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GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. - CNPJ/MF nº 09.352.594/0001-74 - NIRE 35.222.090.200
EXTRATO DA 12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
(a) Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C., CNPJ nº 19.301.188/0001-36, representada por Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz, RG nº 13.580.275-1 e CPF nº 066.469.128-58, residente e domiciliada em São Paulo/SP; e (b) Gsam Holdings L.L.C., CNPJ
nº 24.308.042/0001-52, representada por Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz; únicos sócios da Goldman Sachs Asset Management
Brasil Ltda., sede em São Paulo/SP, CNPJ nº 09.352.594/0001-74, JUCESP NIRE 35.222.090.200, têm entre si, justo e contratado, alterar o
Contrato Social da Sociedade. 1. Alterar a denominação da Sociedade de “Goldman Sachs Asset Management Brasil Ltda.” para “Goldman
Sachs Participações II Ltda.”. 2. Alterar o objeto social da Sociedade, excluindo as atividades de prestação de serviços de administração de
fundos de investimento e gestão de carteiras de valores mobiliários e incluindo como objeto social a participação em quaisquer outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. 3. Reduzir o capital social da Sociedade, de R$ 48.230.000,00 para R$ 42.230.000,00, mediante
o cancelamento de 6.000.000 de quotas representativas do capital social da Sociedade, detidas pelos seus sócios, proporcionalmente às
suas participações. São Paulo, 25/08/2017. Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C. p.p. Gersoni Analla Fernandes
Montes Munhoz GSAM Holdings L.L.C. p.p. Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz. Diretora: Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz.

Danubio do Brasil Administração e Participações Ltda.
CNPJ: 20.590.698/0001-50 - NIRE: 35.228.528.258
Ata da Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 01.09.2017
Data e Hora: 01.09.2017, às 16hs. Local: na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14º andar,
conjunto 141, CEP 04538-132, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP. Presença: totalidade dos sócios quotistas. Ordem
do Dia: 1.) Deliberação sobre a redução de capital social por considerar excessivo em relação ao objeto da sociedade,
na forma de reembolso do valor do mesmo aos sócios quotistas. 2.) Outros assuntos de interesse social. Deliberações
por unanimidade: 1.) Aprovada a redução do capital social, de R$ 153.814.744,00 para o valor de R$ 125.814.744,00,
por meio de reembolso de quotas no valor de R$ 28.000.000,00, todas pertencentes à sócia quotista Danubio LLC.
2.) Aprovado o pagamento do reembolso em dinheiro à sócia quotista Danubio LLC do valor integral da redução do
capital. Na presente data os sócios quotistas promoverão a alteração do contrato social consignando o novo valor do
capital social. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos sócios quotistas presentes, a qual será publicada na forma do § 1º do artigo 1.084 do Código Civil, para que se produzam os devidos efeitos legais. São Paulo, 01.09.2017. Danubio LLC - Elie Horn, Elie Horn.

Ford Credit Holding Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 00.936.236/0001-34 - NIRE nº 35.213.454.831
Extrato da Ata da Reunião das Sócias de 31.08.2017
Data, hora, local: 31.08.2017, 10hs, na sede, Avenida do Taboão, 899, prédio 6, sala 3, São Bernardo do Campo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: José da Costa Muniz Netto; Secretário:
Rodrigo Lima Monteiro Bernardes. Deliberações aprovadas: 1. Redução de R$ 49.147.150,00 do capital da Sociedade que hoje é de R$ 402.669.380,00 por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto social. 1.1. Em virtude da redução de
capital ora aprovada, o capital social passará de R$ 402.669.380,00 para R$ 353.522.230,00, mediante o cancelamento
de 49.147.150,00 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. 1.2. O valor de R$ 49.147.150,00, proveniente da redução
do capital social, será distribuído entre os sócios, devendo a sócia Ford Credit International, receber R$ 49.147.150,00
e a sócia Ford Motor Credit Company, por conta de sua pequena participação não possuirá nada a receber. 1.3. Dar
nova redação ao Artigo 5º do Contrato Social: “Artigo 5º: O capital social, totalmente integralizado, é de R$
353.522.230,00, dividido em 353.522.230,00 de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre
as sócias: Sócia - Nº de Quotas Detidas - Valor Nominal (R$): Ford Credit International: 353.522.228,00,
353.522.228,00; Ford Motor Credit Company: 2,00, 2,00; Total: 353.522.230,00, 353.522.230,00. Responsabilidade das Sócias. § Único: A responsabilidade de cada sócia é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas, mas todas
respondem solidariamente pela integralização do capital social.” 2. Os sócios acordam que o Contrato Social da Sociedade, após arquivamento da presente ata, será alterado e consolidado de forma a reﬂetir a nova redação da Cláusula 5ª. Encerramento: Nada mais. São Bernardo do Campo, 31.08.2017. Ford Credit International e Ford Motor Credit
Company. ambas p.p. Ana de Longui França e p.p. Renata Augusta Wleminchx Sampaio

ÁPICE SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 63ª Série da 1ª Emissão - Edital de Convocação
Ficam convocados os Titulares de CRI” da 63ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A., em atenção à Cláusula Décima Primeira, do Termo de Securitização dos CRI, a se reunirem em AGT, a ser realizada em 1ª convocação, em
20.09.2017, 11hs, na sede da Emissora, São Paulo/SP, Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, Conjunto 12, Itaim Bibi, CEP
04506-000, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) autorizar a liberação dos direitos de garantia oriundos do
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças, ﬁrmado aos 25.07.2016 entre a
Devedora Fiduciante e a Emissora, pelo qual foi constituída a alienação ﬁduciária do imóvel “Terracota” (“Contrato Terracota”), na forma de sua Cláusula Décima Quarta; (ii) autorizar o aumento do limite de LTV, de 110% para 132%. Nesse sentido, a Devedora poderá solicitar a liberação de outras garantias, desde que: (a) apresente novas Garantias, sujeitas a aprovação dos investidores e demais procedimentos já existentes nos Documentos da Operação para substituição de garantia; ou (b) constitua cash colateral. Em ambos os casos, para referida liberação, o LTV deverá estar enquadrado em 132%; (iii) autorizar que a Emissora e o Agente Fiduciário, às expensas da Devedora Fiduciante, formalizem todos e quaisquer aditamentos aos Documentos da Operação, de modo a reﬂetir o disposto nos itens (i) e (ii) acima; Informações Gerais: Os Titulares dos CRI deverão encaminhar à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ/MF 36.113.876/0001-91, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e a indicação da quantidade de CRI de sua titularidade, para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48hs de antecedência em relação à data de realização da AGT. No dia de realização da AGT, os representantes dos Titulares dos CRI deverão se apresentar munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail. São Paulo, 05.09.2017. Fernando Cesar Brasileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Ford Credit Serviços de Assessoria e Consultoria Ltda.
CNPJ/MF nº 61.370.946/0001-34 - NIRE 35.202.201.146
Extrato da Ata da Reunião das Sócias Realizada em 31.08.2017
Data, Hora, Local: 31.08.2017, às 10hs, na sede social, Avenida do Taboão, 899, prédio 6, sala 1, Rudge Ramos,
São Bernardo do Campo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente:
José da Costa Muniz Netto; Secretário: Rodrigo Lima Monteiro Bernardes. Deliberações Aprovadas: 1. Redução
de R$ 49.147.150,00 do capital que hoje é de R$ 69.147.150,00 por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto social. 1.1. Em virtude da redução de capital, o capital social passará de R$ 69.147.150,00 para R$ 20.000.000,00,
mediante o cancelamento de 49.147.150,00 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. 1.2. O valor de R$
49.147.150,00, proveniente da redução do capital social, será distribuído entre os sócios, devendo a sócia Ford
Credit Holding Brasil Ltda. receber R$ 49.114.146,00 e a sócia Ford Participações Ltda. receber o valor de
R$ 33.004,00. 1.3. Alterar o Artigo Quinto do Contrato Social: “Artigo 5º. O capital social, totalmente integralizado,
é de R$ 20.000.000,00, dividido em 20.000.000,00 de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre as sócias: Sócia - Nº de Quotas Detidas - Valor Nominal (R$): Ford Credit Holding Brasil Ltda. 19.986.569,00 - 19.986.569,00; Ford Participações Ltda. - 13.431,00 - 13.431,00. Total: 20.000.000,00 20.000.000,00. Responsabilidade das Sócias. § Único. A responsabilidade de cada sócia é, na forma da lei, restrita
ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.” 2. Consolidação do Contrato Social. Encerramento: Nada mais. São Bernardo do Campo, 31.08.2017. José da Costa Muniz
Netto - Presidente; Rodrigo Lima Monteiro Bernardes - Secretário; Ford Credit Holding Brasil Ltda. e Ford Participações Ltda., ambas p.p Ana de Longui França, p.p Renata Augusta Wleminchx Sampaio.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2017
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias de julho de 2017, às 15:00 horas, na sede da ÁPICE SECURITIZADORA S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim
Bibi, CEP 04506-000 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensada pelos presentes a realização de convocação, considerando a presença da totalidade dos Diretores eleitos da Companhia. 3. MESA: Presidente: Sr. Fernando
Cesar Brasileiro; e Secretário: Sr. Rodrigo Henrique Botani. 4. PARTICIPANTES: Diretor de Operações e Estruturação: Sr.
Arley Custódio Fonseca. 5. ORDEM DO DIA: Aprovação do aumento do limite da 1ª emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e da 1ª emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer
restrições, foi autorizado, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 16, do Estatuto Social da Companhia: (i) o aumento
do limite da 1ª emissão de CRI da Companhia de R$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais) para R$ 30.000.000.000,00
(trinta bilhões de reais); e (ii) o aumento do limite da 1ª emissão de CRA da Companhia de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) para R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais); ambos por prazo indeterminado e com a constituição
de patrimônio separado. Os CRI e os CRA poderão ser emitidos em uma ou mais séries, nos termos da lei competente, e
poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente, sendo dispensada a aprovação societária individual de cada
oferta pela Companhia, desde que atenda o limite estabelecido neste ato. 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura
desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo, 31 de julho de 2017. FERNANDO CESAR BRASILEIRO- Presidente da Mesa, Diretor Presidente, RODRIGO HENRIQUE BOTANI - Secretário da Mesa, ARLEY CUSTODIO FONSECA - Diretor de Operações e Estruturação. JUCESP nº 377.751/170 em 18.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BNC BRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
(anteriormente denominada BANCO BARCLAYS S.A.)
CNPJ nº 61.146.577/0001-09 - NIRE 35-2-3053611-4
Ata da Reunião de Sócios Realizada em 05 de Setembro de 2017
I - Data, Hora e Local - Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2017, às 12:0h (doze horas), na sede social, sita
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 12º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04538-132, São Paulo/SP. II – Instalação e Presenças - A Reunião foi instalada com a presença de todos os sócios detentores do capital social da Sociedade, a saber Barclays Bank PLC sociedade devidamente constituída e registrada de acordo com as leis da Inglaterra e do País de Gales, registrada sob o nº 1026167, cuja sede está situada em 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Reino Unido, inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.454.304/0001-42, e Barclays Corporation Limited. sociedade devidamente constituída e registrada de acordo com as leis do Canadá, cuja sede social está situada em 333 Bay Street,
Unit 4910 Toronto, Ontario M5H 2R2 Canadá, inscrita no CNPJ/MF sob o número 23.307.280/0001-80, ambas neste
ato representadas por seu Procurador Sr. Marco André Cavalcanti de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade (RG) nº 430671 MAER/RJ, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº 109.628.41897, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Nº
4.440, 12º andar, CEP 04538-132. III - Convocação – Dispensada, face ao comparecimento de todos os Sócios representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei 40.406//2002 (“Código Civil Brasileiro”). IV – Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos - A Reunião foi presidida pelo Sr. Marco André Cavalcanti de Carvalho representante dos sócios Barclays Bank PLC e Barclays Corporation Limited. e foi secretariada pelo Sr. Luiz Guilherme Oliveira Weber. V - Ordem do Dia – Apreciação, discussão e votação sobre a Redução de
Capital da Sociedade por encontrar-se excessivo em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do
Código Civil Brasileiro. VI – Deliberações Tomadas por Unanimidade - Os sócios presentes indicaram o Sr. Marco André Cavalcanti de Carvalho para presidir a Reunião e em seguida o Presidente da Mesa indicou o Sr. Luiz Guilherme Oliveira Weber como Secretário. De início os sócios presentes conﬁrmaram ter conhecimento da matéria constante
na Ordem do Dia e ao ﬁnal das discussões deliberaram os sócios: 1) aprovar com fundamento no artigo 1.082, inciso
II, do Código Civil, a redução do capital social em R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), considerados excessivos
em relação ao objeto social da Sociedade, com o cancelamento de 100.000.000 (cem milhões) de quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, todas de propriedade da sócia Barclays Bank PLC, a qual receberá, com a
anuência da sócia Barclays Corporation Limited., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado
de R$ 222.986.469,00 (duzentos e vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove
reais), dividido em 222.986.469 (duzentos e vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentas e sessenta e nove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, para R$ 122.986.469,00 (cento e vinte e
dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), dividido em 122.986.469 (duzentos e vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentas e sessenta e nove) quotas, com valor nominal
de R$ 1,00 (um real) cada quota. 2) em seguida os sócios deliberam autorizar os administradores da Sociedade a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários para a restituição dos valores devidos em razão da redução de capital,
nos termos aprovados acima, assim como a publicar esta ata, contendo as deliberações aprovadas, para os ﬁns prescritos no artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil Brasileiro, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. VII - Encerramento e Assinaturas - Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para que fosse lavrada esta ata, que, lida e aprovada por unanimidade,
vai assinada pelos integrantes da Mesa e pelos sócios presentes. São Paulo, 5 de setembro de 2017. (aa) Marco André
Cavalcanti de Carvalho - Presidente; Luiz Guilherme Oliveira Weber - Secretário; Sócios Presentes: (i) Barclays Bank
PLC.: p.p. Marco André Cavalcanti de Carvalho; (ii) Barclays Corporation Limited.: p.p. Marco André Cavalcanti de
Carvalho. Marco André Cavalcanti de Carvalho - Presidente, Luiz Guilherme Oliveira Weber - Secretário. Barclays
Bank PLC – Sócio. p.p. Marco André Cavalcanti de Carvalho. Barclays Corporation Limited. - Sócio. p.p. Marco
André Cavalcanti de Carvalho. Advogado: Jorge Manuel de Andrade Monteiro Alves – OAB/SP: 142.948.

AVISOS DE LICITAÇÕES
PG ONLINE MA 14835/17-Aquisição de Medidores de Vazão Tipo Vortex.
Recebimento das Propostas: a partir da 00h00 (zero hora) do dia 21/09/2017 até às
09:00 h (nove horas) do dia 22/09/2017, no sítio da Sabesp na Internet www.sabesp.
com.br/licitacoes-Abertura das Propostas: às 09h00 (nove horas) do dia 22/09/2017
pelo Pregoeiro. Credenciamento dos Representantes: permanentemente aberto,
através do sítio da Sabesp na Internet: www.sabesp.com.br/licitacoes. O Edital
completo será disponibilizado a partir de 06/09/2017, para consulta e download, na
página da Sabesp na Internet www.sabesp.com.br/licitacoes. SP, 06/09/2017-UN de
Produção de Água da Metropolitana-MA.
PG ONLINE CSS 13901/17-Prestação de Serviços de Engenharia para Limpeza de
Dutos de Ar-Condicionado nas Unidades do Complexo Administrativo Costa Carvalho,
sito à Rua Costa Carvalho, 300, Pinheiros, São Paulo-SP. Edital para “download” a
partir de 06/09/17-www.sabesp.com.br/fornecedores-mediante obtenção de senha e
credenciamento (condicionante a participação) no acesso “cadastre sua empresa”.
Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações
na Av. Estado, 561-Ponte Pequena-São Paulo/SP. Envio das Propostas a partir da
00h00 de 20/09/17 até as 09h00 de 21/09/17-www.sabesp.com.br/fornecedores. As
09h00 será dado início à Sessão Pública. S.P. 06/09/17-(CP) A Diretoria.
PG ONLINE 14729/17-forn. detector/localizador de tubos, cabos e materiais
metálicos e equipamento de ﬁlmagem para rede coletora de esgoto-UN NORTEMN. Credenciamento dos representantes aberto através do sítio Sabesp na Internet
www.sabesp.com.br/licitacoes, mediante obtenção de senha no acesso cadastre sua
empresa. Edital completo disponível p/download a partir 06/09/17. Rec. Prop. a partir
das 00h00 do dia 19/09/17 até as 08h59 do dia 20/09/17-Abertura das propostas as
09h00 do dia 20/09/17 no sítio da Sabesp na Internet acima. SP, 06/09/17-MN.
PG ONLINE 14970/17-Aquisição de conjuntos motobombas submersíveis para
estações elevatórias de esgotos de diversos municípios da UN Capivari/Jundiaí
Edital para “download” a partir de 06/09/2017-www.sabesp.com.br/licitacoesmediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a participação) no
acesso “cadastre sua empresa”. Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984:
Informações (11) 4894-8155. Envio das Propostas a partir da 00h00 de 20/10/2017
até as 09h00 de 23/10/2017-www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 09h01 será dado
início à Sessão Pública.-Itatiba, 06/09/2017-(RJ) A Diretoria.
PG ONLINE CSS 13627/17-Prestação de serviços de elaboração e conferência de
cálculos em ações trabalhistas de interesse da Sabesp. Edital para “download” a
partir de 06/09/17-www.sabesp.com.br/licitacoes-mediante obtenção de senha e
credenciamento (condicionante a participação) no acesso “Cadastre sua empresa”.
Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações:
Av. Estado, 561-SP-fax (11) 3388-6384. Envio das Propostas a partir da 00h00 de
20/09/17 até as 10h00 de 21/09/17-www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 10h00 será
dado início à Sessão Pública.S.P. 06/09/17-(CR) A Diretoria.
CP TGD 13633/17-Prestação de serviços de engenharia para supervisão dos
contratos de projeto da superintendência de gestão de projetos especiais-TG. Edital
completo disponível para download a partir de 06/09/2017-www.sabesp.com.br/
licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso-cadastre sua empresa-Receb. Doc.
Habilitação e Proposta: 23/10/2017, às 9h00 - Sala 20-Av. do Estado, 561-Unidade
II-Ponte Pequena-SP. SP-06/09/2017-TGD.
LEILÃO SABESP ONLINE 14037/17
Alienação de carcaças de hidrômetros (materiais inservíveis), pertencentes à
Sabesp, mediante permuta de hidrômetros novos-Recebimento das Propostas:
a partir da 00h00 de 23/10/2017 até 09h00 de 24/10/2017, no site www.sabesp.
com.br/licitacoes-Abertura das Propostas: às 09h00 de 24/10/2017 pelo Pregoeiro.
Credenciamento dos Representantes: permanentemente aberto, através do site
acima. O Edital completo será disponibilizado a partir de 06/09/2017, para consulta e
cópia, no site acima. CSM-SP, 06/09/17. A Diretoria.
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
A Sabesp torna público que será realizada a 2ª Audiência Pública relativa à prestação
de serviços de destinação ﬁnal ambientalmente adequada dos resíduos produzidos
nos processos empregados em tratamento de esgoto das instalações da ETE BarueriSP, nos termos do artigo 39 da lei nº 8666/93. A audiência pública será realizada às
14h do dia 28/09/17, no Auditório Pau Brasil-Avenida do Estado nº 561-Bom Retiro,
São Paulo-SP. S.P. 06/09/17 (MT). A Diretoria.
VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE GUARUJÁ-SP
CONCORRÊNCIA SABESP CSS 06.842/17
Alienação de área de terreno localizado na Avenida Castelo Branco, em frente à
Rua São Paulo e à Rua Washington Luiz, Vicente de Carvalho, Comarca de
Guarujá, SP, com área total titulada de 12.800,00m2, sendo que a área livre possui
4.362,55m2. Edital completo disponível p/download a partir de 01/09/17-www.sabesp.
com.br/licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”.
Informações: fax (11) 3388-6384, via site, e-mail claudiabega@sabesp.com.br ou
no CSS, Av. do Estado, 561-Unid. I-Pte. Peq.-SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30 às
16h30. Receb. Proposta e Doc. Habilitação: 10/10/17, às 10h00, na Sede da Unidade
de Negócio Baixada Santista. Sala de Licitações. Avenida São Francisco, 128,
Centro, Santos, SP. SP 01/09/17-(CPI). A Diretoria.
VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP
CONCORRÊNCIA SABESP CSS 12.664/17
Alienação de imóvel situado na Rua Tecla, 262, com fundo para a Rua Hamilton Prado,
649, Vila Guarani, São Paulo, SP, todo murado, com área total de 702,00m2. Edital
completo disponível p/download a partir de 01/09/17-www.sabesp.com.br/licitacoesmediante obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”. Informações: fax
(11) 3388-6384, via site, e-mail claudiabega@sabesp.com.br ou no CSS, Av. do
Estado, 561-Unid. I-Pte. Peq.-SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30 às 16h30. Receb.
Proposta e Doc. Habilitação: 09/10/17, às 10h00, no Auditório de Licitações “1” da
Sabesp, na Avenida do Estado, 561-Unidade I-Ponte Pequena-Capital/São Paulo.
SP 01/09/17-(CPI). A Diretoria.
VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA/SP
CONCORRÊNCIA SABESP CSS 12.593/17
Alienação de imóvel-Terreno com área de 547,00m², lote nº 34 da quadra nº 02,
situado na Rua Cecília da Silva Colagrande, ao lado do nº 382 e Rua José Dominicci
(segunda frente), Jardim do Morumbi-Município e Comarca de Bragança PaulistaSP. Edital completo disponível p/download a partir de 01/09/17-www.sabesp.com.
br/licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”.
Informações: fax (11) 3388-6384, via site, e-mail claudiabega@sabesp.com.br ou
no CSS, Av. do Estado, 561-Unid. I-Pte. Peq.-SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30
às 16h30. Receb. Proposta e Doc. Habilitação: 09/10/17, às 14h00, no Auditório de
Licitações “1” da Sabesp, na Avenida do Estado, 561-Unidade I-Ponte PequenaCapital/São Paulo. SP 01/09/17-(CPI). A Diretoria.
VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
CONCORRÊNCIA SABESP CSS 02.812/17
PRORROGAÇÃO DE DATAS
Alienação de área de terreno com 520,00m², localizado na Rua Antonio Bortoluzzi
ao lado do nº 221, Centro-Município de Álvares Machado e Comarca de Presidente
Prudente-SP. Edital disponível p/download desde 17/05/17-www.sabesp.com.
br/licitacoes-mediante obtenção de senha no acesso “Cadastre sua empresa”.
Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações:
via site, e-mail claudiabega@sabesp.com.br ou no CSS, Av. do Estado, 561Unid. I-Pte. Peq.-SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30 às 16h30. Receb. Proposta e
Doc. Habilitação: 20/09/17, às 09h00, na UN Baixo Paranapanema, sito à Av. Cel.
José Soares Marcondes, 3623, Jardim Bongiovani, Presidente Prudente, SP. S.P.
17/08/17-(CPI). A Diretoria.
VENDE-SE IMÓVEL-MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP
CONCORRÊNCIA SABESP CSS 08849/17-Alienação de imóvel situado na Rua
Frutal, s/n, Brasilândia, São Paulo, SP, com área total titulada de 2.405,00m², sendo
que a área livre possui 1.665,00m2. Edital completo disponível p/ download a partir
de 26/07/17 - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no
acesso “cadastre sua empresa”. Informações: fax (11) 3388-6384, via site, e-mail
claudiabega@sabesp.com.br ou no CSS, Av. do Estado, 561 - Unid. I - Pte. Peq.
- SP/SP, das 8h30 às 11h30/13h30 às 16h30. Receb. Proposta e Doc. Habilitação:
19/09/17, às 09h00, no endereço acima - Auditório de Licitações 1.S.P. 26/07/17(CPI) A Diretoria.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

quarta-feira, 6 de setembro de 2017

BS Holding S.A.
CNPJ/MF nº 05.275.432/0001-29 – NIRE 35-3.0047596-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 2/05/2017
Local e Horário: na sede da “Companhia”, localizada na cidade de
Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua Cerqueira César, 1799, CEP
13339-030, às 9h00 (nove horas). Convocação e Presença: dispensadas
as formalidades de convocação face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social votante, nos termos do artigo 124, §4o,
da Lei nº 6.404, de 15/12/976 (a “Lei das S.A.”), conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Benjamin Steinbruch, Presidente. Carolina Justus Cury Steinbruch, Secretária. Ordem do
Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as
demonstrações ﬁnanceiras do exercício social ﬁndo em 31/12/2016; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; e (iii) reeleição da
Diretoria. Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais
ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes resoluções:
1. Considerar sanadas (i) a inobservância à antecedência na publicação
do balanço, com base no permissivo constante no artigo 133, §4º, da Lei
das S.A., e (ii) a inobservância ao prazo para realização da Assembleia
Geral Ordinária, nos termos do artigo 132, da Lei das S.A. 2. Aprovar o
Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016,
publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia SP,
ambos nas edições de 26/04/2017. 3. Aprovar o resultado do exercício, no
valor de R$ 791.137,00 (setecentos e noventa e um mil, cento e trinta e
sete reais), e, nos termos da Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia, aprovar a proposta da administração para dar a seguinte destinação
ao resultado obtido: 3.1. destinar o valor de R$ 39.556,85 (trinta e nove mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para a conta de Reserva Legal, em cumprimento ao disposto no artigo 193 da Lei das
S.A.; 3.2. aprovar que o saldo remanescente do exercício, no valor total de
R$ 751.580,15 (setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta reais e quinze centavos), seja destinado para a conta de Reserva de Lucros
da Companhia, sem qualquer distribuição de dividendos aos acionistas,
conforme permissivo do artigo 202, §3º, inciso II, da Lei das S.A. 4. Reeleger a Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, a qual
será composta pelos seguintes membros: (i) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade de RG nº 3.627.815-4, SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob nº 618.266.778-87, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, CEP 04538-132; e (ii) para o cargo
de Diretora Superintendente, a Sra. Carolina Justus Cury Steinbruch,
brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade de RG
nº 15.520.044-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 143.141.468-93, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, CEP 04538132. 4.1. Os diretores reeleitos serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse em livro próprio, e declaram, sob as penas
da lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.
4.2. Determinar que a ﬁxação da remuneração dos administradores da
Companhia será deliberada oportunamente. 5. Autorizar a administração
da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento
do quanto deliberado neste ato. Documentos: ﬁcaram arquivados na sede
da Companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa o Relatório, Balanço Patrimonial e demais demonstrações ﬁnanceiras relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2016. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na
forma de sumário, sendo ela cópia ﬁel daquela lançada no Livro de Atas de
Assembleias Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada. Mesa: Benjamin Steinbruch, Presidente. Carolina Justus
Cury Steinbruch, Secretária. Acionistas: Benjamin Steinbruch; Carolina
Justus Cury Steinbruch. Indaiatuba, 2/05/2017. Benjamin Steinbruch Presidente; Carolina Justus Cury Steinbruch - Secretária. Diretores
reeleitos: Benjamin Steinbruch; Carolina Justus Cury Steinbruch.
JUCESP nº 389.187/17-3 em 22/08/2017.

VIIV Empreendimentos
Imobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 15.030.103/0001-71 - NIRE nº 35.300.419.413
Assembleia Geral Ordinária
1. Data, hora e Local: Realizada aos 10/07/2017, às 10h00min., na
sede social da VIIV Empreendimentos Imobiliários S.A., localizada na
cidade de Catanduva/SP, na Avenida Deputado Orlando Zancaner, 335,
Jardim Amêndola, CEP 15801-120 (a “Companhia”). 2. Convocação e
Presenças: Face à presença da totalidade dos acionistas da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos
do Artigo 124, §4º, da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada (a “Lei das
S.A.”). 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e secretariados pela Sra. Andréa Sanches Fernandes.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário, com as assinaturas do Sr. Presidente e da
Sra. Secretária, e a omissão das assinaturas dos Srs. Acionistas, na
forma prevista pelo §1º do Artigo 130 da Lei das S.A.; (ii) aprovação das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR¿QGRHP
(iii) D GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR H (iv) a reeleição dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas, por
XQDQLPLGDGHGHYRWRVHVHPTXDLVTXHUUHVWULo}HVUHVROYHUDPDSURYDU
(i) a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário, com as
assinaturas do Sr. Presidente e da Sra. Secretária, e a omissão das
assinaturas dos Srs. Acionistas, na forma prevista pelo §1º do Artigo 130
da Lei das S.A.; (ii) DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRSHUtRGR
VRFLHWiULR ¿QGR HP  SXEOLFDGDV QR '2(63 H '&, DPERV
QDGDWDGH26U3UHVLGHQWHHVFODUHFHXTXHRVGRFXPHQWRV D TXH VH UHIHUH R DUWLJR  GD /HL GDV 6$ ¿FDUDP H SHUPDQHcem à disposição dos senhores acionistas na sede da empresa; e (iii)
SHODQmRGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVREULJDWyULRVGRH[HUFtFLR¿QGRHP
31/12/2016, mantendo em reserva de lucros e pela manutenção do salGRGRUHVXOWDGRDSXUDGRQRH[HUFtFLRHPFRQWDGHUHVHUYDGHOXFURV(iv)
a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
cuja composição passa a ser: (a) Sr. Luciano Sanches Fernandes, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º
16.393.274-8/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 098.197.408-27,
para o cargo de Presidente; (b) Sra. Andréa Sanches Fernandes, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG
n.º 12.953.418-3/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 098.061.27803, para o cargo de Primeira Vice Presidente; (c) Sra. Silmara Sanches
Fernandes, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de
identidade RG n.º 7.120.999/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º
005.180.478-65, para o cargo de Segunda Vice-Presidente; e (d) Sr. Tulio Soubhia Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 32.920.205-4/SSP-SP e inscrito no
CPF/MF sob o n.º 310.407.348-12, para o cargo de Conselheiro, todos
com endereço comercial na cidade de Catanduva/SP, na Rua Bahia,
&HQWUR&(3RVTXDLVVmRUHHPSRVVDGRVQDSUHVHQWH
data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse e declaraomRGHGHVLPSHGLPHQWRODYUDGRVHPOLYURSUySULRDUTXLYDGRQDVHGHGD
Companhia, para um mandato de 02 anos contados a partir desta data.
(1) Os membros do conselho de Administração ora reeleitos declaram,
VREDVSHQDVGDOHLTXHQmRVHHQFRQWUDPLPSHGLGRVSRUOHLHVSHFLDO
GHH[HUFHUHPDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQHPIRUDPFRQGHQDGRV
RXHVWmRVREHIHLWRVGHFRQGHQDomRDSHQDTXHYHGHDLQGDTXHWHPporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, peita
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra
RVLVWHPD¿QDQFHLURQDFLRQDOFRQWUDDVQRUPDVGHGHIHVDGDFRQFRUrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.
5HDEHUWD D VHVVmR ODYURXVH D SUHVHQWH DWD TXH OLGD H DFKDGD FRQforme e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente e pela
Secretária. Catanduva, 10/07/2017. Jucesp nº 348.356/17-1 em sessão
em 28/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretaria Geral.

Diário Oficial Empresarial

Andorra Holdings S.A.
CNPJ nº 08.503.501/0001-00 – NIRE 35.300.337.018

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23.2.2017
Data, Hora, Local: Em 23.2.2017, às 16h, na sede social, Núcleo
Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP,
CEP 06029-900. Mesa: Presidente: Antonio José da Barbara;
Secretário: Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do
Capital Social. Edital de Convocação: Dispensada a publicação,
de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da
Lei nº 6.404/76. Disponibilização de Documentos: a proposta da
Diretoria, o “Instrumento de Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação”
e seus anexos, bem como as demais informações exigidas pela
regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para
apreciação dos acionistas. Deliberação: aprovada a proposta da
Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 20.2.2017,
dispensada sua transcrição por tratar-se de documento lavrado
em livro próprio, para incorporação da Veneza Empreendimentos e
Participações S.A. (Veneza), CNPJ nº 08.503.652/0001-50, visando
promover a reorganização societária, objetivando a consolidação e
racionalização das empresas, inclusive, em atendimento a demanda
especíﬁca do Banco Central do Brasil, com maximização dos recursos
disponíveis, simpliﬁcação da estrutura societária, com consequente
eliminação e/ou redução de custos ﬁnanceiros, operacionais,
administrativos e legais advindos da manutenção da Veneza. Os
termos e condições da operação constaram do “Instrumento de
Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação”, ﬁrmado em 22.2.2017, de
acordo com o disposto nos artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/76
e alterações posteriores. Tendo em vista a aprovação da proposta para
incorporação da Veneza por esta Sociedade: a) ratiﬁcar a indicação
da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. - EPP, com
sede na Avenida dos Autonomistas, 3.191, 4º andar, Centro, Osasco,
SP, CEP 06090-023, registrada no CRC/SP sob nº 2SP 025800/O-5 e
inscrita no CNPJ sob nº 11.091.208/0001-80, como responsável pelas
avaliações dos Patrimônios Líquidos das Sociedades pelo critério de
valor contábil em 31.1.2017, nomeada na cláusula III do mencionado
“Instrumento de Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação”; b) aprovar
o “Instrumento de Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação”, ﬁrmado
entre esta Sociedade (Sociedade Incorporadora) e a Veneza
(Sociedade Incorporada), em 22.2.2017, bem como os seus anexos
(laudos de avaliação e balanços patrimoniais), tanto na forma como no
teor em que foram redigidos, especialmente quanto aos números neles
contidos, cujas transcrições foram dispensadas, os quais, rubricados
pelos componentes da Mesa, passam a fazer parte integrante desta
ata como anexos. Os referidos documentos serão levados a registro
na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Na sequência dos
trabalhos, disse o senhor Presidente que a Diretoria desta Sociedade
ﬁca autorizada a praticar todos os atos necessários, tomar todas
as providências complementares da operação de incorporação ora
aprovada e a proceder, perante todas as repartições e Órgãos Públicos
Federais, Estaduais e Municipais, ao cancelamento dos registros em
nome da Veneza, podendo, para tanto, assinar todos e quaisquer
papéis, formulários, requerimentos e demais documentos necessários
nesse sentido. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho
Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no
período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa
e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Antonio José da Barbara;
Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Bradesplan Participações Ltda.
e Miramar Holdings S.A., por seus procuradores, senhores Antonio
Campanha Junior e Ismael Ferraz. Declaração: Declaro para os
devidos ﬁns que a presente é cópia ﬁel da Ata lavrada no livro próprio
e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.
a) Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certiﬁco o
registro sob número 205.839/17-4, em 05.5.2017. a) Flávia R. Britto
Gonçalves - Secretária Geral.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2017
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias de julho de 2017, às
15:00 horas, na sede da ÁPICE SECURITIZADORA S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48,
1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensada pelos presentes a realização de
convocação, considerando a presença da totalidade dos Diretores eleitos
da Companhia. 3. MESA: Presidente: Sr. Fernando Cesar Brasileiro; e Secretário: Sr. Rodrigo Henrique Botani. 4. PARTICIPANTES: Diretor de
Operações e Estruturação: Sr. Arley Custódio Fonseca. 5. ORDEM DO
DIA: Aprovação do aumento do limite da 1ª emissão de Certiﬁcados de
Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e da 1ª emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: O Sr.
Presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos
presentes e sem quaisquer restrições, foi autorizado, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 16, do Estatuto Social da Companhia: (i) o aumento do limite da 1ª emissão de CRI da Companhia de R$ 12.000.000.000,00
(doze bilhões de reais) para R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de
reais); e (ii) o aumento do limite da 1ª emissão de CRA da Companhia de
R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) para R$ 20.000.000.000,00
(vinte bilhões de reais); ambos por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado. Os CRI e os CRA poderão ser emitidos em
uma ou mais séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente, sendo dispensada a aprovação
societária individual de cada oferta pela Companhia, desde que atenda o
limite estabelecido neste ato. 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos
suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo, 31 de julho de 2017. FERNANDO CESAR BRASILEIROPresidente da Mesa, Diretor Presidente, RODRIGO HENRIQUE BOTANI
- Secretário da Mesa, ARLEY CUSTODIO FONSECA - Diretor de Operações e Estruturação. JUCESP nº 377.751/17-0 em 18.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Tolstoi Investimentos S.A. Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 09.091.395/0001-50 - NIRE 35.300.345.738
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da Tolstoi Investimentos S.A. - Em Recuperação
Judicial (a “Companhia”) convocados a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 12 de setembro de 2017, às 15:00
horas, na sua sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Salete, nº 200, 13º andar, conjunto 133, Sala “A”, Santana, CEP
02016-001, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) ratificar o
pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração Sr. Nolci
Paulo Baptista dos Santos; (ii) extinguir o Conselho de Administração em
razão da não recomposição do número mínimo de membros imposto pelo
artigo 140 da Lei 6.404/1976; (iii) se aprovado item (ii), reformar e
reestruturar o Estatuto Social da Companhia com a exclusão e
renumeração dos artigos, além da alteração da redação dos mesmos, para
que as matérias competentes ao Conselho de Administração sejam
transferidas para a Assembleia Geral de Acionistas; (iv) caso aprovados os
itens (ii) e (iii), deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da
Companhia; (v) se aprovados os itens anteriores, reeleger os Diretores da
Companhia. Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas
na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a proposta de alterações ao
Estatuto Social, encontram-se disponíveis para consulta pelos Srs.
acionistas na sede social da Companhia, em observância ao artigo 135,
§ 3° da Lei 6.404/1976. São Paulo, 1° de setembro de 2017. Nicolas
Arthur Jacques Wollak - Presidente do Conselho de Administração.

São Paulo, 127 (169) – 31

SCRAK S.A.
CNPJ 02.951.376/0001-07 - NIRE 35.300.158.652
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 31/08/17, às 17hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade.
Mesa: Presidente da Mesa, Gabriel Mercadante Soares; Secretária da
Mesa, Gabriela Martins Bassi. Deliberações: (i) os acionistas aprovaram,
por unanimidade e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, a redução
do capital social da Companhia, por este encontrar-se excessivo em
relação ao seu objeto social, passando de R$ 14.437.918,00 para
R$ 12.496.978,00, com uma redução, portanto, de R$ 1.940.940,00,
mediante o cancelamento de 1.940.940 ações representativas do capital
social da Companhia, da seguinte forma: (a) Cancelamento de 734.324
ações de propriedade da acionista Gasparian Empreendimentos e
Participações Eireli. O montante de R$ 734.324,00 correspondente às
ações ora canceladas será restituído à acionista mediante a transferência
de bens imóveis de titularidade da Companhia. (b) Cancelamento de
643.046 ações de propriedade da acionista Christiana Abdenour
Matias. O montante de R$ 643.046,00 correspondente às ações ora
canceladas será restituído à acionista mediante a transferência de bens
imóveis de titularidade da Companhia. (c) Cancelamento de 563.570
ações de propriedade da acionista Adriana Ribas Ferreira Gasparian
Trussardi. O montante de R$ 563.570,00 correspondente às ações ora
canceladas será restituído à acionista mediante a transferência de bens
imóveis de titularidade da Companhia. (ii) Alterar o Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia que versa sobre o capital social, que passa a
ter a seguinte e nova redação: “Artigo 5º - O capital social totalmente
integralizado é de R$ 12.496.978,00, dividido em 12.496.978 ações
ordinárias nominativas, no valor de R$ 1,00 cada uma”. (iii) Por ﬁm,
os acionistas autorizaram expressamente a Diretoria da Companhia a
promover e a executar todos e quaisquer procedimentos e documentos
que se façam necessários para implementação das deliberações
aprovadas na presente Assembleia. Os acionistas ratiﬁcam que a redução
de capital social ora deliberada está vinculada à celebração de Termo de
Transação, Quitação e Outras Avenças por meio do qual os acionistas
Ronaldo Ribas Ferreira Gasparian, Christiana Abdenour Matias e Adriana
Ribas Ferreira Gasparian Trussardi comprometem-se expressamente a
ceder a totalidade de suas ações ao acionista Samir Abdenour, ou quem
este indicar, retirando-se por conseguinte da Companhia. Neste sentido,
os acionistas obrigam-se à celebração de todos e quaisquer documentos
relativos ao referido instrumento, bem como à saída deﬁnitiva dos
acionistas Ronaldo Ribas Ferreira Gasparian, Gasparian eireli, Christiana
Abdenour Matias e Adriana Ribas Ferreira Gasparian Trussardi do quadro
de acionistas da Companhia. Nada mais.

Finamax S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento
CNPJ nº 00.411.939/0001-49 - NIRE: 35300141091
Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária
Aos 28/04/17, às 10h, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Ana
Oliva Troijo; Secretário: Carlos Alberto Samogim. Deliberações Aprovadas: 1 - Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.16; 2 Aumentar o Capital Social da instituição no montante de R$ 1.190.000,00
alterando para R$ 42.800.000,00, mediante a incorporação do saldo da
conta de “Reservas Especiais de Lucros” e saldo parcial da conta “Reserva
Legal”. Não haverá emissão de novas ações. Em consequência do aumento do Capital Social, o caput do artigo 5º do Estatuto passa a vigorar: “Artigo 5º - O Capital Social da Sociedade é de R$ 42.800.000,00, dividido
em 3.700.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”. 3 - Em
atendimento ao Oficio nº 13727/2016-BCB/Deorf/GTSP2 de 12.07.16, o
artigo 25 e 26 do Estatuto passam a vigorar: Artigo 25º - São responsabilidades da Ouvidoria: a) Atender as demandas dos clientes e usuários de
produtos e serviços da Instituição que não obtiveram solução nos canais
de atendimento primários disponíveis; b) Exercer a intermediação das demandas, através da mediação dos conflitos entre a Instituição e seus clientes e usuários de produtos e serviços; c) Informar à Diretoria através de
relatórios periódicos os resultados das atividades do departamento bem
como propor medidas de aprimoramento aos procedimentos internos. São
atividades da Ouvidoria: a) Receber, analisar, instruir e dar tratamento formal às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços da
instituição que não obtiveram solução nos canais de atendimento primários disponíveis; b) Registrar, através de ligação gravada ou documento
eletrônico e informar o protocolo de registro ao cliente e usuário de produtos e serviços; c) Acompanhar o andamento das demandas registradas e
prestar esclarecimentos aos seus clientes e usuários a respeito do progresso e prazo para atendimento à demanda; d) Encaminhar resposta conclusiva no prazo máximo de 10 dias úteis do registro da demanda, através
de ligações gravadas, e-mail ou carta com aviso de recebimento; e) Informar à Diretoria através de relatórios semestrais os resultados quantitativos
e qualitativos a respeito das atividades realizadas no departamento, das
medidas de aprimoramento realizadas, bem como propor novas medidas
de aprimoramento aos procedimentos já existentes. Artigo 26º - O Ouvidor
é designado pela Diretoria, com prazo indeterminado para cumprir o seu
mandato. Deve atender aos requisitos de um perfil ético para mediar os
conflitos entre a instituição e seus clientes e usuários de produtos e serviços, sempre respeitando os direitos do consumidor. O Ouvidor pode ser
destituído, a qualquer tempo, caso haja descumprimento das responsabilidades previstas neste Estatuto ou por deliberação da Diretoria. Nada mais.
Jundiaí-SP, 28/04/17. Carlos Alberto Samogim - Secretário. JUCESP
nº 315.037/17-9 em 10/07/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Policon S/A Empreendimentos
CNPJ/MF nº 44.142.321/0001-04 - NIRE nº. 35300049730
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 20/07/2017, às 15h00; na Rua Sapetuba, 99, São
Paulo/SP. Convocação/Presenças: Dispensada a publicação conforme o disposto no Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, alterada pela Lei
10.303/2001, e pela presença da totalidade dos acionistas. Mesa:
Presidente - Darci Maria Duran de Moraes; Secretário - Odimir José
de Moraes Junior. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” (a)
aceitar a renuncia expressada verbalmente pela Sra. Erica Cristina de
Moraes Mellão, do cargo de Diretora Comercial, fazendo consignar os
agradecimentos da sociedade, pelos relevantes serviços por ela prestados, outorgando-se, ela e a sociedade, reciprocamente, pela presente,
a mais plena, geral e irrevogável quitação, de quaisquer direitos e/ou
obrigações de qualquer natureza pelo período durante o qual a mesma
exerceu o cargo. Diante da deliberação acima, o cargo de Diretora CoPHUFLDO¿FDH[WLQWR E DFHLWDUDUHQXQFLDH[SUHVVDGDYHUEDOPHQWHSHOD
Sra. Elaine Darci de Moraes, do cargo de Diretora Comercial Adjunta,
fazendo consignar os agradecimentos da sociedade, pelos relevantes
serviços por ela prestados, outorgando-se, ela e a sociedade, reciprocamente, pela presente, a mais plena, geral e irrevogável quitação, de
quaisquer direitos e/ou obrigações de qualquer natureza pelo período
durante o qual a mesma exerceu o cargo. Diante da deliberação acima,
RFDUJRGH'LUHWRUD&RPHUFLDO$GMXQWD¿FDH[WLQWR F $OWHUDUR$UWLJR
referente à Administração da Sociedade da seguinte forma: alterar o
artigo 13º do Estatuto Social de forma a fazer constar que a Administração será exercida por uma Diretoria composta de até 04 Diretores,
assim com a eliminação dos cargos de Diretora Comercial e Diretora
Comercial Adjunta, passando o referido Artigo a ser redigido da seguinte forma: “Artigo 13º - A administração da Sociedade será exercida
por uma diretoria composta de até 04 diretores nas funções de Diretor
Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Administrativo e Diretor
Financeiro, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral”; (d) excluir os itens (v) e (vi) do Artigo 21º do Estatuto
Social; (e) consolidar o Estatuto Social da Sociedade, que, em virtude
GDVPRGL¿FDo}HVDFLPDGHOLEHUDGDVHSHTXHQDVDOWHUDo}HVGHODVGHcorrentes, passa a vigorar conforme Estatuto Social anexo a presente
Ata como Anexo I, que encontrase arquivado na sede da sociedade.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente
Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo,
20/07/2017. Mesa: Presidente: Darci Maria Duran de Moraes; Secretário: Odimir José de Moraes Junior. Acionistas: Darci Maria Duran de
Moraes; Elaine Darci de Moraes; Erica Cristina de Moraes Mellão; Odimir José de Moraes Junior e Gisele Mara de Moraes. A presente é cópia
¿HOWUDQVFULWDQROLYURSUySULRJUCESP n° 398.121/17-5 em 23/08/2017.

