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WM RB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
MINISTÉRIO DA
FAZENDA
AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20170013
PUBLICAÇÃO Nº 2017/00001
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de Material Médico Hospitalar (kit
para monitorização da pressão intracraniana e outros), visando atender a necessidade de
abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme especificações contidas no Edital e seus
Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br,
através do No 132017, até o dia 20/02/2017, às 10h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO
EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do
Estado, em Fortaleza, 02 de Fevereiro de 2017. FRANCISCO WAGNER DE SOUSA VERAS PREGOEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/7073-2017
Processo Administrativo: 7073.01.0316.0/2017 - Objeto: Registro de Registro
de Preços para prestação de serviços comuns de engenharia nas unidades da
CAIXA localizadas, preferencialmente, no Estado da Paraíba. Credenciamento:
até as 23:59h do dia 16/02/2017. Recebimento das propostas: até as 11:00h
do dia 17/02/2017. Recebimento dos lances: das 10:00h às 10:30h do dia
20/02/2017, todos no horário de Brasília/DF. Edital e informações no endereço
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/, no quadro “Painel Geral” escolher no link
“Em Andamento” o nº do Certame para o Comprador Logística Recife. Mais
informações: Av. Lins Petit, nº. 100 - 6º Andar - Recife/PE – Tel. (81) 3236-9809,
das 10:00 às 16:00.

Klabin S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

AVISO AOS DEBENTURISTAS
REAPRESENTAÇÃO do Aviso aos Debenturistas em razão da alteração da data do “Ex-Dividendos” de
06/02/2017 para 07/02/2017. A Klabin S.A. (“Companhia” ou “Klabin”) comunica aos debenturistas da
6ª (sexta) emissão de debêntures, obrigatoriamente conversíveis em ações, da espécie subordinada, em
série única, da Companhia (“Debêntures”) que, em decorrência da aprovação de pagamento de dividendos
intermediários aos acionistas da Companhia em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
de 31/01/2017, realizará, em conformidade com os termos da cláusula 4.11 da Escritura da 6ª Emissão
de Debêntures, o pagamento de participação nos lucros na forma e valores seguintes: 1. Participação
nos Lucros: o valor de R$ 0,71062449 por Debênture. 2. Data de Início de Pagamento: 16 de fevereiro
de 2017. A partir de 07 de fevereiro de 2017, inclusive, as negociações das debêntures serão realizadas
ex-participação, sendo o pagamento dos valores feito a partir do dia 16 de fevereiro de 2017. Os pagamentos
de participação nos lucros serão realizados aos debenturistas pelo valor líquido do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) incidente às alíquotas aplicáveis de acordo com a legislação, exceto para os debenturistas
pessoas jurídicas comprovadamente isentos de tal tributação. Os pagamentos aqui referidos serão efetuados
por meio dos respectivos custodiantes, no caso de Debêntures que estejam custodiadas na BM&FBOVESPA,
ou dos procedimentos adotados pelo Escriturador Mandatário, Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A., para
as Debêntures que não estejam custodiadas na BM&FBOVESPA.
São Paulo, 31 de janeiro de 2017.
Eduardo deToledo
Diretor de Relações com Investidores

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 20160477 - PUBLICAÇÃO Nº 2016/12170
A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio do Pregoeiro e de membros da equipe de
apoio legalmente designados, torna público para conhecimento dos interessados a
REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Registro de Preços para futuras e
eventuais aquisições de Fórmula Nutricional/Nutrição. MOTIVO: Alterações no Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do
No 4772016, até o dia 20/02/2017, às 10h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO
EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral
do Estado, em Fortaleza, 02 de Fevereiro de 2017. CIRÍACO BARBOSA DAMASCENO NETO
- PREGOEIRO

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 20161202 - PUBLICAÇÃO Nº 2016/24739
A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio da Pregoeira e de membros da equipe de
apoio legalmente designados, torna público para conhecimento dos interessados a
REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Registro de Preços para futuras e
eventuais aquisições de Medicamentos, visando atender a necessidade de abastecimento das
Unidades de Saúde do Estado. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS

PREGÃO ELETRÔNICO 2017/016 – Objeto: Contratação dos serviços de
Recepcionista, com a utilização de 72 (setenta e duas) Unidades de Serviço
(US), para as Unidades administrativas do Banco do Nordeste localizadas
no estado da Bahia. Abertura dia 17/02/2017, às 10h. Edital disponível
nos sítios: http://www.comprasnet.gov.br e http://www.bnb.gov.br, no link
Licitações e Contratos – Licitações em Andamento. Informações: e-mail:
comissaoespecialdelicitacao@bnb.gov.br.
Maria IVONE Torres Portugal Araújo
Pregoeira

PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 12022016, até
o dia 20/02/2017, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço
eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em
Fortaleza, 01 de Fevereiro de 2017. DALILA MÁRCIA MOTA BRAGA GONDIM - PREGOEIRA

SUBSECRETARIA
DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS – SAA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico –nº 06/2017
Objeto: Selecionar proposta, por meio do Sistema de Registro de Preços,
para Contratação, de empresa especializada para expansão e atualização
dos Softwares que integram a plataforma Informática LLC em uso no MEC,
envolvendo expansão da plataforma de governança de dados, com o
fornecimento de licenças de uso permanente, bem como de serviços de Suporte
Técnico, Operação Assistida, Atualização e Manutenção, objetivando apoiar o
Ministério da Educação, suas autarquias e fundação na implementação de uma
Política Corporativa de Governança do Dados Corporativo, de acordo com as
especificações constantes do TERMO de REFERÊNCIA e seus ENCARTES.
Entrega do Edital/Proposta: 06/02/2017
Data da Licitação: 16/02/2017, às 8h45min.
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.
MARTA MARIA VITORINO DIAS
PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SDA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20160020 PUBLICAÇÃO Nº 2016/24568
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Tratores Agrícolas para mecanização
da produção para convivência com o semiárido, todos novos e de primeiro uso, para os diversos órgãos,
para entidades da administração estadual e convenentes com a SDA, conforme especificações contidas
no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço
www.comprasnet.gov.br, através do No 11972016, até o dia 20/02/2017, às 8h30min (Horário de
Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.
Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 01 de Fevereiro de 2017. JOSÉ EDSON BEZERRA PREGOEIRO

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
[
Í
, com sede na Cidade de ¤PÖ´ Estado de ¤PÖ´ na ¤P], inscrita no CNPJ/MF
sob nº ¤PÖ, neste ato representada nos termos do seu [Contrato Social/Estatuto Social]]
I
] ou [[
], [nacionalidade], [ocupação], [estado
civil], portador da cédula de identidade RG nº ¤PÖ´ inscrito no CPF/MF sob nº ¤PÖ´ domiciliado na Cidade de ¤PÖ´
Í
] ou [
Estado de ¤PÖ´ na ¤PÖÖ [
I
], fundo de investimento constituído nos termos da regulamentação aplicável, inscrito no CNPJ/MF
sob nº ¤PÖ´ neste ato devidamente representado por seu administrador, [denominação social do administrador],
sociedade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para administrar carteiras de títulos e valores
mobiliários, com sede na Cidade de ¤P], Estado de ¤P], na ¤P], inscrita no CNPJ/MF sob nº ¤PÖ´ neste ato representada
nos termos do seu [Contrato Social/Estatuto Social]] [
] (“Quotista”),
na qualidade de Quotista do WM RB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 12.834.763/0001-17 (“Fundo”), declara para os devidos fins de cálculo de imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos na liquidação do Fundo a ser recolhido pelo responsável tributário CITIBANK
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40
(administrador), estar enqua ra o a na segu nte con ç o tr ut r a
( ) Investidor residente no Brasil - Pessoa Física
( ) Investidor residente no Brasil - Pessoa Jurídica Não-Financeira tributadas com base no lucro real
( ) Investidor residente no Brasil - Pessoa Jurídica Não Financeira tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado
( ) Investidor residente no Brasil - Instituição Financeira
( ) Entidade de Previdência Complementar Brasileira
( ) Fundo de investimento sediado no Brasil
( ) Investidor estrangeiro - Resolução CMN 4373/2015 (não sediado/residente em Paraíso Fiscal)
( ) Investidor estrangeiro com investimentos fora dos termos da Resolução CMN 4373/2015 ou sediado/residente
em Paraíso Fiscal
Situação Tributária:
( ) Tributado*
( ) Entidade Imune**
( ) Entidade Isenta** (não incidência, isenção ou alíquota zero)
( ) Liminar***
Justificativa1:
Em se tratando de Quotista sujeito a tributação, o Quotista declara, ainda, para fins da amortização integral de
quotas do Fundo, que anexas à presente estão todas as notas de corretagem relativas à aquisição e/ou
venda de quotas do Fundo. O Quotista declara-se ciente de que: (i) em se tratando de Quotista sujeito a tributação,
na falta de envio desta Declaração Tributária e das notas de corretagem, o imposto de renda será calculado
considerando como zero o custo de aquisição das quotas do Fundo, conforme o artigo 37, caput e parágrafos 3º
e 4º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº. 1.585/2015; e (ii) no caso de Quotista imune, isento
ou não tributado, a falta de envio da Declaração Tributária e dos documentos constitutivos (ex.: regulamento ou
estatuto social) e/ou outros documentos que comprovem a imunidade, isenção ou não tributação, o Quotista será
considerado como tributado e o imposto de renda será calculado considerando como zero o custo de aquisição
das quotas, conforme o caso. Por fim, o Quotista declara-se ciente de que a falsidade na prestação destas informações
sujeitá-lo-á, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação
criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
[ ocal] [da a]
____________________________________________________
]
[
Assinatura do Quotista
Favor reconhecer firma
1
Legendas para a Situação Tributária: * Tributados: são todos os investidores residentes no Brasil – Pessoa Física; Investidor
estrangeiro – Resolução CMN 4373/2015 (não oriundo de Paraíso Fiscal) e Investidor estrangeiro com investimentos fora dos termos da
– Resolução CMN 4373/2015 ou oriundo de Paraíso Fiscal. **Entidades Imunes e/ou Isentas: são Entidades de Educação e de Assistência
Social, Partidos Políticos, Fundações de Partidos Políticos, Entidades Sindicais de Trabalhadores, Entidades/Instituições de Previdências
Públicas e demais Entidades/Instituições Públicas. Essas entidades/instituições, em razão de previsão Constitucional e em Leis, podem gozar
de isenção ou imunidade tributária. Porém, para o grupo Citibank considerar estes quotistas isentos ou imunes e, por consequência, deixar
de apurar e recolher tributo é indispensável que seja observado o que segue: Previamente, deve ser solicitado para estas entidades/
instituições: cópia autenticada do estatuto social da entidade/instituto e o ato societário de eleição do representante legal da entidade e
de seus poderes, ou; tratando-se de uma entidade/instituição pública, cópia de Legislação Federal, Municipal ou Estadual que estabeleça
os objetivos/funções, constituição do patrimônio e competências destas, bem como Legislação ou documento oficial do órgão que
estabeleçam as pessoas que possuem poderes para assinar pela entidade quando do investimento do seu patrimônio. Exigir destas entidades/
instituições declarações, em papel timbrado da entidade e com firmar reconhecida dos seus representantes legais. Essas declarações deverão
estar nos moldes dos modelos de cadastro de isenção e imunidade. *** “Liminar” são os casos em que haja uma liminar judicial concedendo
o tratamento tributário isento. Para tanto, o investidor ou AP deverá anexar cópia da documentação comprobatória.

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP
AVISO DE LICITÇÃO AMGESP Nº 073/2017
AVISO DE REVOGAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 20160948 - PUBLICAÇÃO Nº 2016/19832
A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio do Pregoeiro e de membros da equipe de
apoio legalmente designados, torna público para conhecimento dos interessados a
REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Registro de Preços para futuras e
eventuais aquisições de Medicamentos, visando atender a necessidade de abastecimento das
Unidades de Saúde do Estado. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 9482016, até o
dia 20/02/2017, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

CNPJ/MF nº 12.834.763/0001-17
Código BM&FBOVESPA: WMRB11B (“Fundo”)
FATO RELEVANTE
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40,
na qualidade de administradora (“Administradora”) do WM RB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
– FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.834.763/0001-17 (“Fundo”), informa aos Quotistas e ao mercado que o
prazo de envio da Declaração Tributária e demais documentos aplicáveis solicitados no Fato Relevante
divulgado em 20 de janeiro de 2017 foi prorrogado até o dia 03 DE MARÇO DE 2017. Conforme informado
anteriormente, em razão da liquidação antecipada do Fundo aprovada na Assembleia Geral de Quotistas de
11.01.2017 por meio da alienação dos ativos e o consequente resgate integral das quotas, os Quotistas deverão
informar à Administradora o custo de aquisição das respectivas quotas para fins de cálculo e recolhimento dos
tributos aplicáveis, se houver. Nesse sentido, nos termos definidos adiante, os Quotistas terão de enviar à
Administradora a declaração anexa (“Declaração Tributária”), devidamente preenchida e assinada com firma
reconhecida. No caso de Quotista sujeito a tributação sobre os rendimentos auferidos na liquidação (ou seja,
Quotista que não seja imune, isento ou não tributado), a Declaração Tributária deverá estar acompanhada das
notas de corretagem de aquisição das quotas, conforme o caso, para que a Administradora, na qualidade de
responsável tributária, possa efetuar o recolhimento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos
pelos Quotistas. Na falta de envio da Declaração Tributária e das notas de corretagem, o imposto de renda
será calculado considerando como zero o custo de aquisição das quotas do Fundo. No caso de Quotista imune,
isento ou não tributado, a Declaração Tributária deverá estar acompanhada dos documentos constitutivos
(ex.: regulamento ou estatuto social) e/ou outros documentos que comprovem a imunidade, isenção ou não tributação.
Na falta de envio da Declaração Tributária e dos documentos aqui mencionados, o Quotista será considerado
como tributado e o imposto de renda será calculado considerando como zero o custo de aquisição das
quotas, conforme o caso. Os Quotistas sujeitos a tributação que a qualquer tempo adquirirem ou venderem quotas
após o envio das notas de corretagem à Administradora deverão complementar a documentação com o envio das
notas de corretagem das novas aquisições e/ou vendas, respeitando o prazo a ser oportunamente informado. No
mesmo sentido, caso a classificação tributária do Quotista seja alterada nesse período, uma nova Declaração
Tributária deverá ser enviada à Administradora. A Declaração Tributária, devidamente preenchida e assinada com
firma reconhecida, e a documentação aplicável (notas de corretagem ou comprovante de imunidade, isenção ou não
tributação) deverão ser enviadas pelo correio para o seguinte endereço: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Paulista, nº 1.111, 6º andar (Transfer Agency) – São Paulo/SP –
CEP 01311-920. Em complemento, sem prejuízo do necessário envio pelo correio, a Administradora pede que os
documentos sejam também enviados por e-mail para citidtvm.informes@citi.com. O mesmo canal deverá ser utilizado
para o esclarecimento de dúvidas. Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. São Paulo, 06 de fevereiro de 2017. CITIBANK DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - Administradora do Fundo

eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em
Fortaleza, 02 de Fevereiro de 2017. MARCOS ANTÔNIO FROTA RIBEIRO - PREGOEIRO

Processo: 1500-4295/2015
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP- 10.010/2017
Tipo: Menor preço por item.
Objeto: Contratação de empresa para serviços de impressão e cópias.
Data de realização: 10 de fevereiro de 2017 às 10:00h, horário de Brasília
Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF
Informações:
Fone: 82 3315-3477/1876.
Maceió, 03 de fevereiro de 2017.
Wagner Morais de Lima
Diretor-Presidente

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA
AVISO DE ERRATA
CONCORRÊNCIA 001/2017-APPA
PROTOCOLO APPA nº 14.342.582-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS, TOPOGRÁFICOS,
GEOTÉCNICOS E ELABOARAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO
VISANDO A DERROCAGEM SUBMARINA DO MACIÇO ROCHOSO DA PEDRA
DA PALANGANA PARA A COTA DE – 16,30 METROS (DHN) E DRAGAGEM
DAS ÁREAS SOB ADMINISTRAÇÃO DA APPA, QUE ABRANGEM DESDE
O CANAL DE ACESSO (ÁREA ALPHA) ATÉ A ÁREA ECHO, EM ANTONINA,
conforme Termo de Referência e demais elementos anexados pelo setor
requisitante.
A Comissão Permanente de Licitação e Cadastro informa alteração no item 11.1
do Edital:
Onde se lê: “11.1. As obras e serviços serão recebidos nos termos do art. 123 da
Lei Estadual nº 15.608/2007 e item 21 do Termo de Referência.”
Leia-se: “11.1. As obras e serviços serão recebidos nos termos do art. 123 da Lei
Estadual nº 15.608/2007.”
Demais informações: Fone (41) 3420-1252 CPLC
ou e-mail cplc.appa@appa.pr.gov.br
Paranaguá, 03 de fevereiro de 2017.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Cadastro
Portaria nº 338/2016

Klabin S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

AVISO AOS ACIONISTAS
REAPRESENTAÇÃO do Aviso aos Debenturistas em razão da alteração da data do “Ex-Dividendos” de
06/02/2017 para 07/02/2017.
KLABIN S.A. comunica aos Senhores Acionistas que, em Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração realizada nesta data, às 14:00 horas, foi aprovado o pagamento de dividendos intermediários às
ações que compõem seu capital social, na forma e valores seguintes:
1. DIVIDENDOS:
a) às ações ordinárias e preferenciais, um dividendo à razão de R$ 0,02842498 por ação;
b) às Units, um dividendo de R$ 0,14212490 por Unit.
2. DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO:
16 de fevereiro de 2017
Conforme aprovado, a partir de 07 de fevereiro de 2017, inclusive, as negociações das ações e Units serão
realizadas “Ex-Dividendos”, sendo o pagamento dos valores feito a partir do dia 16 de fevereiro de 2017.
3. INSTRUÇÕES QUANTO AO CRÉDITO DOS DIVIDENDOS:
Os acionistas terão seus créditos disponíveis na data de início do pagamento, de acordo com a sua conta
corrente e domicílio bancário fornecido ao Banco Itaú S.A.
3.1. Acionistas com Cadastro Desatualizado:
Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou indicação do
Banco/Agência e Conta Corrente, os dividendos serão creditados a partir do 3º dia útil contado
da data da solicitação, desde que os interessados providenciem a regularização de seu cadastro,
pessoalmente, em uma das agências do Banco Itaú Unibanco S.A., abaixo relacionadas, que
dispõe de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a atualização dos dados seja providenciada
em agência não mencionada ou através de correspondência à Unidade de Ações e Debêntures Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira nº 707 - 7º andar - CEP 04344-902, São Paulo,
SP, o pagamento somente será liberado após efetivação dos devidos registros nos arquivos
eletrônicos do referido Banco.
4. IMPOSTO DE RENDA:
Não há incidência de Imposto de Renda.
5. LOCAIS DE ATENDIMENTO:
Nas Agências do Banco Itaú Unibanco S.A., abaixo indicadas e nas demais agências autorizadas a
prestarem serviços aos acionistas, no horário bancário:
 ão Paulo  
- Rua Boa Vista nº 176 - 1' ubsolo
 io de Janeiro  - Rua %% de %% nº 99 & ubsolo
 $elo Horizonte  - Avenida João Pinheiro nº 195 - Mezanino
 alvador $!
- Avenida Estados Unidos nº 50 - 2º andar
São Paulo, 31 de janeiro de 2017.
Eduardo de Toledo
Diretor de Relações com Investidores

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 - NIRE 35.300.050.274
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2016
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 31 de outubro de 2016, às 14h00, na sede da Companhia, na de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG nº 13294949, expedida pela SSP/
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sitio SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.093.858-99, como conselheiro de administração suplente do Sr.
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira; (i) Francisco Jose Morandi Lopez, venezuelano, casado,
Paulo, CEP 06460-040. 2. Convocação: O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio
Lei das Sociedades por Ações, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 30 de profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré,
setembro, 1º e 04 de outubro de 2016, nas páginas 09, 09 e 12, respectivamente; e no Jornal Valor Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP
Econômico, nas edições dos dias 30 de setembro, 1º, 02, 03 e 04 de outubro de 2016, nas páginas B11, 06460-040, portador do RNE nº V864350-K, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o
B3 e B11, respectivamente. 3. Presença: Presentes acionistas representando 77,81% (setenta e sete nº 235.561.198-03, como conselheiro de administração efetivo; (j) Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino,
inteiros e oitenta e um centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o representante da com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro
administração, Sr.Sidney Simonaggio.4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.Sidney Simonaggio Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de
e secretariados pela Srta. Bárbara da Cunha Xavier. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da São Paulo, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.845.699-3, inscrito no CPF/MF
Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) substituição de 1 (um) nº 102.374.638-7, como conselheiro de administração suplente do Sr. Francisco Jose Morandi Lopez;
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicado pela BNDES Participações - (k) Berned Raymond Da Santos Ávila, venezuelano, casado, administrador de empresas, residente e
BNDESPAR; e (ii) substituição de 1 (um) membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia indicado domiciliado no endereço 4300 Wilson Blvd. Arlington, VA 22203, Estados Unidos da América, portador
pela BNDES Participações - BNDESPAR. 6. Deliberações: Instalada a assembleia geral e sendo do passaporte nº 6.557.231, emitido pela República Bolivariana da Venezuela, como conselheiro de
dispensada a leitura dos documentos e da proposta objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, após administração efetivo; (l) Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, residente
o exame, discussão e votação das matérias, deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr.
de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio
da Lei das Sociedades por Ações e a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portadora
nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 6.2 Aprovar, por unanimidade de votos da Carteira de Identidade RG nº 39.294.294-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
dos acionistas com direito a voto presentes, conforme indicação da acionista controladora, a eleição do 070.425.117-51, como conselheira de administração suplente do Sr. Bernerd Raymond Da Santos Ávila;
Sr. Fernando Quintana Merino, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº (m) Fernando Quintana Merino, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG
35.613.295-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 984.745.377-20, residente e nº 35.613.295-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 984.745.377-20, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Seraphico Assis de Carvalho, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Seraphico Assis de Carvalho,
nº 103, apartamento 32, bloco Lautrec, CEP 05614-050, indicado pela BNDES Participações - nº 103, apartamento 32, bloco Lautrec, CEP 05614-050, como conselheiro de administração efetivo;
BNDESPAR (“BNDESPAR”) para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, com (n) Marcelo de Carvalho Lopes, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na
mandatoatéadatadarealizaçãodaassembleiageralordináriaqueapreciarascontasdosadministradores cidade de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua 25 de Julho, nº 586, apartamento 301, Centro,
e as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, restando CEP 95650-000, portador da Carteira de Identidade RG nº 102.258.398-1, expedida pela SSP/RS,
como seu suplente o Sr. Marcelo de Carvalho Lopes, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente inscrito no CPF/MF sob o nº 592.612.500-68, para o cargo de conselheiro de administração suplente do
e domiciliado na cidade de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua 25 de Julho, nº 586, Sr.Fernando Quintana Merino; (o) Alexandre Meduneckas, brasileiro, casado, técnico em eletrotécnica,
apartamento 301, Centro, CEP 95650-000, portador da Carteira de Identidade RG nº 102.258.398-1, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cariri Velho, nº 76, casa 5,
expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 592.612.500-68. 6.2.1. Consignar que, com base Vila Carmosina, CEP 08295-280, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.028.748-8, expedida pela
nas informações recebidas pela BNDESPAR, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.553.898-01, eleito por unanimidade de votos dos presentes
acionistas que o conselheiro ora eleito apresentou a declaração de desimpedimento constante no artigo (77,81% votaram a favor),como conselheiro de administração efetivo, na qualidade de representante
147, § 4º da Lei das Sociedades por Ações, bem como no artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de indicado pelos empregados da Companhia nos termos do § 2º do artigo 9º do estatuto social; (p) José
maio de 2002, que esta anexa a referida ata. 6.2.2. Consignar que o conselheiro de administração efetivo Luiz Borges Andreoli, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse datado de 1º de novembro Estado de São Paulo, na Rua Nelson Washington Pereira, nº 215, Vila Santa Catarina, CEP 04372-120,
de 2016, observado o previsto no item 6.2.3 abaixo. 6.2.3. Consignar que a investidura do conselheiro de portador da Carteira de Identidade RG nº 7.633.723-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
administração ora eleito fica condicionada: (1) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio nº 859.656.698-87, eleito por unanimidade de votos dos presentes (77,81% votaram a favor), como
da Companhia; e (2) à prévia assinatura do Termo de Anuência dos Administradores aludido no conselheiro de administração suplente do Sr. Alexandre Meduneckas, na qualidade de representante
Regulamento do Nível 2 da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros indicado pelos empregados da Companhia nos termos do § 2º do artigo 9º do estatuto social; (q) Marcelo
(“BM&FBOVESPA”).6.2.4. Consignar que, após a eleição acima informada, o Conselho de Administração Gasparino da Silva, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis,
da Companhia, com mandato até a data da realização da assembleia geral ordinária que apreciar as Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, 605, apartamento 1411 - Centro, CEP 88015-130,
contas dos administradores e as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de portador da Cédula de Identidade RG nº 2302967, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº
dezembro de 2017, passa a ter a seguinte composição: (a) Vincent Winslow Mathis, norte-americano, 807.383.469-34, eleito em votação em separado, sem a participação da Acionista Controladora, por
casado, advogado, residente e domiciliado em 17.008 Birch Leaf Terrace, Bowie, Maryland, 20.716, maioria dos votos dos titulares de ações preferenciais da Companhia, dos quais 23,92% votaram a favor
Estados Unidos da América, portador do passaporte norte-americano de número 113542760, emitido e 0,13% se abstiveram, nos termos do artigo 141, § 4º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações e do
pelos Estados Unidos da América, como conselheiro de administração efetivo; (b) Kazi Kamrul Hasan, § 2º do artigo 9 do estatuto social, como conselheiro de administração efetivo, também na qualidade de
americano, engenheiro, casado, portador do passaporte norte-americano de número 476046589, conselheiro independente, em conformidade com o § 3º do artigo 9º do estatuto social da Companhia
emitido pelos Estados Unidos da América, residente e domiciliado em 46521 Hampshire Station Drive, e com o Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA; e (r)
Sterling, Virginia, 22180, Estados Unidos da América, como conselheiro de administração suplente do Wilfredo João Vicente Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado
Sr. Vincent Winslow Mathis; (c) Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, residente e na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Patrício Farias, nº 131, Itacorubi, CEP
domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, 22750-660, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.376.630-9, expedida pela SSP-SC, inscrito no
nº 2513, apartamento 501, Bairro Lagoa, CEP 22470-002, portador da Carteira de Identidade RG nº CPF/MF sob o nº 591.561.989-49, eleito em votação em separado, sem a participação da Acionista
228.266, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 360.634.796-00, como conselheiro de Controladora, por maioria dos votos dos titulares de ações preferenciais da Companhia, dos quais
administração efetivo; (d) Teresa Cristina Querino Vernaglia, brasileira, casada, engenheira, residente 23,92% votaram a favor e 0,13% se abstiveram, nos termos do artigo 141, § 4º, inciso II, da Lei das
e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Sociedades por Ações e do § 2º do artigo 9 do estatuto social, como conselheiro de administração
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio suplente do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, também na qualidade de conselheiro independente, em
Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, portadora da Carteira de Identidade RG nº 16.383.270 conformidade com o § 3º do artigo 9º do estatuto social da Companhia e com o Regulamento de Listagem
expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 039.977.338-05, como conselheira de administração do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. 6.3. Consignar a retirada de pauta da
suplente do Sr. Britaldo Pedrosa Soares; (e) Julian Jose Nebreda Marquez, venezuelano, casado, deliberação a respeito da substituição de 1 (um) membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia
advogado, portador do passaporte nº 121154314, emitido por República Bolivariana de Venezuela, indicado pela BNDES Participações - BNDESPAR, a ser tratada posterior e oportunamente.
domiciliado nos Estados Unidos da América, na Cidade de Arlington, Estado da Virginia, em 4300 Wilson 7. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a
Boulevard, 11º andar, 22203, como conselheiro de administração efetivo; (f) Marcelo Antonio de Jesus, Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas,
de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, esta ata foi lida
andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, e, uma vez aprovada, foi assinada pelos presentes, ficando autorizada a publicação da ata com a omissão
Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.105.907-1, expedida das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.355.128-69, como conselheiro de administração suplente Barueri, 31 de outubro de 2016. Assinaturas: Mesa: Sidney Simonaggio - Presidente; Bárbara da Cunha
do Sr. Julian Jose Nebreda Marquez; (g) Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, brasileiro, divorciado, Xavier - Secretária. Administração: Sidney Simonaggio - Diretor Vice-Presidente. Acionistas
advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio Presentes: AES Elpa S.A., por: Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues e Luiz Alberto das Neves profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Procuradores; Brasiliana Participações S.A., por: Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues e Luiz Alberto
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP das Neves - Procuradores; GWI Empreendimentos Imobiliários S.A., por: Karen Sanchez Guimarães
06460-040, portador da Carteira de Identidade RG nº 061.768.818, expedida pela SSP/RJ, inscrito no - Procuradora; Gaspart Participações S.A., por: André Eduardo Dantas - Procurador. Declaro, na
CPF/MF sob o nº 890.310.677-68, como conselheiro de administração efetivo; (h) Airton Ribeiro de qualidade de Presidente da Mesa, que a presente é copia fiel da ata que se encontra transcrita no livro
Matos, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São nº 06, folhas 98 a 106 e que são autênticas as assinatura ali postas.Barueri, 31 de outubro de 2016.Mesa:
Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, Sidney Simonaggio - Presidente; Bárbara da Cunha Xavier - Secretária. JUCESP nº 41.766/17-9 em
Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado 19/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

