_>>>
Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 29/12/2015 (19:21) - Página 11- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

Terça-feira, 29 de dezembro de 2015

|

Valor

|

B11

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91 - Companhia Aberta - BRML3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e AVISO AOS ACIONISTAS. Conforme deliberado pelo conselho de
administração da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”), de modo a garantir aos acionistas da Companhia um maior período para analisar
as alterações do estatuto da ordem do dia, fica adiada a Assembleia Geral Extraordinária antes convocada para o dia 12 de janeiro de 2016.
Ficam, portanto, convocados os Srs. acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de
fevereiro de 2016, às 15:00h, no edifício da sede da Companhia, na Av. Borges de Medeiros 633, 1º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Alterar a redação do caput do Artigo 46 do Estatuto Social da Companhia, a fim de inserir (i) disposições sobre
o nível de transparência aos acionistas na hipótese de realização de OPA por Atingimento de Participação Relevante, bem como (ii) prazo para
a realização da OPA sujeita a registro; 2. Inserir o parágrafo Primeiro do artigo 46, para que o preço a ser praticado na OPA por Atingimento de
Participação Relevante não se restrinja ao maior preço por ação pago pelo acionista adquirente nos 12 (doze) meses anteriores à publicação
do respectivo edital, mas que também passe a ter como base o Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, na forma do Artigo 34. Na
hipótese de ser aprovada a matéria aqui tratada, as correspondentes alterações serão refletidas nos Artigos 10, (b) e 19, (aa) do Estatuto Social;
3. Inserir o parágrafo Segundo do artigo 46, para garantir aos acionistas que não tiverem alienado ações na OPA por Atingimento de Participação
Relevante a possibilidade de vender suas ações pelo preço final da OPA para o acionista adquirente; 4. Inserir o parágrafo Terceiro do artigo
46, prevendo a obrigatoriedade de realização de OPA por Atingimento de Participação Relevante sempre que, após atingida a Participação
Relevante, oacionista pretender realizar novaaquisiçãodeaçõesdaCompanhia;5.Inserir oparágrafoQuartodoartigo46paraesclarecer queas
regras estabelecidas no artigo 46 deverão ser observadas em qualquer OPA Voluntária destinada à aquisição de ações em quantidade superior à
Participação Acionária Relevante; Os acionistas encontrarão os documentos e informações obrigatórias, conforme previsto na lei e na instrução
CVM 481, e que são necessárias para melhor entendimento da matéria acima na Proposta da Administração para a Assembleia e no “Manual de
Acionistas”, disponível na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.brmalls.com.br/ri) e nos sites da CVM e da
BM&F BOVESPA. Para que sejam admitidos à Assembleia, os acionistas deverão apresentar documentos que comprovem sua identidade, sua
qualidade de acionista (os acionistas participantes da custódia fungível de ações da BM&F BOVESPA deverão apresentar extrato atualizado de
sua posição acionária emitido pela instituição custodiante no período de 48h antecedentes à realização das assembleias) e, no caso de acionista
pessoa jurídica, sua representação legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na assembleia por mandatário,
devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. A Companhia solicita
que, se possível, para melhor organização da assembleia, a representação legal do acionista e o correspondente extrato contendo sua posição
acionária,emitidopelainstituiçãocustodiante,lhesejaentreguecom2diasúteisdeantecedência.RiodeJaneiro,23dedezembrode2015.Carlos
Medeiros Silva Neto - Vice-Presidente do Conselho de Administração.

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE
COMPRAS E CONTRATOS
COORDENÇÃO DE GESTÃO DE
LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 46/2015-TB
A Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS comunica aos interessados
que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico SRP
nº 46/2015-TB, Processo nº 352/2015, cujo objeto é a contratação, mediante
Registro de Preços, de empresa ou consórcio de empresas especializada no
fornecimento de bancos de baterias, instalação, descarte com transporte do
bancos antigos incluindo vistoria, execução, garantia e assistência técnica,
cuja implantação ocorrerá nos estados da Região Nordeste, de acordo com
as especificações e condições constantes do Edital e seus anexos, com
abertura marcada para o dia 11/01/2016, às 10:00 horas, de acordo com as
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. O edital
poderá ser consultado e obtido no sítio da TELEBRAS, www.telebras.com.br,
no Comprasnet – www.comprasnet.gov.br e no Edifício Sede da TELEBRAS,
SCS Quadra 09 – Bl. “B” – Salas 301 a 305 – Edifício Parque Cidade Corporate
– Brasília – DF, telefone: 61-2027-1205.
Karina Macedo Marra
Gerente de Compras e Contratos

Ministério da
Educação

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico – SRP - nº 28/2015

CONVITE 002.081014.15.5
OBJETO: Contratação de projetos para reforma do Ginásio Lupi Martins, na Rua
Arnaldo Bohrer, 320 – Bairro Teresópolis – Porto Alegre.
A Secretaria Municipal de Obras e Viação informe que a documentação e
propostas serão recebidas no dia 12 de janeiro de 2016 às 10:00 horas, na Sala
da Comissão Especial de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Viação
localizada na Av. Borges de Medeiros 2244 – 3º andar. O custo para execução
dos serviços em epígrafe é de R$ 97.242,46. A despesa da referida LICITAÇÃO
correrá por conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA “601-1378-339039’’. O edital
poderá ser consultado e adquirido na íntegra através do site www.portoalegre.
rs.gov.br/smov. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas na Seção de Licitações
da Secretaria Municipal de Obras e Viação através do fone (51)3289-8805.
Porto Alegre, 29 de dezembro de 2015.
MAURO ZACHER, Secretário Municipal de Obras e Viação.

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 04/01/2016 - 11:10h - 2º LEILÃO: 19/01/2016 - 11:10h

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO INTERMEDIUM S/A, inscrito no CNPJ sob nº 00.416.968/000101, com sede na Avenida do Contorno, 7.777, Belo Horizonte/MG, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 2014013130, de
31/01/2014, no qual figuram como Fiduciantes RENATO DE SOUZA, brasileiro, corretor de café, RG nº 1.924.045-4-SSP-SP, CPF
nº 024.489.478-72 e RENATO DE SOUZA FILHO, brasileiro, solteiro, maior, RG nº 22.113.111-5-SSP-SP, CPF nº 159.096.088-27,
respectivamente, residentes em Santos/SP levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97,
artigo 27 e parágrafos, no dia 04 de janeiro de 2016, às 11:10 horas, à Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis,
São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.602.268,22 (um milhão, seiscentos e dois mil,
duzentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do
credor Fiduciário constituído pelo apartamento nº 01, localizado no 1º andar tipo do Condomínio “Edifício Arpege”, situado à Avenida
Bartolomeu de Gusmão, nº 11, contendo living, refeitório, vestíbulo de recepção, hall social, corredor de circulação, três dormitórios,
um banheiro completo e um meio banheiro, um lavabo, copa, cozinha, lavanderia, quarto e W.C. de empregada e área de serviço,
com a área bruta total de 279,00m², confrontando com a Av. Bartolomeu de Gusmão, áreas comuns do edifício, escadarias, poços
dos elevadores social e de serviço e hall, corresponde-lhe a fração ideal de 1/12 avos no terreno do prédio e demais coisas de uso
e propriedade comum de todos os condôminos; correspondendo ao mesmo o espaço nº 01, destinado a abrigo para autos. Imóvel
objeto da Matrícula 31.913 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. Obs.: Cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos
sob nº 77.001.037.001, conforme certidão de valor venal emitida pela Prefeitura de Santos o apartamento é nº 11. Imóvel ocupado.
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já
designado o dia 19 de janeiro de 2016, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 877.317,15 (oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos). Os interessados em
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas
habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.zukerman.com.br, respeitado o
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de
modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A presente venda é feita em caráter “ad corpus”, no estado de conservação em que se
encontra, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e
as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante
não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do
preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em
que se encontram física e documentalmente, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, eventuais
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel
ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará
caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. O arrematante presente pagará no ato o
preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de
cheques. Caso haja arrematante quer em primeiro ou segundo leilão a escritura de venda e compra será lavrada em até 90 dias da
data do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para
efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital.
No caso do não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial,
a título de perdas e danos. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como,
taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de
1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 04/01/2016 - 11:20h - 2º LEILÃO: 19/01/2016 - 11:20h

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,
São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO INTERMEDIUM S/A, inscrito no CNPJ sob nº
00.416.968/0001-01, com sede na Avenida do Contorno, 7.777, Belo Horizonte/MG, nos termos da Cédula de Crédito Bancário
nº 2013082546, de 16/09/2013, no qual figuram como Fiduciantes ANTONIO AFONSO DA SILVA, RG nº 15.752.954-SSP-SP,
CPF nº 020.914.058-50, brasileiro, divorciado, administrador de açougue, residente em Porto Feliz/SP, levará a PÚBLICO
LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 04 de janeiro de 2016,
às 11:20 horas, à Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com
lance mínimo igual ou superior a R$ 255.681,32 (duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e
trinta e dois centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído
pelo terreno urbano, situado na Rua Monsenhor Pires, lado par, localizado à 72,50m da esquina com a Rua Antonio Gibim,
na quadra completada pelas ruas Felicio Castelucci e José Martins Teles, constituído por parte dos lotes nºs 01,02 e 03 da
quadra 12, do loteamento denominado “Jardim Santa Elisa”, nesta cidade, medindo 7,50m de frente, com igual medida nos
fundos, por 30,00m da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno,
encerrando a área de 225,00m². Av.03-para constar a construção de prédio residencial que recebeu o nº 604 da Rua
Monsenhor Pires, contendo 109,00m² de área construída. Imóvel objeto da matrícula nº 54.159 do Cartório de Registro
de Imóveis de Porto Feliz/SP. Obs.: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 19 de janeiro de 2016, no mesmo horário e local,
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 194.597,32 (cento e noventa e quatro
mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos). Os interessados em participar do leilão de modo online, deverão se cadastrar no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção
HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações
após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.zukerman.com.br, respeitado o lance
inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de
modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A presente venda é feita em caráter “ad corpus”, no estado de conservação em
que se encontra, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de
área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda
ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária. O(s) imóvel(i)s será(ão)
vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o arrematante alegar desconhecimento
de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização,
devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Ao concorrer para a aquisição
do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas
neste edital. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente
a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. Caso haja arrematante quer em primeiro ou segundo
leilão a escritura de venda e compra será lavrada em até 90 dias da data do leilão. O proponente vencedor por meio de lance
on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de
TED e cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso do não cumprimento da obrigação
assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos. Correrão
por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e
laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. As demais condições obedecerão ao que regula
o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

BOA COMPRA S.A. - CNPJ/MF nº 06.375.668/0001-08 - NIRE 3530047656-5
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas do Boa Compra S.A. (“Companhia”) convocados para se reunir em Assembleia Geral
Ordinária da Companhia, que será realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.384, 1º andar, CEP 01.451-001, com início às 11 horas do
dia 5 de janeiro de 2016, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2014; (ii) destinação do lucro líquido da Companhia e distribuição de dividendo deliberação sobre a
proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2014, incluindo
a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2015; e (iii) reeleição dos membros da Diretoria da
Companhia. São Paulo, 24 de dezembro de 2015. BOA COMPRA S.A. - Eduardo Alcaro - Marcelo Epstejn.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Selecionar propostas para Registro de Preços, com vistas à eventual
aquisição de material de expediente e de consumo para reabastecimento do
Almoxarifado do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - UASG 150002, como Órgão Gerenciador, e
dos Órgãos Participantes, conforme especificações e quantidades do Encarte
“A” do Termo, durante o exercício de 2016.
Entrega do Edital/Proposta: 29/12/2015
Data da Licitação: 11/01/2016, às 8h30min.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital: das 8h às 18h. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco L,
Anexo I, Sala 347, Brasília-DF, ao valor de R$ 0,15 (quinze centavos), por página;
ou gratuitamente em www.mec.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
Brasília, 28 de dezembro de 2015
MARTA MARIA VITORINO DIAS
Pregoeira

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Em consonância com o disposto no inciso II, art. 32, do Estatuto Social da Companhia,
comunico aos Senhores Acionistas que a 149a Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração, realizada em 28 de dezembro de 2015, com base no inciso IV, art. 25 do
referido Estatuto Social, aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, relativos
ao exercício de 2015, cujo montante será de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões
de reais), à razão de R$ 0,170583158 por ação ordinária, e para a Golden Share, antes da
retenção de imposto de renda. Os valores serão pagos no dia 30.12.2015, mediante crédito
em conta corrente, pela Instituição Financeira Depositária das ações: Banco do Brasil S.A.
- Unidade Mercado de Capitais e terão como base a posição acionária de 21.12.2015, sendo
consideradas ações “ex” JCP aquelas cuja transferência ocorra a partir de 22.12.2015.
Informações adicionais poderão ser obtidas na Gerência de Contabilidade, Avenida Marechal
Câmara, 171, 7º andar - CEP: 20020-901 - Rio de Janeiro - Telefone (021) 2272-0331. Rio de
Janeiro, 28 de dezembro de 2015. JOSÉ CARLOS CARDOSO - Presidente do IRB Brasil RE

AES TIETÊ S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.998.609/0001-27
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, Parte I, Torre II - Barueri, São Paulo
AVISO AOS DEBENTURISTAS
A AES TIETÊ S.A. (“Companhia”) comunica aos debenturistas da terceira emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos
de colocação da Companhia (“Debenturistas” e “3ª Emissão”, respectivamente), nos termos da deliberação
5.4 da ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão, realizada em 18 de setembro de 2015 (“AGD
3ª Emissão”), que o pagamento do Waiver Fee aos Debenturistas, conforme previsto na deliberação 5.2 da
AGD 3ª Emissão (a) será realizada em 31 de dezembro de 2015; e (b) no valor total previsto de R$4.200.000,00
(quatro milhões e duzentos mil reais), sendo R$140,00 (cento e quarenta reais) por debênture.
São Paulo, 29 de dezembro de 2015
Francisco Jose Morandi Lopez
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
AES TIETÊ S.A.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – LIMEIRA

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 2002/2015
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LIMEIRA CONTRATADO: BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL
AMBIENTAL LTDA EPP. CNPJ CONTRATADO: 11.495.409/0001-42 OBJETO: Rescisão unilateral do Contrato nº. 13/2014 celebrado
com a empresa BIO VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EPP celebrado em 10 de julho de 2014, referente à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIOAMBIENTAL, EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO PAC (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO), ACERCA DA IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO DE CONTENÇÃO NA ÁREA
DO TIRO DE GUERRA COM INTERLIGAÇÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E MICRODRENAGEM – VOLUME ÚTIL DE RETENÇÃO:
10.000 M³ - CONTRATO PAC 2 – MINISTÉRIO DAS CIDADES – 350.990-71/2011 – PROTOCOLO: 77.3.0706/2010. FUNDAMENTO
LEGAL: Artigo 78, incisos I e c/c 79, inc. I da Lei Federal no. 8.666/93 e no artigo 476, do Código Civil Brasileiro. DATA DE RESCISÃO:
15 de dezembro de 2015.

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 04/01/2016 - 11:00h - 2º LEILÃO: 19/01/2016 - 11:00h

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,
São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO INTERMEDIUM S/A, inscrito no CNPJ sob nº
00.416.968/0001-01, com sede na Avenida do Contorno, 7.777, Belo Horizonte/MG, nos termos da Cédula de Crédito Bancário
nº 201405464, de 26/08/2014, no qual figuram como Fiduciantes PHILLIPS ANTONIO DA COSTA LEMOS, engenheiro
mecânico, RG nº M 1.653.039-SSP/MG, CPF nº 148.311.206-34, e sua mulher MARLI DE ASSIS LEITE LEMOS, psicóloga,
RG nº 19.909.130-4-SSP/SP, CPF nº 273.461.288-7, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, na
vigência da lei 6.515/77, residentes em Sorocaba/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 04 de janeiro de 2016, às 11:00 horas, à Av. Angélica, 1.996, 3º andar,
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 538.697,85
(quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), o imóvel abaixo descrito, com
a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído pelo apartamento tipo 44B, localizado no 1º Pavimento,
Bloco B, do Flat Residence denominado “Recanto das Hortências”, situado na Avenida Washington Luiz, s/nº, em Capivari, com
uma área privativa de 80,7967m²; área comum de 75,8517m²; área de estacionamento de 12,00m², correspondente a vaga de
garagem nº 40, localizada no subsolo; área total de 168,6484m², e uma fração ideal no terreno de 3,444846%. Av. 2/25.579-para
constar que o imóvel matriculado recebeu o nº 55 da Av. Washington Luiz. Imóvel objeto da Matrícula nº 25.579 do Cartório de
Registro de Imóveis de Campos do Jordão/SP. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 19 de janeiro de 2016, no mesmo horário
e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 278.965,91 (duzentos e setenta e
oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos). Os interessados em participar do leilão de modo
on-line, deverão se cadastrar no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção
HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações
após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.zukerman.com.br, respeitado o lance
inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de
modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A presente venda é feita em caráter “ad corpus”, no estado de conservação em
que se encontra, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de
área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda
ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária. O(s) imóvel(i)s será(ão)
vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o arrematante alegar desconhecimento
de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização,
devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Ao concorrer para a aquisição
do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas
neste edital. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente
a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. Caso haja arrematante quer em primeiro ou segundo
leilão a escritura de venda e compra será lavrada em até 90 dias da data do leilão. O proponente vencedor por meio de lance
on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de
TED e cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso do não cumprimento da obrigação
assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos. Correrão
por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e
laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. As demais condições obedecerão ao que regula
o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

BM&FBOVESPA

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 61.079.117/0001-05 - NIRE 35 3000 25 270
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da ALPARGATAS S.A., localizada na Avenida Doutor
Cardoso de Melo, nº 1.336, 3º andar - Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, a
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18
de janeiro de 2016, às 10:00 horas, no auditório da sede da Companhia, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia,
em decorrência de pedidos de renúncia apresentados pelos Conselheiros Efetivos, Senhores Márcio
Garcia de Souza, Fernando A. C. de Arruda Botelho, Claudio Borin Guedes Palaia e João Vinicius
Prianti, bem como de seus respectivos suplentes, os Senhores Marco Antonio Zangari, Rodrigo
Cardoso Barbosa, André Pires Oliveira Dias e Livio Hagime Kuze, todos eleitos pelo antigo acionista
controlador e com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016; 2. Eleição dos membros efetivos
do Conselho Fiscal da Companhia, em decorrência dos pedidos de renúncia apresentados pelos
Conselheiros Efetivos, Senhores Carlos José Cantu, Adalgiso Fragoso de Faria e Marcelo de Andrade,
bem como de seus respectivos suplentes, os Senhores Luiz Augusto Klecz, Sumiko Jinno Tashiro e
Roberto Navarro Evangelista, todos eleitos pelo antigo acionista controlador e com mandato até a
Assembléia Geral Ordinária de 2016; e Na forma do disposto no artigo 135, §3º, da Lei 6.404/76, e
Instrução nº 481, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, de 17.12.2009, os documentos pertinentes
às matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se disponíveis
aos Senhores Acionistas, para consulta, na sede social da Companhia, bem como no sistema IPE
mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), e na BM&F Bovespa S.A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br). Para participar da Assembleia
Geral Extraordinária os Acionistas deverão apresentar, até a data de realização da Assembleia, os
seguintes documentos: (i) comprovante emitido pela instituição depositária das ações de emissão da
Companhia de sua titularidade, conforme dispõe o Artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e o Estatuto Social
da Companhia, (ii) tratando-se de pessoa física documento de identificação com foto, e (iii) tratandose de pessoa jurídica ou fundo de investimento, cópia autenticada do estatuto social, contrato social
ou do regulamento, cópia autenticada do instrumento de eleição ou indicação do representante legal
que comparecer à Assembleia ou que outorgar poderes a procurador e documento de identificação
com foto do representante legal ou procurador que comparecer à Assembleia. Os Senhores Acionistas
poderão ser representados na Assembleia Geral Extraordinária por procuradores constituídos na forma
do Artigo 126, §1º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da
Sociedade, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, aos cuidados
da Senhora Maria José De Martini Paulon, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 6° andar, Vila
Olímpia, CEP 04548-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. São Paulo, 28 de dezembro
de 2015. Silvio Tini de Araújo - Membro do Conselho de Administração.

BANCO ABC BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 28.195.667/0001-06
NIRE 35.300.138.023
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de agosto de 2015, às 09h00min, na sede social do Banco
ABC Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim,
803, 2º andar. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no jornal Valor Econômico e no Diário
Oﬁcial do Estado de São Paulo - Empresarial nas edições dos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2015.
PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante e acionistas preferencialistas,
conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. MESA: Presidente: Sr. Alexandre Yoshiaki
Sinzato; Secretário: Sr. Christian Max Finardi Squassoni. ORDEM DO DIA: Eleição de novo membro do
Conselho de Administração da Companhia. DELIBERAÇÕES: Analisada, discutida e votada a matéria
constante da ordem do dia, os acionistas com direito a voto presentes à Assembleia deliberaram e
aprovaram por unanimidade, conforme segue: 1. Eleger, com mandato até a assembleia geral ordinária
que aprovar as demonstrações ﬁnanceiras do exercício a ﬁndar-se em 31 de dezembro de 2015, para o
cargo de membro do Conselho de Administração, o Sr. SUNDAR RAJAN DILIP KUMAR, cidadão indiano,
casado, contador, portador do passaporte nº Z1981911, inscrito no CPF/MF sob nº 238.185.348-02,
domiciliado em 9th Floor ABC Tower, Building nº 152, Road nº 1703, Block nº 317, Manama, Reino do
Bahrain - 5698; 1.1. O nome do Conselheiro eleito será levado à aprovação do Banco Central do Brasil,
após o que tomará posse em seu cargo. O Conselheiro eleito declarou, sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração em instituições ﬁnanceiras e que preenche os requisitos da Instrução
CVM nº 367/02. 1.2. Os acionistas presentes declaram, por sua vez, que o Membro do Conselho de
Administração eleito preenche as condições previstas na regulamentação do Conselho Monetário Nacional
e na Lei nº 6.404/76 e quando comunicado a respeito declarou, sob as penas da lei, que não está impedido,
por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeito de condenação
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema
ﬁnanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência ou contra as relações de consumo. 2. Em
decorrência desta deliberação e após a homologação do Conselheiro ora eleito pelo Banco Central do
Brasil, o Conselho de Administração da Companhia, já considerando os Conselheiros eleitos anteriormente,
terá a seguinte composição: Anwar Ali Al Mudhaf - Presidente; Tito Enrique da Silva Neto - VicePresidente; Edgar Azevedo Uchôa, Guilherme de Morais Vicente, Paul Henry Jennings, Ricardo
Uchoa Alves de Lima, Sundar Rajan Dilip Kumar e Vernon Handley - Conselheiros - todos com
mandato uniﬁcado até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações ﬁnanceiras do exercício
a ﬁndar-se em 31 de dezembro de 2015. Presentes acionistas preferencialistas, conforme assinaturas no
livro de presença, não houve solicitação para instalação de Conselho Fiscal. LAVRATURA E LEITURA DA
ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada pelos membros da
mesa e pelos acionistas presentes, na forma da lei. Alexandre Yoshiaki Sinzato - Presidente, Christian
Max Finardi Squassoni - Secretário. Acionistas Presentes: Marsau Uruguay Holdings Sociedad
Anónima, por sua procuradora Dra. Adriana Pallis Romano; Alexandre Yoshiaki Sinzato e Christian Max
Finardi Squassoni. Confere com original lavrado em livro próprio. Christian Max Finardi Squassoni Secretário. Visto: Regina Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 569.827/15-2 em 18/12/2015. Flávia
Regina Britto - Secretária Geral.

AES TIETÊ S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 02.998.609/0001-27
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, Parte I, Torre II, Barueri, São Paulo
AVISO AOS DEBENTURISTAS
A AES TIETÊ S.A. (“Companhia”) comunica aos debenturistas da segunda emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços
restritos de colocação da Companhia (“Debenturistas” e “2ª Emissão”, respectivamente), nos termos da
deliberação 5.4 da ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão, realizada em 18 de setembro
de 2015 (“AGD 2ª Emissão”), que o pagamento do Waiver Fee aos Debenturistas, conforme previsto na
deliberação 5.2 da AGD 2ª Emissão (a) será realizada em 31 de dezembro de 2015; e (b) no valor total
previsto de R$5.976.000,00 (cinco milhões e novecentos e setenta e seis mil reais), sendo R$120,00 (cento
e vinte reais) por debênture.
São Paulo, 29 de dezembro de 2015
Francisco Jose Morandi Lopez
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
AES TIETÊ S.A.

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
CNPJ nº 29.309.127/0001-79
NIRE 35.3.00378148
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2015
1. Data, horário e local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2015, às 10:00 horas,
na sede social da Amil Assistência Médica Internacional S.A. (“Amil” ou “Companhia”), localizada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 703, Jardim América, CEP
01431-000. 2. Presença: Acionistas qualificados na lista de presença anexa à presente ata que
representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro
de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Convocação: Dispensada a publicação do edital de
convocação, tendo em vista a presença da totalidade do capital social da Companhia, na forma do
artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Sr. Gilberto João Ferreira da Costa; Secretária: Manuela de Barcellos Pestana. 5. Ordem do Dia: 5.1. Registrar a renúncia do Diretor Financeiro da Companhia; 5.2. Ratificar a eleição do novo Diretor Financeiro da Companhia e registrar a
posse do substituto; 5.3. Deliberar sobre a alienação de imóvel da Companhia em atendimento ao
disposto no artigo 11, inciso XVIII do estatuto social. 6. Deliberações tomadas por unanimidade:
Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da ata na forma de sumário, assim como sua publicação
com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei
nº 6.404/76. 6.1. O Presidente da Mesa registrou o recebimento do Termo de Renúncia, na presente
data, do Sr. Gilberto João Ferreira da Costa ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, o qual
passa a fazer parte integrante da presente Ata. Em consonância com a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de julho de 2015, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o nº 362.852/15-7 em 17 de agosto de 2015 (“Assembleia Geral Extraordinária
14/07/2015”), o Sr. Gilberto João Ferreira da Costa permanece na administração da Companhia como Diretor de Novos Negócios. 6.2. Os acionistas aprovaram a ratificação da eleição do
Sr. Patrick James Erlandson, norte americano, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº
063.361.787-30, portador do passaporte norte americano nº 446206024, emitido em 28/01/2009 e
válido até 27/01/2019, inscrito sob o RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) nº G187570-0 e portador do protocolo de Registro Permanente – RN 62/04 7, sob o nº 08460.045254/2015-36, datado
de 16/10/2015, conforme Certidão nº 782/2015 emitida pelo MJ – Departamento de Polícia Federal
no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas nº 4.200, bloco 3,
4º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-907, ao cargo de Diretor
Financeiro da Companhia, para o exercício de um mandato de 2 (dois) anos, a contar da presente
data, nos termos do estatuto social, conforme estabelecido no item item 6.1 da Assembleia Geral
Extraordinária 14/07/2015. Em razão do cumprimento da condição suspensiva constante no item
6.1 da Assembleia Geral Extraordinária 14/07/2015, a saber, a obtenção do visto permanente no
Brasil, o Diretor eleito Sr. Patrick James Erlandson, qualificado acima, passa a ter residência e domicílio no Brasil e toma posse na presente data para o exercício do cargo de Diretor Financeiro por
meio da assinatura do Termo de Posse no Livro Próprio, em conformidade com o artigo 149 da Lei
nº 6.404/76. Conforme termo de posse anexo, o Diretor, ora eleito, declarou: (i) não estar impedido
por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da
Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147
da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente
da Companhia, e que não tenha, nem represente, interesse conflitante com o da Companhia, na
forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Em consequência das deliberações
aprovadas nos itens 6.1 e 6.2 acima, fica ratificada a atual composição da Diretoria Estatutária da
Companhia, conforme a seguir: Diretor Presidente – Sr. Edson de Godoy Bueno com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016; Diretor Financeiro – Sr. Patrick James Erlandson
com mandato até 23.10.2017; Diretor de Operações – Sr. Marco Antonio Ferreira Santos com
mandato até 03.08.2017; Diretor de Novos Negócios – Sr. Gilberto João Ferreira da Costa com
mandato até 14.07.2017; Diretor Comercial – Sr. Cássio Roberto Seleme Zandoná com mandato
até 03.08.2017; Diretor Técnico – Sr. Paulo Jorge Rascão Cardoso com mandato até 03.08.2017.
6.3. Os acionistas aprovaram a alienação de imóvel da Companhia, situado na Rua Nelson de
Camargo nº 329, Osasco (Matrícula nº 14.064 – 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco),
cujo valor da alienação é superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em atendimento ao
disposto no artigo 11, inciso XVIII do estatuto social. 7. Encerramento e lavratura e leitura da ata:
Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, em razão da
ausência de manifestação, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Local e data:
São Paulo, 23 de outubro de 2015. Mesa: Gilberto João Ferreira da Costa, Presidente; e Manuela
de Barcellos Pestana, Secretária. Acionistas: Polar II Fundo de Investimento em Participações
representado pelo administrador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., por
Daniela Bonifacio; Edson de Godoy Bueno e Dulce Pugliese de Godoy Bueno. Certifico que a
presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de outubro de 2015. Gilberto
João Ferreira da Costa, Presidente da Mesa; Manuela de Barcellos Pestana, Secretária. JUCESP
518.357/15-6, em 23/11/2015. Flavia Regina Britto-Secretária Geral.

