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B6 Economia QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2017 O ESTADO DE S. PAULO

Só 76 aderem ao PDV 
do governo federal 

GLOBAL MARKETS OVERSEAS LTD.GLOBAL MARKETS OVERSEAS LTD.GLOBAL MARKETS OVERSEAS LTD.GLOBAL MARKETS OVERSEAS LTD.

Company Nº 1393159Company Nº 1393159Company Nº 1393159Company Nº 1393159
NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Company Act, 2004 that the above named company is NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Company Act, 2004 that the above named company is NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Company Act, 2004 that the above named company is NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Company Act, 2004 that the above named company is 
in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on November 13th, 2017, and David Felipe Arellano de in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on November 13th, 2017, and David Felipe Arellano de in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on November 13th, 2017, and David Felipe Arellano de in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on November 13th, 2017, and David Felipe Arellano de 
Figueiredo of Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao is the voluntary liquidator.Figueiredo of Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao is the voluntary liquidator.Figueiredo of Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao is the voluntary liquidator.Figueiredo of Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao is the voluntary liquidator.

Anúncio aqui descrito, de acordo com o Ato de Empresas de BVI, 2004, que a empresa acima está em liquidação Anúncio aqui descrito, de acordo com o Ato de Empresas de BVI, 2004, que a empresa acima está em liquidação Anúncio aqui descrito, de acordo com o Ato de Empresas de BVI, 2004, que a empresa acima está em liquidação Anúncio aqui descrito, de acordo com o Ato de Empresas de BVI, 2004, que a empresa acima está em liquidação 
voluntária. A liquidação voluntária começou em 13 de novembro de 2017, e David Felipe Arellano de Figueiredo, de voluntária. A liquidação voluntária começou em 13 de novembro de 2017, e David Felipe Arellano de Figueiredo, de voluntária. A liquidação voluntária começou em 13 de novembro de 2017, e David Felipe Arellano de Figueiredo, de voluntária. A liquidação voluntária começou em 13 de novembro de 2017, e David Felipe Arellano de Figueiredo, de 
Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao é liquidante voluntário.Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao é liquidante voluntário.Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao é liquidante voluntário.Anasaweg T/O 42, No. 2, Curaçao é liquidante voluntário.

    
Dated: November 29, 2017Dated: November 29, 2017Dated: November 29, 2017Dated: November 29, 2017

(SGD) David Felipe Arellano de Figueiredo(SGD) David Felipe Arellano de Figueiredo(SGD) David Felipe Arellano de Figueiredo(SGD) David Felipe Arellano de Figueiredo
Voluntary LiquidatorVoluntary LiquidatorVoluntary LiquidatorVoluntary Liquidator

Lorenna Rodrigues
Igor Gadelha / BRASÍLIA

O governo enviará, em janei-
ro, uma nova medida provisó
ria para dar continuidade ao 
Programa  de  Desligamento  

Voluntário (PDV)  dos servi-
dores  federais.  A  primeira  
MP, enviada em julho, não foi 
votada pelo Congresso Nacio-
nal  e  perdeu  a  validade  on-
tem. Quem aderiu ao progra-
ma durante os quatro meses 

em que a medida esteve em vi-
gor não perderá o direito. 

De acordo com balanço do Mi-
nistério do Planejamento, 240 
pessoas  aderiram  aos  progra-
mas para reduzir pessoal previs-
tos na MP, editada em julho: 76 

servidores  entraram  no  PDV;  
153 servidores pediram redução 
de jornada e 11 servidores requi-
sitaram licença incentivada. 

Segundo o Estadão/Broadcast 
apurou,  a  ideia  do  governo  é  
que o novo PDV seja um progra-
ma permanente, sem prazo fi-
nal para a adesão, para dar opor-
tunidade de saída aos servido-
res no momento em que decidi-
rem se desligar.

No primeiro programa, o pra-
zo para a demissão voluntária 
acabaria em dezembro. Anual-
mente, o Ministério do Planeja-
mento  estabelecerá  as  regras  
do programa, como órgãos e ci-
dades  de  lotação  dos  servido-
res,  idade,  cargos  e  carreiras  
abrangidos.

Pela lei, não é possível enviar 
ao  Legislativo  duas  medidas  
provisórias com o mesmo tema 
no mesmo ano, por isso o gover-
no optou por esperar até janei-
ro para mandar o novo texto. 

A ideia do governo era econo-
mizar em 2018 cerca de R$ 1 bi-
lhão. Citando  números de de-
missões  voluntárias  feitas  em  
anos anteriores, o ministro do 

Planejamento, Dyogo Oliveira, 
disse que cerca de 5 mil servido-
res poderão aderir ao PDV. 

Condições. A nova MP mante-
rá os incentivos para que os ser-
vidores peçam demissão volun-
tariamente, que é o pagamento 
de 1,25 salário por ano trabalha-
do. Continua vedada a adesão 
de servidores em estágio proba-
tório ou que tenham cumprido 
os requisitos legais para a apo-
sentadoria. A MP também trará 
novamente a possibilidade de o 
servidor pedir redução de jorna-
da  de  oito  horas  diárias  para  
seis ou quatro horas. Quem op-
tar por essa medida terá o paga-
mento adicional de meia hora 
diária como incentivo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17 – REPUBLICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17 – REPUBLICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17 – REPUBLICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17 – REPUBLICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 
E TÊNIS ESCOLARES; Disputa: Dia 12/12/2017 às 09:00 horas. E TÊNIS ESCOLARES; Disputa: Dia 12/12/2017 às 09:00 horas. E TÊNIS ESCOLARES; Disputa: Dia 12/12/2017 às 09:00 horas. E TÊNIS ESCOLARES; Disputa: Dia 12/12/2017 às 09:00 horas. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BINDER, CBUQ E EMULSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BINDER, CBUQ E EMULSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BINDER, CBUQ E EMULSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BINDER, CBUQ E EMULSÃO 
AFÁLTICA TIPO RR2C; Disputa: Dia 13/12/2017 às 09:00 horas. AFÁLTICA TIPO RR2C; Disputa: Dia 13/12/2017 às 09:00 horas. AFÁLTICA TIPO RR2C; Disputa: Dia 13/12/2017 às 09:00 horas. AFÁLTICA TIPO RR2C; Disputa: Dia 13/12/2017 às 09:00 horas. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO AREIA MÉDIA LAVADA, BLOCOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO AREIA MÉDIA LAVADA, BLOCOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO AREIA MÉDIA LAVADA, BLOCOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/17 – REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO AREIA MÉDIA LAVADA, BLOCOS 
DE CONCRETO E CAL DE PINTURA, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E DEMAIS SECRETARIAS DE CONCRETO E CAL DE PINTURA, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E DEMAIS SECRETARIAS DE CONCRETO E CAL DE PINTURA, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E DEMAIS SECRETARIAS DE CONCRETO E CAL DE PINTURA, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E DEMAIS SECRETARIAS 
INTERESSADAS; Disputa: Dia 14/12/2017 às 09:00 horas. INTERESSADAS; Disputa: Dia 14/12/2017 às 09:00 horas. INTERESSADAS; Disputa: Dia 14/12/2017 às 09:00 horas. INTERESSADAS; Disputa: Dia 14/12/2017 às 09:00 horas. 
Editais através do site http://www6.caixa.gov.br/fornecedores/, em seguida selecionar no quadro Navegue Por a opção Outros Editais através do site http://www6.caixa.gov.br/fornecedores/, em seguida selecionar no quadro Navegue Por a opção Outros Editais através do site http://www6.caixa.gov.br/fornecedores/, em seguida selecionar no quadro Navegue Por a opção Outros Editais através do site http://www6.caixa.gov.br/fornecedores/, em seguida selecionar no quadro Navegue Por a opção Outros 
Compradores :: Pregão Eletrônico, o item Editais. Maiores informações pelo telefone (11)4652-7609 depto de compras.Compradores :: Pregão Eletrônico, o item Editais. Maiores informações pelo telefone (11)4652-7609 depto de compras.Compradores :: Pregão Eletrônico, o item Editais. Maiores informações pelo telefone (11)4652-7609 depto de compras.Compradores :: Pregão Eletrônico, o item Editais. Maiores informações pelo telefone (11)4652-7609 depto de compras.

        Prefeitura Municipal de Arujá, 28 de Novembro de 2017        Prefeitura Municipal de Arujá, 28 de Novembro de 2017        Prefeitura Municipal de Arujá, 28 de Novembro de 2017        Prefeitura Municipal de Arujá, 28 de Novembro de 2017

I MED SL ATENDIMENTO E GESTÃO MÉDICA S.AI MED SL ATENDIMENTO E GESTÃO MÉDICA S.AI MED SL ATENDIMENTO E GESTÃO MÉDICA S.AI MED SL ATENDIMENTO E GESTÃO MÉDICA S.A
CNPJ:22.077.244/0001-05CNPJ:22.077.244/0001-05CNPJ:22.077.244/0001-05CNPJ:22.077.244/0001-05

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em reais - R$)Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em reais - R$)Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em reais - R$)Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em reais - R$)
BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2016BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2016BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2016BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2016

ATIVOATIVOATIVOATIVO
CIRCULANTE  484.173,59CIRCULANTE  484.173,59CIRCULANTE  484.173,59CIRCULANTE  484.173,59      ___________  ___________  ___________  ___________
Caixa 1.306,06  Caixa 1.306,06  Caixa 1.306,06  Caixa 1.306,06  
Bancos 10,00  Bancos 10,00  Bancos 10,00  Bancos 10,00  
Aplicações Financeiras  482.857,53  Aplicações Financeiras  482.857,53  Aplicações Financeiras  482.857,53  Aplicações Financeiras  482.857,53  
Total DisponívelTotal DisponívelTotal DisponívelTotal Disponível    484.173,59  484.173,59  484.173,59  484.173,59  
Duplicatas à Receber  379.000,00  Duplicatas à Receber  379.000,00  Duplicatas à Receber  379.000,00  Duplicatas à Receber  379.000,00  
Titulos à Receber  6.020.732,09  Titulos à Receber  6.020.732,09  Titulos à Receber  6.020.732,09  Titulos à Receber  6.020.732,09  
Adiantamentos 3.278.761,62  Adiantamentos 3.278.761,62  Adiantamentos 3.278.761,62  Adiantamentos 3.278.761,62  
Total Realizável Curto Prazo  9.678.493,71Total Realizável Curto Prazo  9.678.493,71Total Realizável Curto Prazo  9.678.493,71Total Realizável Curto Prazo  9.678.493,71        
TOTAL DO ATIVO 10.162.667,30  TOTAL DO ATIVO 10.162.667,30  TOTAL DO ATIVO 10.162.667,30  TOTAL DO ATIVO 10.162.667,30  

PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO
CIRCULANTE  118.797,82 CIRCULANTE  118.797,82 CIRCULANTE  118.797,82 CIRCULANTE  118.797,82 
 Obrigações Tributarias  61.368,21 Obrigações Tributarias  61.368,21 Obrigações Tributarias  61.368,21 Obrigações Tributarias  61.368,21
 Obrigações Diversas  57.429,61 Obrigações Diversas  57.429,61 Obrigações Diversas  57.429,61 Obrigações Diversas  57.429,61
Total Exigivel Curto Prazo 118.797,82Total Exigivel Curto Prazo 118.797,82Total Exigivel Curto Prazo 118.797,82Total Exigivel Curto Prazo 118.797,82
PATRIMÔNIO LIQUÍDO  10.043.869,48PATRIMÔNIO LIQUÍDO  10.043.869,48PATRIMÔNIO LIQUÍDO  10.043.869,48PATRIMÔNIO LIQUÍDO  10.043.869,48
 Capital Subscrito 11.000,00 Capital Subscrito 11.000,00 Capital Subscrito 11.000,00 Capital Subscrito 11.000,00
 Reserva Estatutária 7.906.552,11 Reserva Estatutária 7.906.552,11 Reserva Estatutária 7.906.552,11 Reserva Estatutária 7.906.552,11
 (-) Distribuição de Lucros (509.200,00) (-) Distribuição de Lucros (509.200,00) (-) Distribuição de Lucros (509.200,00) (-) Distribuição de Lucros (509.200,00)
 Reserva de lucros a realizar  2.635.517,37  Reserva de lucros a realizar  2.635.517,37  Reserva de lucros a realizar  2.635.517,37  Reserva de lucros a realizar  2.635.517,37 
TOTAL DO PASSIVO 10.162.667,30TOTAL DO PASSIVO 10.162.667,30TOTAL DO PASSIVO 10.162.667,30TOTAL DO PASSIVO 10.162.667,30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFCDEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFCDEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFCDEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
Modo IndiretoModo IndiretoModo IndiretoModo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:  Valores em R$  D/CFluxo de Caixa Originados de:  Valores em R$  D/CFluxo de Caixa Originados de:  Valores em R$  D/CFluxo de Caixa Originados de:  Valores em R$  D/C
            
Resultado do exercicio/período   10.542.069,48   D Resultado do exercicio/período   10.542.069,48   D Resultado do exercicio/período   10.542.069,48   D Resultado do exercicio/período   10.542.069,48   D 
Aumento em contas a receber   6.399.732,09   C Aumento em contas a receber   6.399.732,09   C Aumento em contas a receber   6.399.732,09   C Aumento em contas a receber   6.399.732,09   C 
Aumento em contas a pagar e provisões   57.429,61   D Aumento em contas a pagar e provisões   57.429,61   D Aumento em contas a pagar e provisões   57.429,61   D Aumento em contas a pagar e provisões   57.429,61   D 
Aumento no imposto de renda e contribuição social   22.721,83   D Aumento no imposto de renda e contribuição social   22.721,83   D Aumento no imposto de renda e contribuição social   22.721,83   D Aumento no imposto de renda e contribuição social   22.721,83   D 
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:  4.222.488,83 Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:  4.222.488,83 Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:  4.222.488,83 Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:  4.222.488,83   D   D   D   D 
Juros pagos   528,14   C Juros pagos   528,14   C Juros pagos   528,14   C Juros pagos   528,14   C 
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de fi nanciamentos: Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de fi nanciamentos: Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de fi nanciamentos: Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de fi nanciamentos: 528,14 528,14 528,14 528,14   C   C   C   C 
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES   AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES   AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES   AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES   4.221.960,69 4.221.960,69 4.221.960,69 4.221.960,69   D   D   D   D 
No início do período   No início do período   No início do período   No início do período   11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00   D   D   D   D 
No fi nal do período   484.173,59No fi nal do período   484.173,59No fi nal do período   484.173,59No fi nal do período   484.173,59   D    D    D    D 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADODEMONSTRAÇÃO DE RESULTADODEMONSTRAÇÃO DE RESULTADODEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Receitas Operacionais    Receitas Operacionais    Receitas Operacionais    Receitas Operacionais    11.949.225,0011.949.225,0011.949.225,0011.949.225,00
Receitas Brutas   11.949.225,00Receitas Brutas   11.949.225,00Receitas Brutas   11.949.225,00Receitas Brutas   11.949.225,00
( - ) Deduções( - ) Deduções( - ) Deduções( - ) Deduções    675.131,11    675.131,11    675.131,11    675.131,11
Outras   675.131,11 Outras   675.131,11 Outras   675.131,11 Outras   675.131,11 
(-) Custo (-) Custo (-) Custo (-) Custo     137.145,26    137.145,26    137.145,26    137.145,26
(-) Custos   137.145,26(-) Custos   137.145,26(-) Custos   137.145,26(-) Custos   137.145,26
Lucro BrutoLucro BrutoLucro BrutoLucro Bruto    11.136.948,63    11.136.948,63    11.136.948,63    11.136.948,63
(-) Despesas Operacionais(-) Despesas Operacionais(-) Despesas Operacionais(-) Despesas Operacionais    605.107,99    605.107,99    605.107,99    605.107,99
Despesas Gerais   242.917,04Despesas Gerais   242.917,04Despesas Gerais   242.917,04Despesas Gerais   242.917,04
Despesas Tributárias   53,43Despesas Tributárias   53,43Despesas Tributárias   53,43Despesas Tributárias   53,43
Despesas Financeiras   9.357,54Despesas Financeiras   9.357,54Despesas Financeiras   9.357,54Despesas Financeiras   9.357,54
Outras Despesas Operacionais   352.779,98Outras Despesas Operacionais   352.779,98Outras Despesas Operacionais   352.779,98Outras Despesas Operacionais   352.779,98
(+) Receitas Financeiras(+) Receitas Financeiras(+) Receitas Financeiras(+) Receitas Financeiras  10.228,84 10.228,84  10.228,84 10.228,84  10.228,84 10.228,84  10.228,84 10.228,84
(=) Resultado do Exercício(=) Resultado do Exercício(=) Resultado do Exercício(=) Resultado do Exercício                10.542.069,4810.542.069,4810.542.069,4810.542.069,48   _____________   _____________   _____________   _____________
Lucro do Período  10.542.069,48Lucro do Período  10.542.069,48Lucro do Período  10.542.069,48Lucro do Período  10.542.069,48

Notas Explicativas às Demonstrações ContábeisNotas Explicativas às Demonstrações ContábeisNotas Explicativas às Demonstrações ContábeisNotas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto Operacional - A empresa I MED SL ATENDIMENTO E GESTÃO MÉDICA S.A., foi constituída em 18/03/2015 e  tem por objetivo social a gestão e operação de UTI’s, clinica 1. Contexto Operacional - A empresa I MED SL ATENDIMENTO E GESTÃO MÉDICA S.A., foi constituída em 18/03/2015 e  tem por objetivo social a gestão e operação de UTI’s, clinica 1. Contexto Operacional - A empresa I MED SL ATENDIMENTO E GESTÃO MÉDICA S.A., foi constituída em 18/03/2015 e  tem por objetivo social a gestão e operação de UTI’s, clinica 1. Contexto Operacional - A empresa I MED SL ATENDIMENTO E GESTÃO MÉDICA S.A., foi constituída em 18/03/2015 e  tem por objetivo social a gestão e operação de UTI’s, clinica 
médica e locação de equipamentos hospitalares médica e locação de equipamentos hospitalares médica e locação de equipamentos hospitalares médica e locação de equipamentos hospitalares 
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis -As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas previstas na legislação societária brasileira (Lei 6.404/76 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis -As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas previstas na legislação societária brasileira (Lei 6.404/76 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis -As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas previstas na legislação societária brasileira (Lei 6.404/76 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis -As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas previstas na legislação societária brasileira (Lei 6.404/76 
incluindo suas posteriores alterações conforme a Lei 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei 11.941/09) e disposições tributárias vigentes. 3. Patrimônio Líquido - O incluindo suas posteriores alterações conforme a Lei 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei 11.941/09) e disposições tributárias vigentes. 3. Patrimônio Líquido - O incluindo suas posteriores alterações conforme a Lei 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei 11.941/09) e disposições tributárias vigentes. 3. Patrimônio Líquido - O incluindo suas posteriores alterações conforme a Lei 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei 11.941/09) e disposições tributárias vigentes. 3. Patrimônio Líquido - O 
Capital Social é de R$ 11.000,00 (onze mil reais), representado por 44.000 (quarenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada Capital Social é de R$ 11.000,00 (onze mil reais), representado por 44.000 (quarenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada Capital Social é de R$ 11.000,00 (onze mil reais), representado por 44.000 (quarenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada Capital Social é de R$ 11.000,00 (onze mil reais), representado por 44.000 (quarenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada 
uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. 

Carlos Augusto Dias     Diretor PresidenteCarlos Augusto Dias     Diretor PresidenteCarlos Augusto Dias     Diretor PresidenteCarlos Augusto Dias     Diretor Presidente
Adriana Aparecida dos Santos Contadora CRC: 1SP209017/O-8Adriana Aparecida dos Santos Contadora CRC: 1SP209017/O-8Adriana Aparecida dos Santos Contadora CRC: 1SP209017/O-8Adriana Aparecida dos Santos Contadora CRC: 1SP209017/O-8

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06

ADJUDICAÇÃOADJUDICAÇÃOADJUDICAÇÃOADJUDICAÇÃO
COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 325/17 - RC 4767/17COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 325/17 - RC 4767/17COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 325/17 - RC 4767/17COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 325/17 - RC 4767/17

Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, ΑDϑΥDΙΧΑΑDϑΥDΙΧΑΑDϑΥDΙΧΑΑDϑΥDΙΧΑ ◊ εmπρεσα  ◊ εmπρεσα  ◊ εmπρεσα  ◊ εmπρεσα ΓΡΥΠΟ ΟΡΙΕΝΤΑΛ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ & ΕςΕΝΤΟΣ Σ/Σ,ΓΡΥΠΟ ΟΡΙΕΝΤΑΛ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ & ΕςΕΝΤΟΣ Σ/Σ,ΓΡΥΠΟ ΟΡΙΕΝΤΑΛ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ & ΕςΕΝΤΟΣ Σ/Σ,ΓΡΥΠΟ ΟΡΙΕΝΤΑΛ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ & ΕςΕΝΤΟΣ Σ/Σ, ΧΝΠϑ ν≡  ΧΝΠϑ ν≡  ΧΝΠϑ ν≡  ΧΝΠϑ ν≡ 
10.563.057/0001−52,10.563.057/0001−52,10.563.057/0001−52,10.563.057/0001−52, α Πρεσταο δε Σερϖιοσ δε Μασσοτεραπια, χοm βασε νο  α Πρεσταο δε Σερϖιοσ δε Μασσοτεραπια, χοm βασε νο  α Πρεσταο δε Σερϖιοσ δε Μασσοτεραπια, χοm βασε νο  α Πρεσταο δε Σερϖιοσ δε Μασσοτεραπια, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/SME/2017
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2016/0004349-0 - Abertura de Pregão 

Eletrônico para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições 

higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na rede 

municipal de ensino, bem como demais beneficiários de programas e projetos a 

serem desenvolvidos pela SME nas Unidades Educacionais das seguintes Diretorias 

Regionais de Educação: Butantã (DRE BT),Campo Limpo (DRE-CL I e DRE-CL II), 

Santo Amaro (DRE-SA). 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, através de sua Coordenadoria de 

Administração, Finança e Infraestrutura - Divisão de Licitações, vem por meio deste 

comunicar que a Sessão de Licitação referente ao Pregão em epígrafe será alterada 

para o dia 08/12/2017, às 10h30. Informamos que o Edital sofreu alteração referente 

ao Anexo XVI.

Os Editais e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a 

abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da apresentação 

de CD-ROM gravável na Divisão de Licitações - DILIC - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 -  

sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelos sites www.comprasnet.gov.br e 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias dos Editais 

estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.

l Economia 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS 
EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES – SICOOB UNIMAIS BANDEIRANTE, 
inscrita no CNPJ sob nº 03.055.269/0001-63 e número de identifi cação no registro de empresas - NIRE sob nº 
35400055383 e registro na OCESP 1933

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E 
DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E 
MICROEMPREENDEDORES – SICOOB UNIMAIS BANDEIRANTE, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social no artigo 28º, convoca os 30 (trinta) delegados, em condições de votar, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 18 de dezembro de 2017, na sede da cooperativa, sito 
a Avenida Brasil, nº 475, Bairro Vila Medon, Americana/SP, para melhor acomodação física, às 17h00, com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h00, com a presença de metade 
mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
delegados, em terceira e última convocação para deliberar sobre:
1. Prestação de contas do Plano de Ação homologado na AGE de 28/09/17 e sua aprovação.
NOTA: Os delegados têm o prazo de 5 (cinco) dias para impugnarem o presente edital.

Americana, 27 de novembro de 2017.
DR. ARMANDO LAZZARIS FORNARI

Presidente do Conselho de Administração

Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΕΣ DΕ Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΕΣ DΕ Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΕΣ DΕ Πελο πρεσεντε εδιταλ, χονϖοχαmοσ οσ ασσοχιαδοσ, χοm διρειτο α ϖοτο, δο ΣΙΝDΙΧΑΤΟ DΟΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΕΣ DΕ 
ΣΕΓΥΡΟΣ, ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΣΑ∨DΕ, DΕ ςΙDΑ, DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΣΑ∨DΕ, DΕ ςΙDΑ, DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΣΑ∨DΕ, DΕ ςΙDΑ, DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΕΜΠΡΕΣΑΣ ΧΟΡΡΕΤΟΡΑΣ DΕ ΣΕΓΥΡΟΣ, ΡΕΣΣΕΓΥΡΟΣ, DΕ ΣΑ∨DΕ, DΕ ςΙDΑ, DΕ 
ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο Ε ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΙςΑDΑ ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ � ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ � θυε πρεενχηαm  οσ ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο Ε ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΙςΑDΑ ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ � ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ � θυε πρεενχηαm  οσ ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο Ε ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΙςΑDΑ ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ � ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ � θυε πρεενχηαm  οσ ΧΑΠΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο Ε ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ ΠΡΙςΑDΑ ΝΟ ΕΣΤΑDΟ DΕ Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ � ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ � θυε πρεενχηαm  οσ 
ρεθυισιτοσ δο αρτιγο 12, δε χονφορmιδαδε χοm ασ δισποσι⌡εσ δο αρτ. 2≡, αmβοσ δο Ρεγιmεντο δο Προχεσσο ρεθυισιτοσ δο αρτιγο 12, δε χονφορmιδαδε χοm ασ δισποσι⌡εσ δο αρτ. 2≡, αmβοσ δο Ρεγιmεντο δο Προχεσσο ρεθυισιτοσ δο αρτιγο 12, δε χονφορmιδαδε χοm ασ δισποσι⌡εσ δο αρτ. 2≡, αmβοσ δο Ρεγιmεντο δο Προχεσσο ρεθυισιτοσ δο αρτιγο 12, δε χονφορmιδαδε χοm ασ δισποσι⌡εσ δο αρτ. 2≡, αmβοσ δο Ρεγιmεντο δο Προχεσσο 
δασ Ελει⌡εσ, α ινσχρεϖερεm συασ χηαπασ παρα χονχορρερ ◊ ελειο δα διρετορια δεστε Σινδιχατο, οβεδεχενδο δασ Ελει⌡εσ, α ινσχρεϖερεm συασ χηαπασ παρα χονχορρερ ◊ ελειο δα διρετορια δεστε Σινδιχατο, οβεδεχενδο δασ Ελει⌡εσ, α ινσχρεϖερεm συασ χηαπασ παρα χονχορρερ ◊ ελειο δα διρετορια δεστε Σινδιχατο, οβεδεχενδο δασ Ελει⌡εσ, α ινσχρεϖερεm συασ χηαπασ παρα χονχορρερ ◊ ελειο δα διρετορια δεστε Σινδιχατο, οβεδεχενδο 
οσ σεγυιντεσ χριτριοσ: α)οσ σεγυιντεσ χριτριοσ: α)οσ σεγυιντεσ χριτριοσ: α)οσ σεγυιντεσ χριτριοσ: α) ινσχριο δασ χηαπασ: ινσχριο δασ χηαπασ: ινσχριο δασ χηαπασ: ινσχριο δασ χηαπασ: δε 1≡ δε δεζεmβρο ατ ο δια 15 δε ϕανειρο δε 2018 νο ηορ〈ριο  δε 1≡ δε δεζεmβρο ατ ο δια 15 δε ϕανειρο δε 2018 νο ηορ〈ριο  δε 1≡ δε δεζεmβρο ατ ο δια 15 δε ϕανειρο δε 2018 νο ηορ〈ριο  δε 1≡ δε δεζεmβρο ατ ο δια 15 δε ϕανειρο δε 2018 νο ηορ〈ριο 
δε εξπεδιεντε δο Σινχορ−ΣΠ; β) δε εξπεδιεντε δο Σινχορ−ΣΠ; β) δε εξπεδιεντε δο Σινχορ−ΣΠ; β) δε εξπεδιεντε δο Σινχορ−ΣΠ; β) πυβλιχαο δασ χηαπασ ινσχριτασ:πυβλιχαο δασ χηαπασ ινσχριτασ:πυβλιχαο δασ χηαπασ ινσχριτασ:πυβλιχαο δασ χηαπασ ινσχριτασ: ατ ο δια 26 δε ϕανειρο δε 2018; ατ ο δια 26 δε ϕανειρο δε 2018; ατ ο δια 26 δε ϕανειρο δε 2018; ατ ο δια 26 δε ϕανειρο δε 2018;
χ)χ)χ)χ) ιmπυγνα⌡εσ: ιmπυγνα⌡εσ: ιmπυγνα⌡εσ: ιmπυγνα⌡εσ: ατ ο δια 2 δε φεϖερειρο δε 2018, α παρτιρ δα πυβλιχαο δασ χηαπασ; δ)  ατ ο δια 2 δε φεϖερειρο δε 2018, α παρτιρ δα πυβλιχαο δασ χηαπασ; δ)  ατ ο δια 2 δε φεϖερειρο δε 2018, α παρτιρ δα πυβλιχαο δασ χηαπασ; δ)  ατ ο δια 2 δε φεϖερειρο δε 2018, α παρτιρ δα πυβλιχαο δασ χηαπασ; δ) δατα δασ ελει⌡εσ:δατα δασ ελει⌡εσ:δατα δασ ελει⌡εσ:δατα δασ ελει⌡εσ:    
26 δε mαρο δε  2018; ε) 26 δε mαρο δε  2018; ε) 26 δε mαρο δε  2018; ε) 26 δε mαρο δε  2018; ε) ηορ〈ριο δασ ελει⌡εσ:ηορ〈ριο δασ ελει⌡εσ:ηορ〈ριο δασ ελει⌡εσ:ηορ〈ριο δασ ελει⌡εσ: δασ 8η30 ◊σ 17η30; φ)  δασ 8η30 ◊σ 17η30; φ)  δασ 8η30 ◊σ 17η30; φ)  δασ 8η30 ◊σ 17η30; φ) λοχαισ δε ϖοταο:λοχαισ δε ϖοταο:λοχαισ δε ϖοταο:λοχαισ δε ϖοταο: σεδε δο Σινχορ−ΣΠ  σεδε δο Σινχορ−ΣΠ  σεδε δο Σινχορ−ΣΠ  σεδε δο Σινχορ−ΣΠ 
ε νασ Σε⌡εσ δασ ρεγιοναισ δο σινδιχατο; γ) ε νασ Σε⌡εσ δασ ρεγιοναισ δο σινδιχατο; γ) ε νασ Σε⌡εσ δασ ρεγιοναισ δο σινδιχατο; γ) ε νασ Σε⌡εσ δασ ρεγιοναισ δο σινδιχατο; γ) απυραο δοσ ϖοτοσ:απυραο δοσ ϖοτοσ:απυραο δοσ ϖοτοσ:απυραο δοσ ϖοτοσ: ιmεδιαταmεντε απ⌠σ ο ενχερραmεντο δα  ιmεδιαταmεντε απ⌠σ ο ενχερραmεντο δα  ιmεδιαταmεντε απ⌠σ ο ενχερραmεντο δα  ιmεδιαταmεντε απ⌠σ ο ενχερραmεντο δα 
ϖοταο; η) ϖοταο; η) ϖοταο; η) ϖοταο; η) χηαπα ϖενχεδορα: χηαπα ϖενχεδορα: χηαπα ϖενχεδορα: χηαπα ϖενχεδορα: σερ〈 ανυνχιαδα ϖενχεδορα α χηαπα θυε οβτιϖερ α mαιορια αβσολυτα δοσ ϖοτοσ σερ〈 ανυνχιαδα ϖενχεδορα α χηαπα θυε οβτιϖερ α mαιορια αβσολυτα δοσ ϖοτοσ σερ〈 ανυνχιαδα ϖενχεδορα α χηαπα θυε οβτιϖερ α mαιορια αβσολυτα δοσ ϖοτοσ σερ〈 ανυνχιαδα ϖενχεδορα α χηαπα θυε οβτιϖερ α mαιορια αβσολυτα δοσ ϖοτοσ 
δοσ ασσοχιαδοσ; ι)δοσ ασσοχιαδοσ; ι)δοσ ασσοχιαδοσ; ι)δοσ ασσοχιαδοσ; ι) εmπατε:  εmπατε:  εmπατε:  εmπατε: να ηιπ⌠τεσε δε εmπατε, σερ〈 δεσιγναδα νοϖα ελειο νο πραζο δε 15 (θυινζε) διασ.να ηιπ⌠τεσε δε εmπατε, σερ〈 δεσιγναδα νοϖα ελειο νο πραζο δε 15 (θυινζε) διασ.να ηιπ⌠τεσε δε εmπατε, σερ〈 δεσιγναδα νοϖα ελειο νο πραζο δε 15 (θυινζε) διασ.να ηιπ⌠τεσε δε εmπατε, σερ〈 δεσιγναδα νοϖα ελειο νο πραζο δε 15 (θυινζε) διασ.

Αλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠΑλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠΑλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠΑλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ Σο Παυλο, 29 δε νοϖεmβρο δε 2017Σο Παυλο, 29 δε νοϖεmβρο δε 2017Σο Παυλο, 29 δε νοϖεmβρο δε 2017Σο Παυλο, 29 δε νοϖεmβρο δε 2017

BALCÃO LIMÃO:

(11) 3856-2139
balcao.limao@estadao.com

ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ DΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟ ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ DΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟ ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ DΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟ ΧΟΜΠΑΝΗΙΑ DΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟ 
DΟ DΙΣΤΡΙΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ − ΜΕΤΡ−DΦDΟ DΙΣΤΡΙΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ − ΜΕΤΡ−DΦDΟ DΙΣΤΡΙΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ − ΜΕΤΡ−DΦDΟ DΙΣΤΡΙΤΟ ΦΕDΕΡΑΛ − ΜΕΤΡ−DΦ

ΕΡΡΑΤΑΕΡΡΑΤΑΕΡΡΑΤΑΕΡΡΑΤΑ
ΡΕΣΥΛΤΑDΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟΠΟΣΤΑΣ DΕ ΠΡΕ∩ΟΡΕΣΥΛΤΑDΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟΠΟΣΤΑΣ DΕ ΠΡΕ∩ΟΡΕΣΥΛΤΑDΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟΠΟΣΤΑΣ DΕ ΠΡΕ∩ΟΡΕΣΥΛΤΑDΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟΠΟΣΤΑΣ DΕ ΠΡΕ∩Ο

ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Ν≡. 02/2017ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Ν≡. 02/2017ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Ν≡. 02/2017ΧΟΝΧΟΡΡ⊇ΝΧΙΑ Ν≡. 02/2017
O METRÔ−DF, através da Comissão Especial de Licitação, reti≈ca o resultado de julgamento das propostas de preço,O METRÔ−DF, através da Comissão Especial de Licitação, reti≈ca o resultado de julgamento das propostas de preço,O METRÔ−DF, através da Comissão Especial de Licitação, reti≈ca o resultado de julgamento das propostas de preço,O METRÔ−DF, através da Comissão Especial de Licitação, reti≈ca o resultado de julgamento das propostas de preço,
referente à Concorrência em epígrafe, para a contratação de serviços especializados de engenharia para reforma dasreferente à Concorrência em epígrafe, para a contratação de serviços especializados de engenharia para reforma dasreferente à Concorrência em epígrafe, para a contratação de serviços especializados de engenharia para reforma dasreferente à Concorrência em epígrafe, para a contratação de serviços especializados de engenharia para reforma das
edi≈cações e da primeira etapa da Escola Metroferroviária na sede do METRÔ−DF, publicado na página 34, nº 217 do dia 13edi≈cações e da primeira etapa da Escola Metroferroviária na sede do METRÔ−DF, publicado na página 34, nº 217 do dia 13edi≈cações e da primeira etapa da Escola Metroferroviária na sede do METRÔ−DF, publicado na página 34, nº 217 do dia 13edi≈cações e da primeira etapa da Escola Metroferroviária na sede do METRÔ−DF, publicado na página 34, nº 217 do dia 13
de novembro de 2017 – DODF: onde se lê: “Valor global de R$ 1.053.923,88.”, leia−se: “Valor global de R$ 1.053.915,77”.de novembro de 2017 – DODF: onde se lê: “Valor global de R$ 1.053.923,88.”, leia−se: “Valor global de R$ 1.053.915,77”.de novembro de 2017 – DODF: onde se lê: “Valor global de R$ 1.053.923,88.”, leia−se: “Valor global de R$ 1.053.915,77”.de novembro de 2017 – DODF: onde se lê: “Valor global de R$ 1.053.923,88.”, leia−se: “Valor global de R$ 1.053.915,77”.

Πολιανα δα Σιλϖα ΡοχηαΠολιανα δα Σιλϖα ΡοχηαΠολιανα δα Σιλϖα ΡοχηαΠολιανα δα Σιλϖα Ροχηα − Presidente da Comissão Especial de Licitação− Presidente da Comissão Especial de Licitação− Presidente da Comissão Especial de Licitação− Presidente da Comissão Especial de Licitação

Πρεγο Ελετρνιχο ΣΡΠ ν≡ 23/2017Πρεγο Ελετρνιχο ΣΡΠ ν≡ 23/2017Πρεγο Ελετρνιχο ΣΡΠ ν≡ 23/2017Πρεγο Ελετρνιχο ΣΡΠ ν≡ 23/2017
Χοντραταο δε εmπρεσασ εσπεχιαλιζαδα να πρεσταο, δε φορmα χοντνυα, δε Χοντραταο δε εmπρεσασ εσπεχιαλιζαδα να πρεσταο, δε φορmα χοντνυα, δε Χοντραταο δε εmπρεσασ εσπεχιαλιζαδα να πρεσταο, δε φορmα χοντνυα, δε Χοντραταο δε εmπρεσασ εσπεχιαλιζαδα να πρεσταο, δε φορmα χοντνυα, δε 
σερϖιοσ τχνιχοσ δε mανυτενο πρεδιαλ πρεϖεντιϖα, χορρετιϖα ε δε σερϖιοσ σερϖιοσ τχνιχοσ δε mανυτενο πρεδιαλ πρεϖεντιϖα, χορρετιϖα ε δε σερϖιοσ σερϖιοσ τχνιχοσ δε mανυτενο πρεδιαλ πρεϖεντιϖα, χορρετιϖα ε δε σερϖιοσ σερϖιοσ τχνιχοσ δε mανυτενο πρεδιαλ πρεϖεντιϖα, χορρετιϖα ε δε σερϖιοσ 
εϖεντυαισ, νοσ σιστεmασ, εθυιπαmεντοσ ε ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ δα ΑΝΑΧ εm εϖεντυαισ, νοσ σιστεmασ, εθυιπαmεντοσ ε ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ δα ΑΝΑΧ εm εϖεντυαισ, νοσ σιστεmασ, εθυιπαmεντοσ ε ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ δα ΑΝΑΧ εm εϖεντυαισ, νοσ σιστεmασ, εθυιπαmεντοσ ε ινσταλα⌡εσ πρεδιαισ δα ΑΝΑΧ εm 
Βρασλια/DΦ, χονφορmε χονδι⌡εσ, θυαντιδαδεσ ε εξιγνχιασ εσταβελεχιδασ νεστε Βρασλια/DΦ, χονφορmε χονδι⌡εσ, θυαντιδαδεσ ε εξιγνχιασ εσταβελεχιδασ νεστε Βρασλια/DΦ, χονφορmε χονδι⌡εσ, θυαντιδαδεσ ε εξιγνχιασ εσταβελεχιδασ νεστε Βρασλια/DΦ, χονφορmε χονδι⌡εσ, θυαντιδαδεσ ε εξιγνχιασ εσταβελεχιδασ νεστε 
Εδιταλ ε σευσ ανεξοσ. Εδιταλ: 29/11/2017 δε 08η00 ◊σ 12η00 ε δε 13η00 ◊σ Εδιταλ ε σευσ ανεξοσ. Εδιταλ: 29/11/2017 δε 08η00 ◊σ 12η00 ε δε 13η00 ◊σ Εδιταλ ε σευσ ανεξοσ. Εδιταλ: 29/11/2017 δε 08η00 ◊σ 12η00 ε δε 13η00 ◊σ Εδιταλ ε σευσ ανεξοσ. Εδιταλ: 29/11/2017 δε 08η00 ◊σ 12η00 ε δε 13η00 ◊σ 
17η00. Εντρεγα δασ Προποστασ: α παρτιρ δε 29/11/2017. Αβερτυρα δασ Προποστασ: 17η00. Εντρεγα δασ Προποστασ: α παρτιρ δε 29/11/2017. Αβερτυρα δασ Προποστασ: 17η00. Εντρεγα δασ Προποστασ: α παρτιρ δε 29/11/2017. Αβερτυρα δασ Προποστασ: 17η00. Εντρεγα δασ Προποστασ: α παρτιρ δε 29/11/2017. Αβερτυρα δασ Προποστασ: 
12/12/2017 ◊σ 9η νο ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ.12/12/2017 ◊σ 9η νο ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ.12/12/2017 ◊σ 9η νο ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ.12/12/2017 ◊σ 9η νο ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ.

Γισελε Απαρεχιδα Γονχαλϖεσ δε ΟλιϖειραΓισελε Απαρεχιδα Γονχαλϖεσ δε ΟλιϖειραΓισελε Απαρεχιδα Γονχαλϖεσ δε ΟλιϖειραΓισελε Απαρεχιδα Γονχαλϖεσ δε Ολιϖειρα
ΠρεγοειραΠρεγοειραΠρεγοειραΠρεγοειρα

ΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘ΟΑςΙΣΟ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.314.559/0001-66- NIRE 35.300.472.101CNPJ/MF nº 21.314.559/0001-66- NIRE 35.300.472.101CNPJ/MF nº 21.314.559/0001-66- NIRE 35.300.472.101CNPJ/MF nº 21.314.559/0001-66- NIRE 35.300.472.101

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017

1. ATA, HORA E LOCAL: 1. ATA, HORA E LOCAL: 1. ATA, HORA E LOCAL: 1. ATA, HORA E LOCAL: Em 16 de novembro de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Movida Em 16 de novembro de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Movida Em 16 de novembro de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Movida Em 16 de novembro de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Movida 
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Doutor Renato Paes de Barros, n.º 1.017, conjunto 92, CEP 04530-001. Doutor Renato Paes de Barros, n.º 1.017, conjunto 92, CEP 04530-001. Doutor Renato Paes de Barros, n.º 1.017, conjunto 92, CEP 04530-001. Doutor Renato Paes de Barros, n.º 1.017, conjunto 92, CEP 04530-001. 2. CONVOCAÇÃO E PRE-2. CONVOCAÇÃO E PRE-2. CONVOCAÇÃO E PRE-2. CONVOCAÇÃO E PRE-
SENÇA: SENÇA: SENÇA: SENÇA: Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, 
tenho em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia tenho em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia tenho em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia tenho em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia 
em exercício. em exercício. em exercício. em exercício. 3. MESA: 3. MESA: 3. MESA: 3. MESA: Presidente: Sr. Fernando Antônio Simões; Secretária: Sr. Maria Lúcia de Araú-Presidente: Sr. Fernando Antônio Simões; Secretária: Sr. Maria Lúcia de Araú-Presidente: Sr. Fernando Antônio Simões; Secretária: Sr. Maria Lúcia de Araú-Presidente: Sr. Fernando Antônio Simões; Secretária: Sr. Maria Lúcia de Araú-
jo. jo. jo. jo. 4. ORDEM DO DIA: 4. ORDEM DO DIA: 4. ORDEM DO DIA: 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a re-ratificação da ata de Reunião do Conselho de Adminis-Deliberar sobre (i) a re-ratificação da ata de Reunião do Conselho de Adminis-Deliberar sobre (i) a re-ratificação da ata de Reunião do Conselho de Adminis-Deliberar sobre (i) a re-ratificação da ata de Reunião do Conselho de Adminis-
tração da Companhia realizada em 01 de novembro de 2017, devidamente registrada perante a Junta tração da Companhia realizada em 01 de novembro de 2017, devidamente registrada perante a Junta tração da Companhia realizada em 01 de novembro de 2017, devidamente registrada perante a Junta tração da Companhia realizada em 01 de novembro de 2017, devidamente registrada perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo em 09 de novembro de 2017 sob o nº 508.170/17-5 (“RCA”) para Comercial do Estado de São Paulo em 09 de novembro de 2017 sob o nº 508.170/17-5 (“RCA”) para Comercial do Estado de São Paulo em 09 de novembro de 2017 sob o nº 508.170/17-5 (“RCA”) para Comercial do Estado de São Paulo em 09 de novembro de 2017 sob o nº 508.170/17-5 (“RCA”) para 
(a) retificar itens “Preço e Forma de Integralização” e “Prazo de Vigência e Data de Vencimento” da (a) retificar itens “Preço e Forma de Integralização” e “Prazo de Vigência e Data de Vencimento” da (a) retificar itens “Preço e Forma de Integralização” e “Prazo de Vigência e Data de Vencimento” da (a) retificar itens “Preço e Forma de Integralização” e “Prazo de Vigência e Data de Vencimento” da 
alínea “(i)” da deliberação que aprovou a realização, pela Companhia, da Emissão (conforme definido alínea “(i)” da deliberação que aprovou a realização, pela Companhia, da Emissão (conforme definido alínea “(i)” da deliberação que aprovou a realização, pela Companhia, da Emissão (conforme definido alínea “(i)” da deliberação que aprovou a realização, pela Companhia, da Emissão (conforme definido 
abaixo) e da Oferta Restrita (conforme definido abaixo); (b) ratificar as demais deliberações da referi-abaixo) e da Oferta Restrita (conforme definido abaixo); (b) ratificar as demais deliberações da referi-abaixo) e da Oferta Restrita (conforme definido abaixo); (b) ratificar as demais deliberações da referi-abaixo) e da Oferta Restrita (conforme definido abaixo); (b) ratificar as demais deliberações da referi-
da ata; e (ii) a delegação de poderes e autorização à diretoria da Companhia, direta ou indiretamente, da ata; e (ii) a delegação de poderes e autorização à diretoria da Companhia, direta ou indiretamente, da ata; e (ii) a delegação de poderes e autorização à diretoria da Companhia, direta ou indiretamente, da ata; e (ii) a delegação de poderes e autorização à diretoria da Companhia, direta ou indiretamente, 
por meio de procuradores, para celebrar e assinar os aditamentos de quaisquer documentos referen-por meio de procuradores, para celebrar e assinar os aditamentos de quaisquer documentos referen-por meio de procuradores, para celebrar e assinar os aditamentos de quaisquer documentos referen-por meio de procuradores, para celebrar e assinar os aditamentos de quaisquer documentos referen-
tes Emissão e à Oferta Restrita que se façam necessários para refletir a referida re-ratificação.  tes Emissão e à Oferta Restrita que se façam necessários para refletir a referida re-ratificação.  tes Emissão e à Oferta Restrita que se façam necessários para refletir a referida re-ratificação.  tes Emissão e à Oferta Restrita que se façam necessários para refletir a referida re-ratificação.  5. 5. 5. 5. 
DELIBERAÇÕES:DELIBERAÇÕES:DELIBERAÇÕES:DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado,  Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado,  Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado,  Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado, 
por unanimidade de votos dos Conselheiros reunidos nesta Reunião de Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos Conselheiros reunidos nesta Reunião de Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos Conselheiros reunidos nesta Reunião de Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos Conselheiros reunidos nesta Reunião de Conselho de Administração, 
sem quaisquer restrições e/ou ressalvas:  sem quaisquer restrições e/ou ressalvas:  sem quaisquer restrições e/ou ressalvas:  sem quaisquer restrições e/ou ressalvas:  (i) (i) (i) (i) a re-ratificação da ata de RCA da Companhia realizada a re-ratificação da ata de RCA da Companhia realizada a re-ratificação da ata de RCA da Companhia realizada a re-ratificação da ata de RCA da Companhia realizada 
em 01 de novembro de 2017, para:  (a) retificar os itens “Preço e Forma de Integralização” e “Prazo em 01 de novembro de 2017, para:  (a) retificar os itens “Preço e Forma de Integralização” e “Prazo em 01 de novembro de 2017, para:  (a) retificar os itens “Preço e Forma de Integralização” e “Prazo em 01 de novembro de 2017, para:  (a) retificar os itens “Preço e Forma de Integralização” e “Prazo 
de Vigência e Data de Vencimento” da alínea “(i)” da deliberação que aprovou a realização, pela Com-de Vigência e Data de Vencimento” da alínea “(i)” da deliberação que aprovou a realização, pela Com-de Vigência e Data de Vencimento” da alínea “(i)” da deliberação que aprovou a realização, pela Com-de Vigência e Data de Vencimento” da alínea “(i)” da deliberação que aprovou a realização, pela Com-
panhia, da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais, em série única, no valor total de panhia, da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais, em série única, no valor total de panhia, da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais, em série única, no valor total de panhia, da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais, em série única, no valor total de 
até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Notas Promissórias”, Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Notas Promissórias”, Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Notas Promissórias”, Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Notas Promissórias”, 
“Emissão” e “Instrução CVM 566”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública “Emissão” e “Instrução CVM 566”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública “Emissão” e “Instrução CVM 566”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública “Emissão” e “Instrução CVM 566”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública 
com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob regime de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob regime de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob regime de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob regime de 
melhores esforços de colocação, que passarão a vigorar com a seguinte redação: melhores esforços de colocação, que passarão a vigorar com a seguinte redação: melhores esforços de colocação, que passarão a vigorar com a seguinte redação: melhores esforços de colocação, que passarão a vigorar com a seguinte redação: ““““Preço e Forma Preço e Forma Preço e Forma Preço e Forma 
de Integralizaçãode Integralizaçãode Integralizaçãode Integralização: As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, durante : As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, durante : As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, durante : As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, durante 
o período de distribuição, exclusivamente por meio do MDA, em moeda corrente nacional, sendo que o período de distribuição, exclusivamente por meio do MDA, em moeda corrente nacional, sendo que o período de distribuição, exclusivamente por meio do MDA, em moeda corrente nacional, sendo que o período de distribuição, exclusivamente por meio do MDA, em moeda corrente nacional, sendo que 
concomitantemente à liquidação financeira, as Notas Promissórias serão depositadas em nome do concomitantemente à liquidação financeira, as Notas Promissórias serão depositadas em nome do concomitantemente à liquidação financeira, as Notas Promissórias serão depositadas em nome do concomitantemente à liquidação financeira, as Notas Promissórias serão depositadas em nome do 
respectivo titular no Sistema Eletrônico da B3. A Oferta Restrita poderá ser concluída mesmo em caso respectivo titular no Sistema Eletrônico da B3. A Oferta Restrita poderá ser concluída mesmo em caso respectivo titular no Sistema Eletrônico da B3. A Oferta Restrita poderá ser concluída mesmo em caso respectivo titular no Sistema Eletrônico da B3. A Oferta Restrita poderá ser concluída mesmo em caso 
de distribuição parcial das Notas Promissórias, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º, da Instrução de distribuição parcial das Notas Promissórias, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º, da Instrução de distribuição parcial das Notas Promissórias, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º, da Instrução de distribuição parcial das Notas Promissórias, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º, da Instrução 
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do artigo 5-A CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do artigo 5-A CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do artigo 5-A CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do artigo 5-A 
da Instrução CVM 476, desde que haja colocação de 1 (uma) Nota Promissória, nos termos das da Instrução CVM 476, desde que haja colocação de 1 (uma) Nota Promissória, nos termos das da Instrução CVM 476, desde que haja colocação de 1 (uma) Nota Promissória, nos termos das da Instrução CVM 476, desde que haja colocação de 1 (uma) Nota Promissória, nos termos das 
Cártulas (“Montante Mínimo”). Uma vez atingido o Montante Mínimo, a Companhia, de comum acordo Cártulas (“Montante Mínimo”). Uma vez atingido o Montante Mínimo, a Companhia, de comum acordo Cártulas (“Montante Mínimo”). Uma vez atingido o Montante Mínimo, a Companhia, de comum acordo Cártulas (“Montante Mínimo”). Uma vez atingido o Montante Mínimo, a Companhia, de comum acordo 
com o Coordenador Líder, poderá encerrar a Oferta Restrita. Caso não haja colocação do Montante com o Coordenador Líder, poderá encerrar a Oferta Restrita. Caso não haja colocação do Montante com o Coordenador Líder, poderá encerrar a Oferta Restrita. Caso não haja colocação do Montante com o Coordenador Líder, poderá encerrar a Oferta Restrita. Caso não haja colocação do Montante 
Mínimo, a Oferta Restrita será cancelada e os investidores que já tiverem subscrito e integralizado Mínimo, a Oferta Restrita será cancelada e os investidores que já tiverem subscrito e integralizado Mínimo, a Oferta Restrita será cancelada e os investidores que já tiverem subscrito e integralizado Mínimo, a Oferta Restrita será cancelada e os investidores que já tiverem subscrito e integralizado 
Notas Promissórias receberão os montantes utilizados na referida integralização sem juros ou cor-Notas Promissórias receberão os montantes utilizados na referida integralização sem juros ou cor-Notas Promissórias receberão os montantes utilizados na referida integralização sem juros ou cor-Notas Promissórias receberão os montantes utilizados na referida integralização sem juros ou cor-
reção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e aos encargos reção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e aos encargos reção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e aos encargos reção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e aos encargos 
incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que tenha sido verifica-incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que tenha sido verifica-incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que tenha sido verifica-incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que tenha sido verifica-
do que o Montante Mínimo não foi atingido, observado que as Notas Promissórias serão resgatadas do que o Montante Mínimo não foi atingido, observado que as Notas Promissórias serão resgatadas do que o Montante Mínimo não foi atingido, observado que as Notas Promissórias serão resgatadas do que o Montante Mínimo não foi atingido, observado que as Notas Promissórias serão resgatadas 
de acordo com os procedimentos da B3 e/ou do Banco Mandatário e Custodiante, conforme o caso. de acordo com os procedimentos da B3 e/ou do Banco Mandatário e Custodiante, conforme o caso. de acordo com os procedimentos da B3 e/ou do Banco Mandatário e Custodiante, conforme o caso. de acordo com os procedimentos da B3 e/ou do Banco Mandatário e Custodiante, conforme o caso. 
As condições para adesão pelo Investidor Profissional serão definidas nas respectivas Cártulas, nos As condições para adesão pelo Investidor Profissional serão definidas nas respectivas Cártulas, nos As condições para adesão pelo Investidor Profissional serão definidas nas respectivas Cártulas, nos As condições para adesão pelo Investidor Profissional serão definidas nas respectivas Cártulas, nos 
termos do artigo 31 da Instrução CVM 400.” “termos do artigo 31 da Instrução CVM 400.” “termos do artigo 31 da Instrução CVM 400.” “termos do artigo 31 da Instrução CVM 400.” “Prazo de Vigência:Prazo de Vigência:Prazo de Vigência:Prazo de Vigência: As Notas Promissórias terão prazo  As Notas Promissórias terão prazo  As Notas Promissórias terão prazo  As Notas Promissórias terão prazo 
de vigência de até 730 (setecentos e trinta) dias contados da Data de Emissão, observado o disposto de vigência de até 730 (setecentos e trinta) dias contados da Data de Emissão, observado o disposto de vigência de até 730 (setecentos e trinta) dias contados da Data de Emissão, observado o disposto de vigência de até 730 (setecentos e trinta) dias contados da Data de Emissão, observado o disposto 
no artigo 5º da Instrução CVM 566 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento no artigo 5º da Instrução CVM 566 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento no artigo 5º da Instrução CVM 566 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento no artigo 5º da Instrução CVM 566 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento 
antecipado a serem previstas nas respectivas Cártulas.”  antecipado a serem previstas nas respectivas Cártulas.”  antecipado a serem previstas nas respectivas Cártulas.”  antecipado a serem previstas nas respectivas Cártulas.”  (b) ratificar todas as demais deliberações e (b) ratificar todas as demais deliberações e (b) ratificar todas as demais deliberações e (b) ratificar todas as demais deliberações e 
itens da ata de RCA da Companhia realizada em 01 de novembro de 2017; e itens da ata de RCA da Companhia realizada em 01 de novembro de 2017; e itens da ata de RCA da Companhia realizada em 01 de novembro de 2017; e itens da ata de RCA da Companhia realizada em 01 de novembro de 2017; e (ii) (ii) (ii) (ii) autorizar a diretoria autorizar a diretoria autorizar a diretoria autorizar a diretoria 
da Companhia, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, a celebrar e assinar os aditamen-da Companhia, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, a celebrar e assinar os aditamen-da Companhia, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, a celebrar e assinar os aditamen-da Companhia, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, a celebrar e assinar os aditamen-
tos de quaisquer documentos referentes à Emissão e à Oferta Restrita que se façam necessários tos de quaisquer documentos referentes à Emissão e à Oferta Restrita que se façam necessários tos de quaisquer documentos referentes à Emissão e à Oferta Restrita que se façam necessários tos de quaisquer documentos referentes à Emissão e à Oferta Restrita que se façam necessários 
para refletir a re-ratificação. para refletir a re-ratificação. para refletir a re-ratificação. para refletir a re-ratificação. 6. ENCERRAMENTO:6. ENCERRAMENTO:6. ENCERRAMENTO:6. ENCERRAMENTO: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer  Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer  Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer  Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo ne-uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo ne-uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo ne-uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo ne-
cessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e por todos cessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e por todos cessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e por todos cessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e por todos 
os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Fernando Antônio Simões – Presidente; Maria Lúcia de os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Fernando Antônio Simões – Presidente; Maria Lúcia de os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Fernando Antônio Simões – Presidente; Maria Lúcia de os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Fernando Antônio Simões – Presidente; Maria Lúcia de 
Araújo – Secretária. Membros do Conselho da Administração: Fernando Antônio Simões; Adalberto Araújo – Secretária. Membros do Conselho da Administração: Fernando Antônio Simões; Adalberto Araújo – Secretária. Membros do Conselho da Administração: Fernando Antônio Simões; Adalberto Araújo – Secretária. Membros do Conselho da Administração: Fernando Antônio Simões; Adalberto 
Calil; Ricardo Florence dos Santos; João Batista de Almeida; e Marcelo José Ferreira e Silva. Declaro Calil; Ricardo Florence dos Santos; João Batista de Almeida; e Marcelo José Ferreira e Silva. Declaro Calil; Ricardo Florence dos Santos; João Batista de Almeida; e Marcelo José Ferreira e Silva. Declaro Calil; Ricardo Florence dos Santos; João Batista de Almeida; e Marcelo José Ferreira e Silva. Declaro 
que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de novembro de que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de novembro de que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de novembro de que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de novembro de 
2017. Maria Lúcia de Araújo – Secretária. 2017. Maria Lúcia de Araújo – Secretária. 2017. Maria Lúcia de Araújo – Secretária. 2017. Maria Lúcia de Araújo – Secretária. JUCESPJUCESPJUCESPJUCESP - Certifico o registro sob o nº 534.218/17-9, em  - Certifico o registro sob o nº 534.218/17-9, em  - Certifico o registro sob o nº 534.218/17-9, em  - Certifico o registro sob o nº 534.218/17-9, em 
24.11.2017 - 24.11.2017 - 24.11.2017 - 24.11.2017 - Flávia Regina Britto GonçalvesFlávia Regina Britto GonçalvesFlávia Regina Britto GonçalvesFlávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. - Secretária Geral. - Secretária Geral. - Secretária Geral.

DECLARAÇÃO que faz IVO DE CASTRO OLIVEIRA, brasileiro, casado, professor aposentado, DECLARAÇÃO que faz IVO DE CASTRO OLIVEIRA, brasileiro, casado, professor aposentado, DECLARAÇÃO que faz IVO DE CASTRO OLIVEIRA, brasileiro, casado, professor aposentado, DECLARAÇÃO que faz IVO DE CASTRO OLIVEIRA, brasileiro, casado, professor aposentado, 
RG nº 4.139.938-9 (SSP/SP), para conhecimento de terceiros, prevenir responsabilidades e RG nº 4.139.938-9 (SSP/SP), para conhecimento de terceiros, prevenir responsabilidades e RG nº 4.139.938-9 (SSP/SP), para conhecimento de terceiros, prevenir responsabilidades e RG nº 4.139.938-9 (SSP/SP), para conhecimento de terceiros, prevenir responsabilidades e 
suprimento de ato jurídico, a saber: suprimento de ato jurídico, a saber: suprimento de ato jurídico, a saber: suprimento de ato jurídico, a saber: A)A)A)A) O declarante ajuizou ação de arbitramento de honorários  O declarante ajuizou ação de arbitramento de honorários  O declarante ajuizou ação de arbitramento de honorários  O declarante ajuizou ação de arbitramento de honorários 
em face dos herdeiros de PAULO DE CASTRO OLIVEIRA (Proc. nº 1028281-86.2013.8.26.0100, em face dos herdeiros de PAULO DE CASTRO OLIVEIRA (Proc. nº 1028281-86.2013.8.26.0100, em face dos herdeiros de PAULO DE CASTRO OLIVEIRA (Proc. nº 1028281-86.2013.8.26.0100, em face dos herdeiros de PAULO DE CASTRO OLIVEIRA (Proc. nº 1028281-86.2013.8.26.0100, 
32ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo). 32ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo). 32ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo). 32ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo). B)B)B)B) no curso da ação os herdeiros R.J.T.G.  no curso da ação os herdeiros R.J.T.G.  no curso da ação os herdeiros R.J.T.G.  no curso da ação os herdeiros R.J.T.G. 
e F.G.V.N. (designados “Cedentes”), reconhecendo o crédito do Autor, cederam-lhe 12,5% e F.G.V.N. (designados “Cedentes”), reconhecendo o crédito do Autor, cederam-lhe 12,5% e F.G.V.N. (designados “Cedentes”), reconhecendo o crédito do Autor, cederam-lhe 12,5% e F.G.V.N. (designados “Cedentes”), reconhecendo o crédito do Autor, cederam-lhe 12,5% 
(doze e meio por cento) dos bens, direitos e haveres recebidos do Espólio de Paulo de Castro (doze e meio por cento) dos bens, direitos e haveres recebidos do Espólio de Paulo de Castro (doze e meio por cento) dos bens, direitos e haveres recebidos do Espólio de Paulo de Castro (doze e meio por cento) dos bens, direitos e haveres recebidos do Espólio de Paulo de Castro 
Oliveira, nos autos de Inventário nº 0001021-53.1999.8.26.0355 da 1ª Vara da Comarca de Oliveira, nos autos de Inventário nº 0001021-53.1999.8.26.0355 da 1ª Vara da Comarca de Oliveira, nos autos de Inventário nº 0001021-53.1999.8.26.0355 da 1ª Vara da Comarca de Oliveira, nos autos de Inventário nº 0001021-53.1999.8.26.0355 da 1ª Vara da Comarca de 
Miracatu-SP, Miracatu-SP, Miracatu-SP, Miracatu-SP, como dação em pagamento dos seus honorárioscomo dação em pagamento dos seus honorárioscomo dação em pagamento dos seus honorárioscomo dação em pagamento dos seus honorários e receberam quitação em  e receberam quitação em  e receberam quitação em  e receberam quitação em 
caráter irrevogável e irretratável, sem prazo determinado para ultimação das transferências. caráter irrevogável e irretratável, sem prazo determinado para ultimação das transferências. caráter irrevogável e irretratável, sem prazo determinado para ultimação das transferências. caráter irrevogável e irretratável, sem prazo determinado para ultimação das transferências. C) C) C) C) 
o Autor ADJUDICOU os bens cedidos nos autos do inventário retro, cuja ADJUDICAÇÃO foi o Autor ADJUDICOU os bens cedidos nos autos do inventário retro, cuja ADJUDICAÇÃO foi o Autor ADJUDICOU os bens cedidos nos autos do inventário retro, cuja ADJUDICAÇÃO foi o Autor ADJUDICOU os bens cedidos nos autos do inventário retro, cuja ADJUDICAÇÃO foi 
homologada por sentença. homologada por sentença. homologada por sentença. homologada por sentença. D) D) D) D) O novo Formal de Partilha foi levado a Registro e devolvido através O novo Formal de Partilha foi levado a Registro e devolvido através O novo Formal de Partilha foi levado a Registro e devolvido através O novo Formal de Partilha foi levado a Registro e devolvido através 
da NOTA DE DEVOLUÇÃO Nº 57 contendo inúmeras exigências, entre as quais, a Retifi cação da NOTA DE DEVOLUÇÃO Nº 57 contendo inúmeras exigências, entre as quais, a Retifi cação da NOTA DE DEVOLUÇÃO Nº 57 contendo inúmeras exigências, entre as quais, a Retifi cação da NOTA DE DEVOLUÇÃO Nº 57 contendo inúmeras exigências, entre as quais, a Retifi cação 
do FORMAL DE PARTILHA precedida da RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS ex-vi do FORMAL DE PARTILHA precedida da RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS ex-vi do FORMAL DE PARTILHA precedida da RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS ex-vi do FORMAL DE PARTILHA precedida da RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS ex-vi 
dos artigos 213 e 214 da Lei nº 6.015/73, dos artigos 213 e 214 da Lei nº 6.015/73, dos artigos 213 e 214 da Lei nº 6.015/73, dos artigos 213 e 214 da Lei nº 6.015/73, entre outras. E) entre outras. E) entre outras. E) entre outras. E) Todas as providências fático-jurídicas Todas as providências fático-jurídicas Todas as providências fático-jurídicas Todas as providências fático-jurídicas 
ao alcance do DECLARANTE foram tomadas. Todavia, para a consecução do registro, a solução ao alcance do DECLARANTE foram tomadas. Todavia, para a consecução do registro, a solução ao alcance do DECLARANTE foram tomadas. Todavia, para a consecução do registro, a solução ao alcance do DECLARANTE foram tomadas. Todavia, para a consecução do registro, a solução 
dos problemas de ordem burocrática dependem de terceiros, dos problemas de ordem burocrática dependem de terceiros, dos problemas de ordem burocrática dependem de terceiros, dos problemas de ordem burocrática dependem de terceiros, inclusive do próprio Poder inclusive do próprio Poder inclusive do próprio Poder inclusive do próprio Poder 
JudiciárioJudiciárioJudiciárioJudiciário, sendo certo que o DECLARANTE continua fi rmemente empenhado para superar tais , sendo certo que o DECLARANTE continua fi rmemente empenhado para superar tais , sendo certo que o DECLARANTE continua fi rmemente empenhado para superar tais , sendo certo que o DECLARANTE continua fi rmemente empenhado para superar tais 
difi culdades no menor prazo possível. F). Ante a impossibilidade concreta do imediato registro difi culdades no menor prazo possível. F). Ante a impossibilidade concreta do imediato registro difi culdades no menor prazo possível. F). Ante a impossibilidade concreta do imediato registro difi culdades no menor prazo possível. F). Ante a impossibilidade concreta do imediato registro 
do Formal de Partilha, o DECLARANTE, na mais absoluta boa-fé, faz a presente declaração do Formal de Partilha, o DECLARANTE, na mais absoluta boa-fé, faz a presente declaração do Formal de Partilha, o DECLARANTE, na mais absoluta boa-fé, faz a presente declaração do Formal de Partilha, o DECLARANTE, na mais absoluta boa-fé, faz a presente declaração 
para conhecimento de terceiros tornando pública a efetiva transferência dos bens, bem como para conhecimento de terceiros tornando pública a efetiva transferência dos bens, bem como para conhecimento de terceiros tornando pública a efetiva transferência dos bens, bem como para conhecimento de terceiros tornando pública a efetiva transferência dos bens, bem como 
eventuais responsabilidades deles decorrentes, de modo a suprir o efeito dos registros em eventuais responsabilidades deles decorrentes, de modo a suprir o efeito dos registros em eventuais responsabilidades deles decorrentes, de modo a suprir o efeito dos registros em eventuais responsabilidades deles decorrentes, de modo a suprir o efeito dos registros em 
andamento. Miracatu, 28 de novembro de 2017. (a) IVO DE CASTRO OLIVEIRAandamento. Miracatu, 28 de novembro de 2017. (a) IVO DE CASTRO OLIVEIRAandamento. Miracatu, 28 de novembro de 2017. (a) IVO DE CASTRO OLIVEIRAandamento. Miracatu, 28 de novembro de 2017. (a) IVO DE CASTRO OLIVEIRA

Rio Paranapanema Energia S.A.Rio Paranapanema Energia S.A.Rio Paranapanema Energia S.A.Rio Paranapanema Energia S.A.
C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563

Ata da 334ª Reunião de DiretoriaAta da 334ª Reunião de DiretoriaAta da 334ª Reunião de DiretoriaAta da 334ª Reunião de Diretoria
I. Data, Hora e LocalI. Data, Hora e LocalI. Data, Hora e LocalI. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de Agosto de 2017, às 14h, reuniu-se a Diretoria da  : Aos 10 (dez) dias do mês de Agosto de 2017, às 14h, reuniu-se a Diretoria da  : Aos 10 (dez) dias do mês de Agosto de 2017, às 14h, reuniu-se a Diretoria da  : Aos 10 (dez) dias do mês de Agosto de 2017, às 14h, reuniu-se a Diretoria da  
Rio Paranapanema Energia S.A. (“Companhia”) na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Rio Paranapanema Energia S.A. (“Companhia”) na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Rio Paranapanema Energia S.A. (“Companhia”) na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Rio Paranapanema Energia S.A. (“Companhia”) na sede social da Companhia, localizada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Centro Empresarial Nações São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Centro Empresarial Nações São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Centro Empresarial Nações São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Centro Empresarial Nações 
Unidas, Edifício Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000. Unidas, Edifício Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000. Unidas, Edifício Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000. Unidas, Edifício Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000. II.II.II.II.    Mesa:Mesa:Mesa:Mesa: Sr. Carlos Alberto  Sr. Carlos Alberto  Sr. Carlos Alberto  Sr. Carlos Alberto 
Rodrigues Carvalho, Presidente; Sra. Vanessa di Sanzo Guilherme Eboli, Secretária. Rodrigues Carvalho, Presidente; Sra. Vanessa di Sanzo Guilherme Eboli, Secretária. Rodrigues Carvalho, Presidente; Sra. Vanessa di Sanzo Guilherme Eboli, Secretária. Rodrigues Carvalho, Presidente; Sra. Vanessa di Sanzo Guilherme Eboli, Secretária. III. Presença:III. Presença:III. Presença:III. Presença:    
totalidade dos membros da diretoria, compreendendo, Sr. Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho, Sr. João totalidade dos membros da diretoria, compreendendo, Sr. Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho, Sr. João totalidade dos membros da diretoria, compreendendo, Sr. Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho, Sr. João totalidade dos membros da diretoria, compreendendo, Sr. Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho, Sr. João 
Luis Campos da Rocha Calisto, e Sr. Plautius Soares André Filho, presentes na sede social da Companhia, Luis Campos da Rocha Calisto, e Sr. Plautius Soares André Filho, presentes na sede social da Companhia, Luis Campos da Rocha Calisto, e Sr. Plautius Soares André Filho, presentes na sede social da Companhia, Luis Campos da Rocha Calisto, e Sr. Plautius Soares André Filho, presentes na sede social da Companhia, 
Sr. Carlos Alberto Dias Costa, participando mediante vídeo conferência, nos termos do artigo 23, § 1º do Sr. Carlos Alberto Dias Costa, participando mediante vídeo conferência, nos termos do artigo 23, § 1º do Sr. Carlos Alberto Dias Costa, participando mediante vídeo conferência, nos termos do artigo 23, § 1º do Sr. Carlos Alberto Dias Costa, participando mediante vídeo conferência, nos termos do artigo 23, § 1º do 
Estatuto Social da Companhia e Sr. Yinsheng Li, participando mediante manifestação antecipada de voto Estatuto Social da Companhia e Sr. Yinsheng Li, participando mediante manifestação antecipada de voto Estatuto Social da Companhia e Sr. Yinsheng Li, participando mediante manifestação antecipada de voto Estatuto Social da Companhia e Sr. Yinsheng Li, participando mediante manifestação antecipada de voto 
por correio eletrônico, nos termos do artigo 23, §1º do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. por correio eletrônico, nos termos do artigo 23, §1º do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. por correio eletrônico, nos termos do artigo 23, §1º do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. por correio eletrônico, nos termos do artigo 23, §1º do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. 
Jarbas Barsanti, representante do Conselho Fiscal. Jarbas Barsanti, representante do Conselho Fiscal. Jarbas Barsanti, representante do Conselho Fiscal. Jarbas Barsanti, representante do Conselho Fiscal. IV. Ordem do Dia:IV. Ordem do Dia:IV. Ordem do Dia:IV. Ordem do Dia: (a) exame, discussão e aprovação  (a) exame, discussão e aprovação  (a) exame, discussão e aprovação  (a) exame, discussão e aprovação 
das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017; e (b) deliberação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017; e (b) deliberação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017; e (b) deliberação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017; e (b) deliberação 
sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas 
demonstrações, nos termos dos §1º e §2º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia. demonstrações, nos termos dos §1º e §2º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia. demonstrações, nos termos dos §1º e §2º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia. demonstrações, nos termos dos §1º e §2º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia. V. Decisões V. Decisões V. Decisões V. Decisões 
Tomadas:Tomadas:Tomadas:Tomadas: Prestados os esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente da Mesa declarou  Prestados os esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente da Mesa declarou  Prestados os esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente da Mesa declarou  Prestados os esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente da Mesa declarou 
regularmente instalada a reunião, tendo em vista o recebimento antecipado do voto, por correio eletrônico, regularmente instalada a reunião, tendo em vista o recebimento antecipado do voto, por correio eletrônico, regularmente instalada a reunião, tendo em vista o recebimento antecipado do voto, por correio eletrônico, regularmente instalada a reunião, tendo em vista o recebimento antecipado do voto, por correio eletrônico, 
do Diretor Sr. Yinsheng Li, nos termos do artigo 23, § 1º do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, do Diretor Sr. Yinsheng Li, nos termos do artigo 23, § 1º do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, do Diretor Sr. Yinsheng Li, nos termos do artigo 23, § 1º do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, do Diretor Sr. Yinsheng Li, nos termos do artigo 23, § 1º do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, 
os membros da Diretoria passaram a deliberar sobre os itens da Ordem do Dia, a saber: (a) Inicialmente, os membros da Diretoria passaram a deliberar sobre os itens da Ordem do Dia, a saber: (a) Inicialmente, os membros da Diretoria passaram a deliberar sobre os itens da Ordem do Dia, a saber: (a) Inicialmente, os membros da Diretoria passaram a deliberar sobre os itens da Ordem do Dia, a saber: (a) Inicialmente, 
foram apresentados aos Srs. Diretores, pelo controller da Companhia, Sr. Antonio Patricio Franco Martins, foram apresentados aos Srs. Diretores, pelo controller da Companhia, Sr. Antonio Patricio Franco Martins, foram apresentados aos Srs. Diretores, pelo controller da Companhia, Sr. Antonio Patricio Franco Martins, foram apresentados aos Srs. Diretores, pelo controller da Companhia, Sr. Antonio Patricio Franco Martins, 
após revisão da auditoria independente, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro após revisão da auditoria independente, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro após revisão da auditoria independente, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro após revisão da auditoria independente, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro 
semestre de 2017 e realizados os esclarecimentos necessários. Após análise e discussão, os Srs. Diretores semestre de 2017 e realizados os esclarecimentos necessários. Após análise e discussão, os Srs. Diretores semestre de 2017 e realizados os esclarecimentos necessários. Após análise e discussão, os Srs. Diretores semestre de 2017 e realizados os esclarecimentos necessários. Após análise e discussão, os Srs. Diretores 
agradeceram a apresentação e, de forma unânime, manifestaram sua inteira concordância quanto aos agradeceram a apresentação e, de forma unânime, manifestaram sua inteira concordância quanto aos agradeceram a apresentação e, de forma unânime, manifestaram sua inteira concordância quanto aos agradeceram a apresentação e, de forma unânime, manifestaram sua inteira concordância quanto aos 
documentos apresentados, tendo em vista que tais documentos refletem, de forma correta e precisa, a documentos apresentados, tendo em vista que tais documentos refletem, de forma correta e precisa, a documentos apresentados, tendo em vista que tais documentos refletem, de forma correta e precisa, a documentos apresentados, tendo em vista que tais documentos refletem, de forma correta e precisa, a 
situação da Companhia durante o semestre findo em 30 de junho de 2017, sem qualquer ressalva. Ato situação da Companhia durante o semestre findo em 30 de junho de 2017, sem qualquer ressalva. Ato situação da Companhia durante o semestre findo em 30 de junho de 2017, sem qualquer ressalva. Ato situação da Companhia durante o semestre findo em 30 de junho de 2017, sem qualquer ressalva. Ato 
contínuo, os Srs. Diretores decidiram submeter os referidos documentos ao Conselho de Administração contínuo, os Srs. Diretores decidiram submeter os referidos documentos ao Conselho de Administração contínuo, os Srs. Diretores decidiram submeter os referidos documentos ao Conselho de Administração contínuo, os Srs. Diretores decidiram submeter os referidos documentos ao Conselho de Administração 
para deliberação; e (b) Por fim, os Diretores decidiram, por unanimidade, em face dos resultados obtidos para deliberação; e (b) Por fim, os Diretores decidiram, por unanimidade, em face dos resultados obtidos para deliberação; e (b) Por fim, os Diretores decidiram, por unanimidade, em face dos resultados obtidos para deliberação; e (b) Por fim, os Diretores decidiram, por unanimidade, em face dos resultados obtidos 
no semestre findo, sugerir ao Conselho de Administração, que seja declarado à guisa de dividendos no semestre findo, sugerir ao Conselho de Administração, que seja declarado à guisa de dividendos no semestre findo, sugerir ao Conselho de Administração, que seja declarado à guisa de dividendos no semestre findo, sugerir ao Conselho de Administração, que seja declarado à guisa de dividendos 
intermediários o montante global de R$281.012.972,64 (duzentos e oitenta e um milhões, doze mil, intermediários o montante global de R$281.012.972,64 (duzentos e oitenta e um milhões, doze mil, intermediários o montante global de R$281.012.972,64 (duzentos e oitenta e um milhões, doze mil, intermediários o montante global de R$281.012.972,64 (duzentos e oitenta e um milhões, doze mil, 
novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser debitado integralmente à conta de novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser debitado integralmente à conta de novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser debitado integralmente à conta de novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser debitado integralmente à conta de 
lucro líquido do respectivo exercício e alocado às ações preferenciais e ordinárias à razão de R$2,975783153 lucro líquido do respectivo exercício e alocado às ações preferenciais e ordinárias à razão de R$2,975783153 lucro líquido do respectivo exercício e alocado às ações preferenciais e ordinárias à razão de R$2,975783153 lucro líquido do respectivo exercício e alocado às ações preferenciais e ordinárias à razão de R$2,975783153 
por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 28 do Estatuto Social da por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 28 do Estatuto Social da por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 28 do Estatuto Social da por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 28 do Estatuto Social da 
Companhia. Além disso, o total dos dividendos, se aprovados na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) Companhia. Além disso, o total dos dividendos, se aprovados na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) Companhia. Além disso, o total dos dividendos, se aprovados na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) Companhia. Além disso, o total dos dividendos, se aprovados na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) 
que apreciará tal recomendação, será pago até o dia 31 de dezembro de 2017, e, portanto, sem que haja que apreciará tal recomendação, será pago até o dia 31 de dezembro de 2017, e, portanto, sem que haja que apreciará tal recomendação, será pago até o dia 31 de dezembro de 2017, e, portanto, sem que haja que apreciará tal recomendação, será pago até o dia 31 de dezembro de 2017, e, portanto, sem que haja 
a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de declaração, na AGE, a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de declaração, na AGE, a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de declaração, na AGE, a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de declaração, na AGE, 
e efetivo crédito aos Acionistas e deverá ser necessariamente considerado como adiantamento para fins e efetivo crédito aos Acionistas e deverá ser necessariamente considerado como adiantamento para fins e efetivo crédito aos Acionistas e deverá ser necessariamente considerado como adiantamento para fins e efetivo crédito aos Acionistas e deverá ser necessariamente considerado como adiantamento para fins 
do cômputo de aferição do dividendo prioritário fixo atribuível às ações preferenciais na Assembleia Geral do cômputo de aferição do dividendo prioritário fixo atribuível às ações preferenciais na Assembleia Geral do cômputo de aferição do dividendo prioritário fixo atribuível às ações preferenciais na Assembleia Geral do cômputo de aferição do dividendo prioritário fixo atribuível às ações preferenciais na Assembleia Geral 
Ordinária de 2018, conforme previsão estatutária e legal. Ordinária de 2018, conforme previsão estatutária e legal. Ordinária de 2018, conforme previsão estatutária e legal. Ordinária de 2018, conforme previsão estatutária e legal. VI. Leitura e Encerramento dos Trabalhos:VI. Leitura e Encerramento dos Trabalhos:VI. Leitura e Encerramento dos Trabalhos:VI. Leitura e Encerramento dos Trabalhos:    
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, determinando a lavratura desta ata, a qual lida e como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, determinando a lavratura desta ata, a qual lida e como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, determinando a lavratura desta ata, a qual lida e como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, determinando a lavratura desta ata, a qual lida e 
aprovada foi por todos os presentes assinada. Diretores Presentes: (i) Yinsheng Li; (ii) Carlos Alberto aprovada foi por todos os presentes assinada. Diretores Presentes: (i) Yinsheng Li; (ii) Carlos Alberto aprovada foi por todos os presentes assinada. Diretores Presentes: (i) Yinsheng Li; (ii) Carlos Alberto aprovada foi por todos os presentes assinada. Diretores Presentes: (i) Yinsheng Li; (ii) Carlos Alberto 
Rodrigues Carvalho; (iii) João Luis Campos da Rocha Calisto; (iv) Plautius Soares André Filho; e (v) Carlos Rodrigues Carvalho; (iii) João Luis Campos da Rocha Calisto; (iv) Plautius Soares André Filho; e (v) Carlos Rodrigues Carvalho; (iii) João Luis Campos da Rocha Calisto; (iv) Plautius Soares André Filho; e (v) Carlos Rodrigues Carvalho; (iii) João Luis Campos da Rocha Calisto; (iv) Plautius Soares André Filho; e (v) Carlos 
Alberto Dias Costa. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata Alberto Dias Costa. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata Alberto Dias Costa. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata Alberto Dias Costa. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de Agosto de 2017. Vanessa di Sanzo Guilherme Eboli, Secretária. lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de Agosto de 2017. Vanessa di Sanzo Guilherme Eboli, Secretária. lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de Agosto de 2017. Vanessa di Sanzo Guilherme Eboli, Secretária. lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de Agosto de 2017. Vanessa di Sanzo Guilherme Eboli, Secretária. 
JUCESPJUCESPJUCESPJUCESP nº 423.992/17-0 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral nº 423.992/17-0 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral nº 423.992/17-0 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral nº 423.992/17-0 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral
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Ata da 202ª Reunião do Conselho de AdministraçãoAta da 202ª Reunião do Conselho de AdministraçãoAta da 202ª Reunião do Conselho de AdministraçãoAta da 202ª Reunião do Conselho de Administração

I. Data, Hora e Local:I. Data, Hora e Local:I. Data, Hora e Local:I. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2017, às 15h, reuniu-se o Conselho de  Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2017, às 15h, reuniu-se o Conselho de  Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2017, às 15h, reuniu-se o Conselho de  Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2017, às 15h, reuniu-se o Conselho de 
Administração da Rio Paranapanema Energia S.A. (“Companhia”) na sede social da Companhia, localizada Administração da Rio Paranapanema Energia S.A. (“Companhia”) na sede social da Companhia, localizada Administração da Rio Paranapanema Energia S.A. (“Companhia”) na sede social da Companhia, localizada Administração da Rio Paranapanema Energia S.A. (“Companhia”) na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Centro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Centro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Centro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Centro 
Empresarial Nações Unidas, Edifício Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000. Empresarial Nações Unidas, Edifício Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000. Empresarial Nações Unidas, Edifício Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000. Empresarial Nações Unidas, Edifício Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000. II. Mesa:II. Mesa:II. Mesa:II. Mesa:        
Sr. Sr. Sr. Sr. Evandro Leite VasconcelosEvandro Leite VasconcelosEvandro Leite VasconcelosEvandro Leite Vasconcelos, Presidente da Mesa; Sra. , Presidente da Mesa; Sra. , Presidente da Mesa; Sra. , Presidente da Mesa; Sra. Vanessa di Sanzo Guilherme EboliVanessa di Sanzo Guilherme EboliVanessa di Sanzo Guilherme EboliVanessa di Sanzo Guilherme Eboli, Secretária. , Secretária. , Secretária. , Secretária. 
III. Presença:III. Presença:III. Presença:III. Presença: maioria dos membros do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. Evandro Leite  maioria dos membros do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. Evandro Leite  maioria dos membros do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. Evandro Leite  maioria dos membros do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. Evandro Leite 
Vasconcelos, presente na sede social da Companhia; Sr. Vasconcelos, presente na sede social da Companhia; Sr. Vasconcelos, presente na sede social da Companhia; Sr. Vasconcelos, presente na sede social da Companhia; Sr. Eliseu Nogueira de AndradeEliseu Nogueira de AndradeEliseu Nogueira de AndradeEliseu Nogueira de Andrade,,,,    participando por participando por participando por participando por 
meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia; e Sr. meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia; e Sr. meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia; e Sr. meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia; e Sr. 
Yinsheng LiYinsheng LiYinsheng LiYinsheng Li, mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos do artigo 16, , mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos do artigo 16, , mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos do artigo 16, , mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos do artigo 16, 
§3º do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. §3º do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. §3º do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. §3º do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. Jarbas BarsantiJarbas BarsantiJarbas BarsantiJarbas Barsanti, membro do Conselho Fiscal. , membro do Conselho Fiscal. , membro do Conselho Fiscal. , membro do Conselho Fiscal. 
IV. Ordem do Dia:IV. Ordem do Dia:IV. Ordem do Dia:IV. Ordem do Dia: (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia  (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia  (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia  (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia 
relativas ao primeiro semestre de 2017; (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários relativas ao primeiro semestre de 2017; (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários relativas ao primeiro semestre de 2017; (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários relativas ao primeiro semestre de 2017; (b) deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários 
pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações, nos termos dos §1º e §2º do artigo pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações, nos termos dos §1º e §2º do artigo pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações, nos termos dos §1º e §2º do artigo pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações, nos termos dos §1º e §2º do artigo 
28 do Estatuto Social da Companhia; e (c) convocação de Assembleia Geral de Acionistas, que aprovará 28 do Estatuto Social da Companhia; e (c) convocação de Assembleia Geral de Acionistas, que aprovará 28 do Estatuto Social da Companhia; e (c) convocação de Assembleia Geral de Acionistas, que aprovará 28 do Estatuto Social da Companhia; e (c) convocação de Assembleia Geral de Acionistas, que aprovará 
a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2017. a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2017. a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2017. a distribuição de dividendos relativos ao primeiro semestre de 2017. V. Decisões Tomadas: V. Decisões Tomadas: V. Decisões Tomadas: V. Decisões Tomadas: Prestados os Prestados os Prestados os Prestados os 
esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente da Mesa declarou regularmente instalada a reunião, esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente da Mesa declarou regularmente instalada a reunião, esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente da Mesa declarou regularmente instalada a reunião, esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente da Mesa declarou regularmente instalada a reunião, 
tendo em vista o recebimento antecipado do voto do Conselheiro de Administração efetivo, Sr. Yinsheng tendo em vista o recebimento antecipado do voto do Conselheiro de Administração efetivo, Sr. Yinsheng tendo em vista o recebimento antecipado do voto do Conselheiro de Administração efetivo, Sr. Yinsheng tendo em vista o recebimento antecipado do voto do Conselheiro de Administração efetivo, Sr. Yinsheng 
Li, por correio eletrônico, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, os Li, por correio eletrônico, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, os Li, por correio eletrônico, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, os Li, por correio eletrônico, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia. Na sequência, os 
membros do Conselho de Administração passaram a deliberar sobre os itens da Ordem do Dia, a saber: membros do Conselho de Administração passaram a deliberar sobre os itens da Ordem do Dia, a saber: membros do Conselho de Administração passaram a deliberar sobre os itens da Ordem do Dia, a saber: membros do Conselho de Administração passaram a deliberar sobre os itens da Ordem do Dia, a saber: 
(a) Inicialmente, foram apresentados aos Srs. Conselheiros de Administração, pelo (a) Inicialmente, foram apresentados aos Srs. Conselheiros de Administração, pelo (a) Inicialmente, foram apresentados aos Srs. Conselheiros de Administração, pelo (a) Inicialmente, foram apresentados aos Srs. Conselheiros de Administração, pelo controllercontrollercontrollercontroller da  da  da  da 
Companhia, Sr. Antonio Patricio Franco Martins, após revisão da auditoria independente, as demonstrações Companhia, Sr. Antonio Patricio Franco Martins, após revisão da auditoria independente, as demonstrações Companhia, Sr. Antonio Patricio Franco Martins, após revisão da auditoria independente, as demonstrações Companhia, Sr. Antonio Patricio Franco Martins, após revisão da auditoria independente, as demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017 e realizados os esclarecimentos financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017 e realizados os esclarecimentos financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017 e realizados os esclarecimentos financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2017 e realizados os esclarecimentos 
necessários. Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros de Administração agradeceram a necessários. Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros de Administração agradeceram a necessários. Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros de Administração agradeceram a necessários. Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros de Administração agradeceram a 
apresentação e, de forma unânime, manifestaram sua inteira concordância quanto aos documentos apresentação e, de forma unânime, manifestaram sua inteira concordância quanto aos documentos apresentação e, de forma unânime, manifestaram sua inteira concordância quanto aos documentos apresentação e, de forma unânime, manifestaram sua inteira concordância quanto aos documentos 
apresentados, tendo em vista que tais documentos refletem, de forma correta e precisa, a situação da apresentados, tendo em vista que tais documentos refletem, de forma correta e precisa, a situação da apresentados, tendo em vista que tais documentos refletem, de forma correta e precisa, a situação da apresentados, tendo em vista que tais documentos refletem, de forma correta e precisa, a situação da 
Companhia durante o semestre findo em 30 de junho de 2017, sem qualquer ressalva; (b) Na sequência, Companhia durante o semestre findo em 30 de junho de 2017, sem qualquer ressalva; (b) Na sequência, Companhia durante o semestre findo em 30 de junho de 2017, sem qualquer ressalva; (b) Na sequência, Companhia durante o semestre findo em 30 de junho de 2017, sem qualquer ressalva; (b) Na sequência, 
os Srs. Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade, em face dos resultados obtidos no os Srs. Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade, em face dos resultados obtidos no os Srs. Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade, em face dos resultados obtidos no os Srs. Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade, em face dos resultados obtidos no 
semestre findo, propor aos Acionistas, conforme sugerido pela Diretoria da Companhia, durante a semestre findo, propor aos Acionistas, conforme sugerido pela Diretoria da Companhia, durante a semestre findo, propor aos Acionistas, conforme sugerido pela Diretoria da Companhia, durante a semestre findo, propor aos Acionistas, conforme sugerido pela Diretoria da Companhia, durante a 
realização da 334ª Reunião de Diretoria, após opinião do Conselho Fiscal, que seja declarado à guisa de realização da 334ª Reunião de Diretoria, após opinião do Conselho Fiscal, que seja declarado à guisa de realização da 334ª Reunião de Diretoria, após opinião do Conselho Fiscal, que seja declarado à guisa de realização da 334ª Reunião de Diretoria, após opinião do Conselho Fiscal, que seja declarado à guisa de 
dividendos intermediários o montante global de R$281.012.972,64 (duzentos e oitenta e um milhões, doze dividendos intermediários o montante global de R$281.012.972,64 (duzentos e oitenta e um milhões, doze dividendos intermediários o montante global de R$281.012.972,64 (duzentos e oitenta e um milhões, doze dividendos intermediários o montante global de R$281.012.972,64 (duzentos e oitenta e um milhões, doze 
mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser debitado integralmente à conta mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser debitado integralmente à conta mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser debitado integralmente à conta mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser debitado integralmente à conta 
de lucro líquido do respectivo exercício e alocado às ações preferenciais e ordinárias à razão de de lucro líquido do respectivo exercício e alocado às ações preferenciais e ordinárias à razão de de lucro líquido do respectivo exercício e alocado às ações preferenciais e ordinárias à razão de de lucro líquido do respectivo exercício e alocado às ações preferenciais e ordinárias à razão de 
R$2,975783153 por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 28 do Estatuto R$2,975783153 por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 28 do Estatuto R$2,975783153 por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 28 do Estatuto R$2,975783153 por ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 28 do Estatuto 
Social da Companhia. Além disso, o total dos dividendos, se aprovados na Assembleia Geral Extraordinária Social da Companhia. Além disso, o total dos dividendos, se aprovados na Assembleia Geral Extraordinária Social da Companhia. Além disso, o total dos dividendos, se aprovados na Assembleia Geral Extraordinária Social da Companhia. Além disso, o total dos dividendos, se aprovados na Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”) que apreciará tal recomendação, será pago até o dia 31 de dezembro de 2017, e, portanto, sem (“AGE”) que apreciará tal recomendação, será pago até o dia 31 de dezembro de 2017, e, portanto, sem (“AGE”) que apreciará tal recomendação, será pago até o dia 31 de dezembro de 2017, e, portanto, sem (“AGE”) que apreciará tal recomendação, será pago até o dia 31 de dezembro de 2017, e, portanto, sem 
que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de declaração, que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de declaração, que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de declaração, que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de declaração, 
na AGE, e efetivo crédito aos Acionistas e deverá ser necessariamente considerado como adiantamento na AGE, e efetivo crédito aos Acionistas e deverá ser necessariamente considerado como adiantamento na AGE, e efetivo crédito aos Acionistas e deverá ser necessariamente considerado como adiantamento na AGE, e efetivo crédito aos Acionistas e deverá ser necessariamente considerado como adiantamento 
para fins do cômputo de aferição do dividendo prioritário fixo atribuível às ações preferenciais na Assembleia para fins do cômputo de aferição do dividendo prioritário fixo atribuível às ações preferenciais na Assembleia para fins do cômputo de aferição do dividendo prioritário fixo atribuível às ações preferenciais na Assembleia para fins do cômputo de aferição do dividendo prioritário fixo atribuível às ações preferenciais na Assembleia 
Geral Ordinária de 2018, conforme previsão estatutária e legal. As ações da Companhia serão negociadas Geral Ordinária de 2018, conforme previsão estatutária e legal. As ações da Companhia serão negociadas Geral Ordinária de 2018, conforme previsão estatutária e legal. As ações da Companhia serão negociadas Geral Ordinária de 2018, conforme previsão estatutária e legal. As ações da Companhia serão negociadas 
ex-direito a dividendos intermediáriosex-direito a dividendos intermediáriosex-direito a dividendos intermediáriosex-direito a dividendos intermediários a partir da data da realização da AGE que apreciará tal recomendação,  a partir da data da realização da AGE que apreciará tal recomendação,  a partir da data da realização da AGE que apreciará tal recomendação,  a partir da data da realização da AGE que apreciará tal recomendação, 
ainda a ser convocada pelo Conselho de Administração para este fim, nos termos do artigo 11 e § 2º do ainda a ser convocada pelo Conselho de Administração para este fim, nos termos do artigo 11 e § 2º do ainda a ser convocada pelo Conselho de Administração para este fim, nos termos do artigo 11 e § 2º do ainda a ser convocada pelo Conselho de Administração para este fim, nos termos do artigo 11 e § 2º do 
artigo 28 do Estatuto Social. Nesse sentido, terão direito ao recebimento do valor dos dividendos artigo 28 do Estatuto Social. Nesse sentido, terão direito ao recebimento do valor dos dividendos artigo 28 do Estatuto Social. Nesse sentido, terão direito ao recebimento do valor dos dividendos artigo 28 do Estatuto Social. Nesse sentido, terão direito ao recebimento do valor dos dividendos 
intermediários ora propostos a pessoa que, na data da realização da AGE que apreciará tal recomendação, intermediários ora propostos a pessoa que, na data da realização da AGE que apreciará tal recomendação, intermediários ora propostos a pessoa que, na data da realização da AGE que apreciará tal recomendação, intermediários ora propostos a pessoa que, na data da realização da AGE que apreciará tal recomendação, 
estiver inscrita como proprietária (ou usufrutuária) de ações de emissão da Companhia, nos termos da  estiver inscrita como proprietária (ou usufrutuária) de ações de emissão da Companhia, nos termos da  estiver inscrita como proprietária (ou usufrutuária) de ações de emissão da Companhia, nos termos da  estiver inscrita como proprietária (ou usufrutuária) de ações de emissão da Companhia, nos termos da  
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”); e (c) Por fim, os Conselheiros Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”); e (c) Por fim, os Conselheiros Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”); e (c) Por fim, os Conselheiros Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”); e (c) Por fim, os Conselheiros 
de Administração decidiram, por unanimidade de votos, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto de Administração decidiram, por unanimidade de votos, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto de Administração decidiram, por unanimidade de votos, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto de Administração decidiram, por unanimidade de votos, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto 
Social da Companhia, tendo em vista a proposta de distribuição de dividendos intermediários aos Social da Companhia, tendo em vista a proposta de distribuição de dividendos intermediários aos Social da Companhia, tendo em vista a proposta de distribuição de dividendos intermediários aos Social da Companhia, tendo em vista a proposta de distribuição de dividendos intermediários aos 
Acionistas, ora aprovada pelo Conselho de Administração, proceder com a convocação da Assembleia Acionistas, ora aprovada pelo Conselho de Administração, proceder com a convocação da Assembleia Acionistas, ora aprovada pelo Conselho de Administração, proceder com a convocação da Assembleia Acionistas, ora aprovada pelo Conselho de Administração, proceder com a convocação da Assembleia 
Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, para deliberar, nos termos dos §1º e §2º do artigo 28 do Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, para deliberar, nos termos dos §1º e §2º do artigo 28 do Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, para deliberar, nos termos dos §1º e §2º do artigo 28 do Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, para deliberar, nos termos dos §1º e §2º do artigo 28 do 
Estatuto Social da Companhia, acerca da distribuição de dividendos intermediários baseados nos Estatuto Social da Companhia, acerca da distribuição de dividendos intermediários baseados nos Estatuto Social da Companhia, acerca da distribuição de dividendos intermediários baseados nos Estatuto Social da Companhia, acerca da distribuição de dividendos intermediários baseados nos 
resultados apurados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de resultados apurados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de resultados apurados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de resultados apurados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 
2017, observada a proposta da administração ora aprovada. 2017, observada a proposta da administração ora aprovada. 2017, observada a proposta da administração ora aprovada. 2017, observada a proposta da administração ora aprovada. VI. Leitura e Encerramento dos Trabalhos:VI. Leitura e Encerramento dos Trabalhos:VI. Leitura e Encerramento dos Trabalhos:VI. Leitura e Encerramento dos Trabalhos:    
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, determinando a lavratura desta ata, a qual lida e como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, determinando a lavratura desta ata, a qual lida e como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, determinando a lavratura desta ata, a qual lida e como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, determinando a lavratura desta ata, a qual lida e 
aprovada foi por todos os presentes assinada. Conselheiros Presentes: (i) Yinsheng Li; (ii) Evandro Leite aprovada foi por todos os presentes assinada. Conselheiros Presentes: (i) Yinsheng Li; (ii) Evandro Leite aprovada foi por todos os presentes assinada. Conselheiros Presentes: (i) Yinsheng Li; (ii) Evandro Leite aprovada foi por todos os presentes assinada. Conselheiros Presentes: (i) Yinsheng Li; (ii) Evandro Leite 
Vasconcelos; (iii) Eliseu Nogueira de Andrade. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a Vasconcelos; (iii) Eliseu Nogueira de Andrade. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a Vasconcelos; (iii) Eliseu Nogueira de Andrade. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a Vasconcelos; (iii) Eliseu Nogueira de Andrade. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de Agosto de 2017.presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de Agosto de 2017.presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de Agosto de 2017.presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de Agosto de 2017. Vanessa di Sanzo  Vanessa di Sanzo  Vanessa di Sanzo  Vanessa di Sanzo 
Guilherme Eboli,Guilherme Eboli,Guilherme Eboli,Guilherme Eboli, Secretária.  Secretária.  Secretária.  Secretária. JUCESP JUCESP JUCESP JUCESP nº 423.991/17-6 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - nº 423.991/17-6 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - nº 423.991/17-6 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - nº 423.991/17-6 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.Secretária Geral.Secretária Geral.Secretária Geral.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
DA 2ª REGIÃODA 2ª REGIÃODA 2ª REGIÃODA 2ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

Objeto:Objeto:Objeto:Objeto:    Pregão Eletrônico nº 105/2017 - PROAD nº 17.100/2017 - Pregão Eletrônico nº 105/2017 - PROAD nº 17.100/2017 - Pregão Eletrônico nº 105/2017 - PROAD nº 17.100/2017 - Pregão Eletrônico nº 105/2017 - PROAD nº 17.100/2017 - 
Registro de Preços para aquisição e instalação de baterias para os Registro de Preços para aquisição e instalação de baterias para os Registro de Preços para aquisição e instalação de baterias para os Registro de Preços para aquisição e instalação de baterias para os 

nobreaks instalados na Sala Cofre localizada no Edifício Sede do Tribunal nobreaks instalados na Sala Cofre localizada no Edifício Sede do Tribunal nobreaks instalados na Sala Cofre localizada no Edifício Sede do Tribunal nobreaks instalados na Sala Cofre localizada no Edifício Sede do Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região.Regional do Trabalho da 2ª Região.Regional do Trabalho da 2ª Região.Regional do Trabalho da 2ª Região.

Abertura da Sessão de Lances:Abertura da Sessão de Lances:Abertura da Sessão de Lances:Abertura da Sessão de Lances: 12/12/2017 às 11h30min, no   12/12/2017 às 11h30min, no   12/12/2017 às 11h30min, no   12/12/2017 às 11h30min, no  

https://www.comprasgovernamentais.gov.br.https://www.comprasgovernamentais.gov.br.https://www.comprasgovernamentais.gov.br.https://www.comprasgovernamentais.gov.br.

Edital: encontra-se disponível no endereço eletrônico acima e em  Edital: encontra-se disponível no endereço eletrônico acima e em  Edital: encontra-se disponível no endereço eletrônico acima e em  Edital: encontra-se disponível no endereço eletrônico acima e em  

http://www.trtsp.jus.br/transparencia/licitacoes/.http://www.trtsp.jus.br/transparencia/licitacoes/.http://www.trtsp.jus.br/transparencia/licitacoes/.http://www.trtsp.jus.br/transparencia/licitacoes/.

Habitasec Securitizadora S.A.Habitasec Securitizadora S.A.Habitasec Securitizadora S.A.Habitasec Securitizadora S.A.
CNPJ nº 09.304.427/0001-58CNPJ nº 09.304.427/0001-58CNPJ nº 09.304.427/0001-58CNPJ nº 09.304.427/0001-58

Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão  Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão  Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão  Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão  
Edital de Convocação - 1ª ChamadaEdital de Convocação - 1ª ChamadaEdital de Convocação - 1ª ChamadaEdital de Convocação - 1ª Chamada

Nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão de Nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão de Nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão de Nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. (“Habitasec”), ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. (“Habitasec”), ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. (“Habitasec”), ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. (“Habitasec”), ficam convocados os titulares dos 
Certificados de Recebíveis Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec (“Operação”), para se reunirem em Certificados de Recebíveis Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec (“Operação”), para se reunirem em Certificados de Recebíveis Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec (“Operação”), para se reunirem em Certificados de Recebíveis Imobiliários das 68ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec (“Operação”), para se reunirem em 
Assembleia Geral, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2017, às 10:30 horas, nas dependências da sede da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2017, às 10:30 horas, nas dependências da sede da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2017, às 10:30 horas, nas dependências da sede da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2017, às 10:30 horas, nas dependências da sede da 
Habitasec, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2894, cj. nº 52Habitasec, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2894, cj. nº 52Habitasec, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2894, cj. nº 52Habitasec, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2894, cj. nº 52, em 1ª chamada, para deliberar sobre: (i) O atendimento , em 1ª chamada, para deliberar sobre: (i) O atendimento , em 1ª chamada, para deliberar sobre: (i) O atendimento , em 1ª chamada, para deliberar sobre: (i) O atendimento 
do pedido dos Fundos: TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.594.673/0001-69, do pedido dos Fundos: TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.594.673/0001-69, do pedido dos Fundos: TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.594.673/0001-69, do pedido dos Fundos: TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.594.673/0001-69, 
MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 27.385.044/0001-33; TMJ Fundo de Investimento MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 27.385.044/0001-33; TMJ Fundo de Investimento MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 27.385.044/0001-33; TMJ Fundo de Investimento MZL IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 27.385.044/0001-33; TMJ Fundo de Investimento 
em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ/MF sob nº 23.957.507/0001-33 de autorização para suspender até o cumprimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ/MF sob nº 23.957.507/0001-33 de autorização para suspender até o cumprimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ/MF sob nº 23.957.507/0001-33 de autorização para suspender até o cumprimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ/MF sob nº 23.957.507/0001-33 de autorização para suspender até o cumprimento 
da obrigação a ser aprovada no item “ii” abaixo, qualquer liberação de recurso à Devedora, em decorrência da ausência de da obrigação a ser aprovada no item “ii” abaixo, qualquer liberação de recurso à Devedora, em decorrência da ausência de da obrigação a ser aprovada no item “ii” abaixo, qualquer liberação de recurso à Devedora, em decorrência da ausência de da obrigação a ser aprovada no item “ii” abaixo, qualquer liberação de recurso à Devedora, em decorrência da ausência de 
documentos comprobatórios da venda das unidades 123, 413, 426, 427, 525-C e 324, unidades essas dadas em garantia documentos comprobatórios da venda das unidades 123, 413, 426, 427, 525-C e 324, unidades essas dadas em garantia documentos comprobatórios da venda das unidades 123, 413, 426, 427, 525-C e 324, unidades essas dadas em garantia documentos comprobatórios da venda das unidades 123, 413, 426, 427, 525-C e 324, unidades essas dadas em garantia 
da Operação; e (ii) autorização para que a Devedora substitua as unidades 123, 413, 426, 427, 525-C e 324 do da Operação; e (ii) autorização para que a Devedora substitua as unidades 123, 413, 426, 427, 525-C e 324 do da Operação; e (ii) autorização para que a Devedora substitua as unidades 123, 413, 426, 427, 525-C e 324 do da Operação; e (ii) autorização para que a Devedora substitua as unidades 123, 413, 426, 427, 525-C e 324 do 
empreendimento “Porto Quality Hospital & Office Center” por outras unidades do mesmo empreendimento, que estejam empreendimento “Porto Quality Hospital & Office Center” por outras unidades do mesmo empreendimento, que estejam empreendimento “Porto Quality Hospital & Office Center” por outras unidades do mesmo empreendimento, que estejam empreendimento “Porto Quality Hospital & Office Center” por outras unidades do mesmo empreendimento, que estejam 
livres de ônus e gravames. Nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), os Titulares dos CRI, poderão se fazer livres de ônus e gravames. Nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), os Titulares dos CRI, poderão se fazer livres de ônus e gravames. Nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), os Titulares dos CRI, poderão se fazer livres de ônus e gravames. Nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), os Titulares dos CRI, poderão se fazer 
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia de representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia de representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia de representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia de 
documento de identidade do outorgado. Sendo que o instrumento de mandato, deverá ser entregue nas instalações do documento de identidade do outorgado. Sendo que o instrumento de mandato, deverá ser entregue nas instalações do documento de identidade do outorgado. Sendo que o instrumento de mandato, deverá ser entregue nas instalações do documento de identidade do outorgado. Sendo que o instrumento de mandato, deverá ser entregue nas instalações do 
Agente Fiduciário, a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, cj 202, São Paulo/SP, Agente Fiduciário, a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, cj 202, São Paulo/SP, Agente Fiduciário, a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, cj 202, São Paulo/SP, Agente Fiduciário, a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, cj 202, São Paulo/SP, 
com pelo menos, 24h de antecedência da assembleia a que se refere esse edital de convocação. E a cópia do documento com pelo menos, 24h de antecedência da assembleia a que se refere esse edital de convocação. E a cópia do documento com pelo menos, 24h de antecedência da assembleia a que se refere esse edital de convocação. E a cópia do documento com pelo menos, 24h de antecedência da assembleia a que se refere esse edital de convocação. E a cópia do documento 
de identidade poderá ser enviada por e-mail, para o endereço eletrônico: de identidade poderá ser enviada por e-mail, para o endereço eletrônico: de identidade poderá ser enviada por e-mail, para o endereço eletrônico: de identidade poderá ser enviada por e-mail, para o endereço eletrônico: agentefiduciario@vortxbr.com.agentefiduciario@vortxbr.com.agentefiduciario@vortxbr.com.agentefiduciario@vortxbr.com.

R$ 1 bilhão
era a economia prevista pelo

governo federal para o ano de 

2018 com o programa de

demissão voluntária 

Expectativa era que 5 mil aderissem ao plano, mas medida provisória 
caducou; 153 pediram redução de jornada e 11, licença incentivada 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITARTRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITARTRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITARTRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULODO ESTADO DE SÃO PAULODO ESTADO DE SÃO PAULODO ESTADO DE SÃO PAULO
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