresa: Tema Recursos Humanos e As-
sessoria de Serviços Eireli. Diretor Suplente: Sr. Amauri de Oliveira Soa-
res - Empresa: M.S. Serviços Ltda. Diretor Suplente: Sr. Sergio Salomão
- Empresa: IMC Saste - Construções, Serviços e Comércio Ltda. Diretor
Suplente: Sr. Pierre Rafiki Orfali - Empresa: BK Consultoria e Serviços 
Ltda. Chapa: MELHOR OPÇÃO É COMPLIANCE: Composição: Presi-
dente: Sr. Daniel Simões do Viso - Empresa: Lumar Serviços, Comércio e
Distribuição Ltda. Vice-Presidente: Sr. David Lopes Schimitd - Empresa:
Schimitd Serviços Gerais Ltda. Diretor Administrativo: Sr. Antônio Chaul 
Netto - Empresa: CGTECH Serviços e Comercio nas áreas de Automação,
Telecomunicações, Condomínios e Sistemas de Segurança Eireli. Diretor
Financeiro: Sr. Carlins Ferraz dos Santos - Empresa: S.Mave Serviços 
Especiais de Mão de Obra em Geral Ltda. Diretor Jurídico: Sr. Alexandre 
Carlos Paranhos - Pro Security Serviços Especializados Ltda. Diretor de 
Comunicação: Sr. Paulo Roberto Gomes de Sá - Empresa: Alpha Secure 
Portaria e Multi Serviços Ltda. Diretor Suplente: Sr. Marcelo Luppi - Em-
presa: New Partner Recursos Humanos Ltda. Diretora Suplente: Sra. Rita 
de Cássia Assumpção Ribeiro - Empresa: Proficenter Agência de Empre-
gos e Serviços Ltda. Diretor Suplente: Sr. Fábio César Nogueira Gar-
bus - Empresa: Starseg Serviços Especializado Ltda. Conselho Fiscal: 
Candidatura Autônoma - Candidatos Registrados (por ordem alfabética); 
Sr. André Gustavo Baeta Medina - Empresa: Luandre Temporários Ltda. Sr. 
Jacob Luiz Magnus - Empresa: MCM Administração de Serviços Ltda. Sr.
Maxwell Dias Queirós - Empresa: SG Método Serviços Terceirizados Ltda.
Sr. Paulo Sérgio Campana- Empresa: Serv Camp Terceirização de Mão 
de Obra e Comércio Eireli. Sr. Reginaldo Luiz Julien Ribeiro - Empresa:
Willisa Assessoria em Recursos Humanos Ltda. Sr. Reinaldo Finocchiaro
Filho - Empresa: Drausio Rangel e Associados Consultoria Trabalhista. Sr. 
Waldemar Pellegrino Junior - Empresa: Ethics Terceirização de Mão de 
Obra Ltda. Frisamos: A Assembleia Geral ocorrerá no dia 24 de Outubro
de 2017 - Primeira chamada às 10h00 e Segunda chamada às 10h15,
com término às 17h00, na Sede do Sindeprestem: Avenida São Luiz, 258 -
18º - Centro- São Paulo - SP. São Paulo, 20 de setembro de 2017. Vander
Morales - Presidente

3PL Brasil Logística S/A
CNPJ/MF nº 23.429.671/0021-11

Edital de Termo de Responsabilidade nº 51/2017
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, “3PL Brasil Logística S/A”, NIRE 35905223313, 
Avenida Independência, nº 6.655, Setor 3PL ARM, bairro Nova Vinhedo, 
Município de Vinhedo/SP, CEP 13.280-000, Sr. Gilmar Winck, brasileiro, 
casado, gerente de operações, portador da cédula de identidade RG 
nº 29.680.005-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 594.564.690-34, 
residente e domiciliado na Rua Circular, nº 795, Casa 12, Jardim Pas-
sargada, Cotia/SP, CEP 06712-150, assinou em 05/09/2017 o Termo de 
Responsabilidade nº 51/2017, com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto 
Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Depar-
tamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado 
e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 8º da 
supracitada Instrução Normativa. Jânio Benith, Presidente da JUCESP.

Potenza Administração de Bens
e Participações S.A.

(Em Constituição)
Ata da Assembléia Geral de Constituição Realizada em 30/12/2015

Data/Hora/Local: 30/12/2015, às 10hs, São Paulo/SP. Presenças: Os
subscritores da totalidade do capital social da Companhia, a saber: (i)
Juliana Trofa Maia, RG 10.557.571-9-SSP/SP, CPF/MF 361.282.858-48;
e (ii) Alekari Kaleri Administração e Participação de Bens Ltda.,
CNPJ/MF 07.697.047/0001-03, JUCESP/NIRE 35.21990180.4,
em 07/11/2005, representada por Karina Prioli Rodrigues Trofa,
RG 23.557.552-5-SSP/SP, CPF/MF 250.825.688-92. Mesa: Presidente-
Juliana Trofa Maia, Secretária-Karina Prioli Rodrigues Trofa. Ordem do
Dia, e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) Constituição da S.A.,
de capital fechado a ser denominada Potenza Administração de Bens
e Participações S.A., cuja sede social será localizada em São Paulo/SP,
Rua Domingos Fernandes, 61, apartamento 01, bairro Vila Nova Conceição,
CEP 04509-010, destinada a realizar o objetivo social consistente em:
(i) a administração de bens próprios, móveis e imóveis; (ii) locação e
arrendamento de bens próprios, móveis e imóveis; (iii) empreendimentos
imobiliários de bens próprios; (iv) incorporação imobiliária de bens própri-
os; e (v) participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como
sócia, acionista ou quotista, podendo, inclusive, representar sociedades
nacionais ou estrangeiras. O capital social da Companhia será
de R$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. (b) Estatuto Social da Companhia, que, devidamente
assinado e rubricado por todos os acionistas, passa a integrar a
presente ata como Anexo 1 e será mantido na sede da Companhia
e arquivado no Registro de Comércio. (d) Boletim de Subscrição e a
forma de integralização do capital social, conforme segue: o capital
social da Potenza Administração de Bens e Participações S.A., de
R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, é integralmente subscrito pelos acionistas na forma do Bole-
tim de Subscrição que, devidamente assinado por todos os acionistas, pas-
sa a integrar a presente ata como Anexo 2. Atendendo ao disposto no artigo
80 da Lei 6.404/76, os acionistas subscritores do capital social procederam,
neste ato, à integralização, em moeda corrente nacional, de 10% do capital
social subscrito, conforme demonstra o comprovante de depósito bancário
que fica fazendo parte integrante desta ata como Anexo 3. O restante do
capital subscrito deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, em
até 12 meses, contados a partir da presente data. (e) Eleição dos membros
da Diretoria, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social, a saber: (i) Juliana
Trofa Maia; e (ii) Karina Prioli Rodrigues Trofa. Os Diretores ora eleitos
terão o prazo de mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição, e seu
mandato será automaticamente prorrogado até a AGO que eleger os novos
diretores, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social. Os Diretores ora elei-
tos, presentes a essa assembléia, aceitaram os cargos para os quais foram
nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão
impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e
tomaram posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação
aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro
próprio. A remuneração dos Diretores será definida oportunamente.
A Administração da Companhia ficará encarregada de tomar todas as pro-
vidências necessárias para a efetiva constituição da Companhia, incluin-
do, mas não se limitando ao registro da presente ata e do Estatuto Social
perante o competente Registro de Comércio e demais autarquias. Encerra-
mento: A Ata foi lida aprovada e assinada. Mesa: Presidente-Juliana Trofa
Maia, Secretária-Karina Prioli Rodrigues Trofa. Acionistas Presentes:
Juliana Trofa Maia e Alekari Kaleri Administração e Participações de Bens
Ltda. Visto do Advogado: Gustavo Bateman Pela-OAB/SP nº 207.054. Lista
de Anexos. Anexo I - Estatuto Social da Companhia Consolidado. Anexo II
- Boletim de Subscrição. Anexo III-Depósito Bancário. JUCESP/NIRE
nº 3530048952-7 em 09/03/2016. Flavia Regina Britto-Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: Ao 5º dia do mês de Setembro de 2017, às 11:00 horas, Avenida Santo Amaro, 48, 1º an-
dar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.506-000, sede da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”). 2. 
Convocação e Quórum: Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando a presença da to-
talidade dos diretores eleitos da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Fernando Cesar Brasileiro; Secretário: Sr. Ro-
drigo Henrique Botani. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a realização da 104ª Série da 1ª emissão de certifi ca-
dos de recebíveis imobiliários da Companhia (“CRI”), com possibilidade de distribuição parcial dos CRI, no montan-
te total de até R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), divididos em 270.000 (duzentos e setenta 
mil) CRI, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão dos CRI, nos termos da Ins-
trução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Ins-
trução CVM 400”), e da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Instrução CVM 
414” e “Oferta”, respectivamente). Os CRI têm como lastro créditos imobiliários representados por, inicialmente, 
270.000 (duzentas e duas mil e quinhentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirogra-
fária, em série única, para colocação privada, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na data de 
emissão das debêntures, totalizando, inicialmente, R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), da 3ª 
(terceira) emissão da Construtora Tenda S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta categoria 
A perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado, nº 61, 5º an-
dar, Centro, CEP 01012-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.476.527/0001-35 (“Devedora”, “Debêntures” e “Cré-
dito Imobiliário”, respectivamente), as quais serão subscritas e integralizadas pela Ares Serviços Imobiliários 
Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 
48, 1º andar, conjunto 12, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.906.382/0001-82 (“Cedente”), e posteriormente cedidas 
e transferidas para a Companhia; e (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia assine todos os documen-
tos referentes à Emissão e à Oferta, contrate a instituição intermediária para realizar a Oferta, bem como todos os 
demais prestadores de serviços relacionados à Oferta, e pratique todos os demais atos necessários à implementa-
ção das matérias previstas no item (i) acima. 5. Deliberações: Com base na (i) Ata de Reunião da Diretoria da 
Companhia, realizada em 11 de janeiro de 2013, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JU-
CESP”) em 29 de janeiro de 2013, sob o nº 51.277/13-0 e publicada no jornal “DCI” em 30 de outubro de 2013 e no 
Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo em 30 de outubro de 2013, por meio da qual foi autorizada, nos 
termos do artigo 16 do estatuto social da Companhia, a 1ª emissão de CRI da Companhia até o limite de 
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); (ii) Ata de Reunião da Diretoria da Companhia, realizada em 26 de agos-
to de 2013, registrada na JUCESP em 10 de setembro de 2013, sob o nº 349.641/13-4 e publicada no jornal “DCI” 
em 25 de outubro de 2013 e no Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo em 25 de outubro de 2013, por 
meio da qual foi autorizado o aumento do limite da 1ª emissão de CRI da Companhia para até R$10.000.000.000,00 
(dez bilhões de reais); e (iii) Ata de Reunião da Diretoria da Companhia, realizada em 14 de abril de 2014, registra-
da na JUCESP em 30 de abril de 2014, sob o nº 159.154/14-5 e publicada no jornal “DCI” em 23 de maio de 2014 
e no Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo em 23 de maio de 2014, por meio da qual foi autorizado o 
aumento do limite da 1ª emissão de CRI da Companhia para até R$12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais), sen-
do que, até a presente data, a emissão de certifi cados de recebíveis imobiliários, inclusive já considerando o refe-
rido CRI, não atingiu este limite, foi aprovada, por unanimidade de votos: 5.1. A realização da 104ª Série da 1ª emis-
são de certifi cados de recebíveis imobiliários da Companhia, com as seguintes características: a) Emissão: 1ª; b) 
Série: 104ª; c) Montante Total da Oferta: inicialmente, R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), observado 
que (i) a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, desde que haja colocação 
de CRI equivalentes a, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) (“Montante Mínimo”), e (ii) o valor ori-
ginalmente ofertado poderá ser aumentado em até 35% (trinta e cinco por cento), conforme o exercício total ou par-
cial da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar (conforme abaixo defi nidos), totalizando o va-
lor de até R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais); d) Quantidade de CRI: inicialmente, 200.000 
(duzentos mil) CRI, observado que a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, 
observado o Montante Mínimo (acima defi nido). A Companhia, após consulta e concordância da XP Investimen-
tos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição fi nanceira integrante do sistema de dis-
tribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, Conjuntos 101 e 102, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”) e da Devedora, poderá optar por aumentar a quantidade de CRI, inicial-
mente ofertada, em até 20% (vinte por cento), nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, pará-

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
NIRE JUCESP 35.300.444.957 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2017
grafo 2º, da Instrução CVM 400 (“Opção de Lote Adicional”). O Coordenador Líder, após consulta e concordância 
prévia da Emissora e da Devedora, com o propósito exclusivo de atender excesso de demanda constatado no Pro-
cedimento de Bookbuilding, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 24 da Instrução CVM 400, po-
derá optar por aumentar a quantidade dos CRI originalmente ofertados, em até 15% (quinze por cento) (“Opção de
Lote Suplementar”). Aplicar-se-ão aos CRI decorrentes do exercício total ou parcial de Opção de Lote Adicional e
de Opção de Lote Suplementar as mesmas condições e preço dos CRI inicialmente ofertados e sua colocação será
conduzida sob o regime de melhores esforços. e) Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (um mil reais), na data de 
emissão dos CRI (“Valor Nominal Unitário”); f) Data de Emissão: a ser defi nida no Termo de Securitização referen-
te à Oferta (“Data de Emissão”); g) Data de Vencimento: a ser defi nida no Termo de Securitização referente à Ofer-
ta (“Data de Vencimento”); h) Forma e Comprovação de Titularidade: os CRI serão emitidos na forma nominativa e
escritural. Para todos os fi ns de direito, a titularidade dos CRI será comprovada: (i) pelo extrato de posição de ati-
vos emitido pela B3 (segmento CETIP UTVM); ou (ii) por extrato emitido pelo Escriturador, a partir de informações
que lhe forem prestadas com base na posição de custódia eletrônica constante da B3 (segmento CETIP UTVM); i)
Remuneração: sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário dos CRI incidirão juros remuneratórios correspon-
dentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de sobretaxa (spread) de 0,90% a.a. (noventa centésimos por
cento ao ano) (“Remuneração dos CRI”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias
úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização, até a data do efetivo pagamento, conforme previsto no
Termo de Securitização. j) Periodicidade de Pagamento de Amortização e Remuneração: os pagamentos de amor-
tização do Valor Nominal Unitários dos CRI e da Remuneração dos CRI serão realizados, em parcela única, na Data
de Vencimento; k) Distribuição: os CRI serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400, sob
regime melhores esforços de colocação, sem prejuízo do Compromisso de Subscrição do Coordenador Líder; l)
Distribuição Parcial: a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, na forma do ar-
tigo 30 da Instrução CVM 400, desde que haja a colocação de CRI equivalentes ao Montante Mínimo; m) Resgate
Antecipado dos CRI: nos termos a serem previstos no Termo de Securitização; n) Regime Fiduciário: Na forma do 
artigo 9º da Lei 9.514, a Companhia instituirá regime fi duciário sobre o Crédito Imobiliário incluindo a Conta Cen-
tralizadora (conforme defi nido no Termo de Securitização), constituindo referido Crédito Imobiliário lastro para a
emissão dos CRI; o) Local de Pagamento: os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimen-
tos adotados pela B3 (segmento CETIP UTVM), para os CRI que estiverem custodiados eletronicamente na B3 
(segmento CETIP UTVM). Caso por qualquer razão, qualquer um dos CRI não esteja custodiado eletronicamente
na B3 (segmento CETIP UTVM), na data de seu pagamento, a Companhia deixará, em sua sede, o respectivo pa-
gamento à disposição do respectivo titular de CRI. Nesta hipótese, a partir da referida data de pagamento, não ha-
verá qualquer tipo de acréscimo sobre o valor colocado à disposição do titular de CRI na sede da Companhia; p)
Depósito de Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: Os CRI serão depositados (i) para distribuição pública
no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, ambiente de distribuição de ativos de
renda fi xa em mercado primário, administrado e operacionalizado pela B3 (segmento CETIP UTVM), sendo a liqui-
dação fi nanceira realizada por meio da B3 (segmento CETIP UTVM); e (ii) para negociação no mercado secundá-
rio (mercados organizados), por meio do CETIP21, ambiente de negociação secundária de ativos de renda fi xa ad-
ministrado e operacionalizado pela B3 (segmento CETIP UTVM), sendo a liquidação fi nanceira dos eventos de pa-
gamento e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3 (segmento CETIP UTVM); q) Local de Emissão:
São Paulo, SP; r) Destinação dos Recursos pela Companhia: Os recursos obtidos pela Companhia com a distribui-
ção dos CRI, líquidos dos custos da distribuição, serão utilizados para o pagamento do valor relativo à cessão do
Crédito Imobiliário pela Cedente à Companhia; e s) Demais características: conforme descritas nos documentos da
Oferta. 5.2. A autorização para que a Diretoria da Companhia assine todos os documentos referentes à Emissão e
à Oferta, bem como contrate a instituição intermediária para realizar a Oferta, bem como todos os demais presta-
dores de serviços relacionados à Oferta e pratique todos os demais atos necessários à implementação das maté-
rias previstas no item 5.1 acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada,
da qual lavrou-se a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os pre-
sentes: Mesa: Fernando Cesar Brasileiro, na qualidade de Presidente; Rodrigo Henrique Botani, na qualidade de
Secretário. Diretores: Fernando Cesar Brasileiro e Arley Custódio Fonseca. São Paulo, 05 de setembro 2017. A pre-
sente ata é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa e Diretor
Presidente, Rodrigo Henrique Botani - Secretário da Mesa, Arley Custodio Fonseca - Diretor de Operações e
Estruturação. JUCESP nº 414.359/17-3 em 14.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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