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CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/15 - PROCESSO 0262-1477/14

Encontra-se aberto no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o Pregão Eletrônico nº 120/15, Oferta de Compra
090143000012015OC00157 do tipoMENOR PREÇO,destinado a contratação de empresa especializada em serviço
de controle, operação, fiscalização e recepção de portarias e edifícios com a efetiva cobertura dos postos
designados, sob o regime de empreitada por preço unitário.A realização da sessão será no 12/05/15,às 09:00H,
nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital na íntegra encontra-se no site www.
e-negociospublicos.com.br. E-mail para contato: chs-licitacao@saude.sp.gov.br. Solange Carvalho - Diretor I - DSMP.
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CESP – COMPANHIAENERGÉTICADE SÃO PAULO
CNPJ Nº 60.933.603/0001-78
NIRE Nº 35300011996
Aviso aosAcionistas

Pagamento de Dividendos
CESP – Companhia Energética de São Paulo vem informar a seus acionistas e
ao mercado em geral que na Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Companhia,
realizadaem27deabril de2015, foi aprovadoopagamentodeDividendos, novalor de
R$1.773.195.803,66 (um bilhão, setecentos e setenta e três milhões, cento e noventa
e cinco mil, oitocentos e três reais e sessenta e seis centavos), que deduzidos dos
R$193.000.000,00 (cento e noventa e três milhões de reais) já distribuídos a título de
Juros sobre Capital Próprio, resulta em R$ 1.580.195.803,66 (um bilhão, quinhentos e
oitenta milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e três reais e sessenta e seis
centavos),naformadaLeinº9.249/95edoEstatutoSocial,aserdistribuídocomosegue:

-Ações ON’s = R$ 529.940.573,18, equivalentes a R$ 4,85437507 por ação.
-Ações PNA’s = R$ 27.321.412,44, equivalentes a R$ 3,58974920 por ação.
-Ações PNB’s = R$ 1.022.933.818,04, equivalentes a R$ 4,85437507 por ação.

1. O pagamento dos dividendos ocorrerá em 2 (duas) parcelas conforme abaixo
discriminadas:

- A primeira parcela no montante de R$ 790.097.901,83 (setecentos e noventa
milhões, noventa e setemil, novecentos e um reais e oitenta e três centavos), até o
dia 31.05.2015, a ser distribuído comosegue:
-Ações ON’s = R$ 266.574.455,52, equivalentes a R$ 2,44188208 por ação
-Ações PNA’s = R$ 8.960.041,70, equivalentes a R$ 1,17725621 por ação
-Ações PNB’s = R$ 514.563.404,61, equivalentes a R$ 2,44188208 por ação

-AsegundaparcelanomontantedeR$790.097.901,83 (setecentosenoventamilhões,
noventaesetemil,novecentoseumreaiseoitentaetrêscentavos),atéodia30.09.2015,
aserdistribuídocomosegue:
-Ações ON’s = R$ 263.366.117,65, equivalentes a R$ 2,41249299 por ação
-Ações PNA’s = R$ 18.361.370,74, equivalentes a R$ 2,41249299 por ação
-Ações PNB’s = R$ 508.370.413,44, equivalentes a R$ 2,41249299 por ação

2. Farão jus aos Dividendos os acionistas constantes da posição acionária
verificada em 29.04.2015, sendo as ações negociadas a partir de 30.04.2015 na
BM&FBOVESPAconsideradas “ex-dividendos”.

CRÉDITODOSDIVIDENDOS

3. Os acionistas receberão o crédito conforme cadastro fornecido ao Itaú Unibanco
S.A., instituição depositária das ações desta Companhia, a partir da data de início
do pagamento deste direito. Aqueles cujos cadastros estejam desatualizados e não
contenham o número do CPF/CNPJ, ou opção de crédito bancário, terão os seus
dividendos depositados 3 (três) dias úteis após a regularização cadastral junto à
instituição bancária. Neste caso, a atualização poderá ser feita em qualquer agência
do Itaú Unibanco S.A.. Os acionistas usuários de custódia fiduciária terão os créditos
efetuadosconformecadastro fornecidoàBM&FBOVESPA.

4.Osacionistasportadoresdecertificadosrepresentativosdeaçõessomentepoderãose
habilitar ao recebimento dosdividendosapósa conversãodosmesmospara o sistema
escritural, conformeLei 8.021/90,mediante comparecimento àCESP, àAvenidaNossa
Senhora do Sabará, 5.312, Escritório 43, São Paulo – SP, no horário das 8h30min às
11h30min e das 13h30min às 16h30min, ou nas agências do Itaú Unibanco S.A.,
abaixo relacionadas,nohoráriocomercial,apresentandopara tantoosdocumentoseos
certificadosparaaatualizaçãoeconversãodesuasaçõesparaosistemaescritural.

Agências do Banco Itaú Unibanco S.A.:
São Paulo – SP: Rua Boa Vista, 176 - 1º Subsolo
Rio de Janeiro – RJ:Av.Almirante Barroso, 52 - 2° andar
Belo Horizonte –MG:Avenida João Pinheiro, 195 - Térreo
Brasília – DF: SCSQuadra 3, Edifício Dona Ângela, 30, BlocoA - Sobreloja
Curitiba – PR: Rua João Negrão, 65, Sobreloja
PortoAlegre – RS: Rua 7 de Setembro, 1.069 – 3º andar
Salvador –BA:AvenidaEstadosUnidos, 50, Edifício Sesquicentenário - 2ºAndar

5. Oportunamente a Companhia divulgará aviso aos acionistas informando a data
do efetivo pagamento dosDividendos.

6. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones (11) 5613-3963 e
5613-3964.

São Paulo, 27 de abril de 2015.

Almir Fernando Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.
CNPJ/MF n° 71.550.388/0001-42 - NIRE 35.300.170.865 - Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Abril de 2015
1. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2015, às 9:00, na sede social da Rumo
Logística Operadora Multimodal S.A. na Avenida Candido Gaffrée, s/nº, entre os armazéns V e 19, no Porto de San-
tos, na Cidade de Santos, no Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Presenças: A totalidade dos conselheiros da
Companhia, quais sejam, Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente, Marcos Marinho Lutz – Vice-Presidente,
Marcelo de Souza Scarcela Portela, Hélio França Filho, Abel Gregorei Halpern, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard
Otto Cordes, Guilherme Rehder Quintella, Nelson Roseira Gomes Neto, Julio Fontana Neto, Luiz Carlos Nannini e
Maílson Ferreira da Nóbrega. 3. Composição da Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente, e Fernanda
Maria de Azevedo – Secretária. 4. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença de todos os mem-
bros do Conselho de Administração. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, para distribui-
ção pública com esforços restritos de distribuição da Companhia, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM n.º 476”), totalizando o valor de
R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo),
emissão essa que foi previamente apreciada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de abril de
2015; e (ii) outorga de autorização à diretoria da Companhia, para tomar todas as providências necessárias à emis-
são das debêntures da 1ª emissão da Companhia. 6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração,
após análise e discussão da matéria da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições: (I) aprovar a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória adicional, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), que
será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução CVM n.º 476
(“Oferta Restrita”), a qual terá as seguintes características e condições adicionais: (a) Valor Total da Emissão: o
valor total da Emissão será de R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais) na Data de Emissão
(conforme definido abaixo) (“Valor da Emissão”); (b) Data de Emissão das Debêntures: para todos os efeitos legais,
a data de emissão das Debêntures será 24 de abril de 2015 (“Data de Emissão”); (c) Número de Séries: a Emissão
será realizada em série única; (d) Quantidade de Debêntures: a Emissão será composta de 140.000 (cento e qua-
renta mil) Debêntures; (e) Valor Nominal Unitário das Debêntures: o valor nominal unitário das Debêntures, na Data
de Emissão, será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (f) Forma, Tipo e Conversibilidade: as
Debêntures serão nominativas, escriturais, sem a emissão de cautelas ou certificados e não serão conversíveis em
ações de emissão da Companhia; (g) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo
58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, e contarão com garantia fidejussória adicional; (h) Prazo e Data de
Vencimento: as Debêntures terão um prazo de vigência de 3 (três) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto, em 24 de abril de 2018 (“Data de Vencimento das Debêntures”); (i) Colocação e Negociação: as Debêntu-
res serão registradas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos
(“MDA”), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição
liquidada financeiramente por meio da CETIP; e (ii) negociação, observado o disposto no “Instrumento Particular de
Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série única, da Espécie Quirogra-
fária com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Rumo
Logística Operadora Multimodal S.A.” (“Escritura de Emissão”), no mercado secundário por meio do CETIP21 – Tí-
tulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquida-
das financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; (j) Local de Pagamento: os pagamen-
tos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela
CETIP para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem
custodiadas eletronicamente na CETIP: (a) na sede da Companhia ou do Escriturador Mandatário; ou (b) conforme o
caso, pela instituição financeira contratada para este fim; (k) Prazo e Forma de Subscrição Integralização: as De-
bêntures serão subscritas por meio do MDA. As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em
moeda corrente nacional, a partir da data de início de sua distribuição, na forma dos artigos 7-A e 8º da Instrução
CVM 476, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis
desde a Data de Emissão até a data da efetiva integralização (“Data de Integralização” e “Preço de Subscrição”, res-
pectivamente); (l) Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res, conforme o caso, incidirão juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da taxa média
diária de juros dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP no informativo diário
disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de
spreads ou sobretaxas, observados os períodos de rentabilidade: (i) 2,05% (dois inteiros e cinco centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, durante o período compreendido entre a Data de
Emissão, inclusive, e 25 de abril de 2017, exclusive e (ii) 2,55% (dois inteiros e cinquenta e cinco centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, durante o período compreendido entre a 25 de abril
de 2017, inclusive, e a Data de Vencimento, exclusive, (“Remuneração das Debêntures”); (m) Pagamento da Remu-
neração das Debêntures: a Remuneração das Debêntures será paga trimestralmente, a partir da Data de Emissão,
sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 24 de julho de 2015, e os demais pagamentos devidos no dia 24
dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, até a Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Paga-
mento da Remuneração”); (n) Amortização: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em uma única
parcela na Data de Vencimento, observada a hipótese de Amortização Antecipada Facultativa Parcial (conforme
abaixo definido); (o) Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures: a Companhia poderá, a seu exclusivo
critério, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, me-
diante notificação prévia aos Debenturistas, ou mediante publicação de aviso aos Debenturistas nos termos da Es-
critura de Emissão, com cópia para o Agente Fiduciário, a CETIP e o Banco Liquidante, com antecedência mínima de
10 (dez) dias da data do efetivo resgate (“Resgate Antecipado Facultativo Total”); (p) Amortização Antecipada Fa-
cultativa Parcial das Debêntures: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir da Data
de Emissão, realizar as amortizações parciais antecipadas das Debêntures (“Amortização Antecipada Facultativa
Parcial”), que será limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures, mediante o
pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o
caso acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão ou desde a última Data de
Pagamento de Remuneração, conforme o caso, até a data da Amortização Antecipada Facultativa Parcial, bem como
demais encargos devidos nos termos da Escritura de Emissão, quando aplicáveis; (q) Aquisição Facultativa: a
Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em Circulação, observado o disposto no parágrafo 3º
do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão ser: (i) canceladas,
devendo o cancelamento ser objeto de ato deliberativo da Companhia; (ii) permanecer na tesouraria da Companhia;
ou (iii) ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As De-
bêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos da Escritura de Emissão, se e
quando recolocadas no mercado, farão jus à Remuneração das demais Debêntures em Circulação; (r) Repactuação
Programada: as Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (s) Garantia: para assegurar o cumpri-
mento de todas e quaisquer obrigações, principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Companhia na
Escritura de Emissão, a Emissão contará com garantia fidejussória na forma de fiança a ser prestada pela ALL
América Latina Logística S.A. (“Fiadora”); (t) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Compa-
nhia por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados para: (i) aporte de capital na Fiadora, que, que por sua vez,
utilizará os recursos para o pagamento integral dos valores em aberto da (A) totalidade das debêntures da 8ª emissão
de debêntures da ALL, realizada em 15 de abril de 2011, no valor total de R$810.000.000,00 (oitocentos e dez mi-
lhões de reais) na respectiva data de emissão; (B) totalidade das debêntures da 9ª emissão de debêntures da ALL,
realizada em 15 de julho de 2011, no valor total de R$359.676.286,88 (trezentos e cinquenta e nove milhões, seis-
centos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos) na respectiva data de emissão,
sendo (A) e (B) em conjunto denominado “Emissões da Fiadora”; e (C) outras dívidas de curto prazo; e (ii) o finan-
ciamento dos propósitos corporativos da Companhia relacionados às atividades exercidas pela Companhia, inclusive
aquelas direta ou indiretamente por meio da Fiadora, preponderantes de logística de açúcar, etanol e derivados, ce-
lulose, granéis sólidos de origem vegetal, fertilizantes e outros produtos relacionados à cadeia do agronegócio;
(u) Agente Fiduciário: o agente fiduciário das debêntures será a Planner Trustee DTVM Ltda., contratado pela Dire-
toria da Companhia (“Agente Fiduciário”); e (v) Vencimento Antecipado: o Agente Fiduciário deverá declarar anteci-
padamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento pela
Companhia do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acres-
cido da respectiva Remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão ou da Data
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme seja o caso, até a data do seu efetivo pagamento,

além dos demais encargos devidos nos termos da Escritura de Emissão, quando aplicáveis, na ocorrência das se-
guintes hipóteses (cada uma das hipóteses, um “Evento de Inadimplemento”): a. (i) decretação de falência da Com-
panhia e/ou da Fiadora; (ii) pedido de autofalência pela Companhia e/ou da Fiadora; (iii) pedido de falência da Com-
panhia e/ou da Fiadora, formulado por terceiros, não elidido no prazo legal; (iv) pedido de recuperação judicial ou de
recuperação extrajudicial da Companhia e/ou da Fiadora, independentemente do deferimento do respectivo pedido;
ou (v) liquidação, dissolução ou extinção da Companhia e/ou da Fiadora; b. não pagamento, pela Companhia e/ou
pela Fiadora, nas datas de vencimento previstas nesta Escritura de Emissão, do Valor Nominal Unitário, da Remune-
ração e/ou de quaisquer outras obrigações pecuniárias devidas aos Debenturistas, sem que tal descumprimento seja
sanado pela Companhia e/ou pela Fiadora no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do respectivo vencimento; c.
caso a Escritura de Emissão seja revogada, rescindida, torne-se nula ou deixe de estar em pleno efeito ou vigor, em
virtude de decisão judicial, sentença ou acórdão transitado em julgado (ou instituto jurídico de mesma natureza na
jurisdição aplicável); d. inadimplemento pela Companhia e/ou da Fiadora de qualquer obrigação não pecuniária pre-
vista na Escritura de Emissão, não sanada no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do inadimplemento,
sendo que o prazo previsto neste item não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo de cura
específico; e. declaração de vencimento antecipado de quaisquer obrigações pecuniárias relacionadas a operações
financeiras e/ou operações no mercado de capitais local ou internacional, da Companhia e/ou da Fiadora com valor
individual ou agregado igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), não sanada nos respecti-
vos prazos de cura previstos nos respectivos instrumentos, se houver, exceto em relação às Emissões da Fiadora;
f. inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária relacionada a operações financeiras e/ou operações no mercado
de capitais local ou internacional, da Companhia e/ou da Fiadora, com valor individual ou agregado igual ou superior
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), desde que o inadimplemento não seja sanado nos prazos previstos
nos respectivos instrumentos, se houver, exceto em relação às Emissões da Fiadora; g. aprovação de pagamento aos
acionistas da Companhia e/ou da Fiadora de dividendos, incluindo dividendos a título de antecipação e/ou rendimen-
tos sob forma de juros sobre capital próprio, quando a Companhia e/ou a Fiadora estiver em mora com relação a
qualquer de suas obrigações decorrentes das Debêntures, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo
legal obrigatório previsto no estatuto social da Companhia; h. protesto de títulos contra a Companhia e/ou a Fiadora,
cujo valor, individual ou em conjunto, seja igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) que não
seja elidido no prazo legal salvo se, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis a Companhia e /ou a Fiadora, conforme aplicável,
validamente comprovar ao Agente Fiduciário que (1) foi efetuada por erro ou má-fé de terceiros; (2) for cancelado ou,
ainda, (3) forem prestadas pela Companhia e/ou Fiadora, e aceitas pelo Poder Judiciário, garantias em juízo; i. se-
questro, expropriação, nacionalização ou desapropriação da totalidade ou parte substancial dos ativos da Companhia
e/ou da Fiadora, por qualquer autoridade governamental, desde que afete de forma adversa a capacidade de paga-
mento da Companhia e/ou Fiadora de suas obrigações relativas às Debêntures, exceto se tal ato for cancelado, sus-
tado ou, por qualquer forma, suspenso, em qualquer hipótese, dentro dos prazos legais; j. redução de capital da
Companhia e/ou da Fiadora sem o consentimento prévio por escrito dos Debenturistas, exceto nos casos de redução
do capital da Fiadora em que os recursos da redução sejam exclusivamente destinados à Companhia; k. alteração do
objeto social da Companhia e/ou da Fiadora que modifique substancialmente as atividades atualmente por elas pra-
ticadas, sem o consentimento prévio dos Debenturistas; l. caso a Fiança for revogada, rescindida, se torne inexequí-
vel, nula ou, por qualquer razão, deixar de estar válida e em vigor, sem que tal efeito seja sanado no prazo de 2 (dois)
Dias Úteis contados da data do evento, ou até a data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas; m. a
Companhia e/ou a Fiadora transfira ou por qualquer forma ceda ou prometa ceder a terceiros os direitos e obrigações
assumidos nos termos da Escritura de Emissão, sem a prévia anuência de 90% (noventa por cento) dos Debenturis-
tas, conforme previsto na Escritura de Emissão; n. não cumprimento, nos prazos legais aplicáveis, de qualquer deci-
são ou sentença judicial transitada em julgado, condenação administrativa ou arbitral definitivas em face da Compa-
nhia e/ou da Fiadora, cujo valor individual ou agregado seja igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais); o. não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão de autorização, concessão, subvenção, alvará
ou licença, desde que afetem a capacidade da Companhia e/ou da Fiadora de honrar tempestivamente as obrigações
pecuniárias previstas na Escritura de Emissão; p. transformação da Companhia e/ou da Fiadora em outro tipo socie-
tário; q. cisão, fusão ou incorporação, inclusive incorporação de ações, da Companhia e/ou da Fiadora e/ou de
quaisquer de suas subsidiárias ou, ainda, qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Companhia
e/ou a Fiadora e/ou quaisquer de suas subsidiárias, seja esta reorganização estritamente societária ou realizada me-
diante disposição de ativos, sem a prévia autorização dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debentu-
ristas, conforme previsto na Escritura de Emissão, exceto se tais operações sejam realizadas dentro do Grupo Eco-
nômico da Companhia (conforme definido na Escritura de Emissão) e desde que, conforme aplicável, as obrigações
decorrentes da Fiança sejam assumidas, em sua integralidade, por eventuais sucessoras da Fiadora; r. mudança do
controle acionário, conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, direto ou
indireto da Companhia e/ou da Fiadora, exceto (i) se previamente aprovado por Debenturistas reunidos em Assem-
bleia Geral de Debenturistas, conforme previsto na Escritura de Emissão; (ii) por alterações do controle acionário
direto, desde que o controle indireto permaneça inalterado; ou (iii) por alterações e/ou transferências do controle
acionário direto ou indireto dentro do Grupo Econômico da Companhia, desde que não haja alteração do atual con-
trolador indireto da Companhia. s.concessão de mútuos, adiantamentos ou quaisquer espécies de empréstimos pela
Companhia e/ou pela Fiadora a qualquer outra sociedade, integrante ou não do Grupo Econômico da Companhia
e/ou a Fiadora, exceto para sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia e/ou Fiadora e cujas
demonstrações financeiras sejam consolidadas nas demonstrações financeiras da Companhia; t. utilização fim dos
recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da integralização das Debêntures de forma diversa daquela
prevista na Escritura de Emissão; u. venda ou transferência de ativos relevantes da Companhia e/ou da Fiadora, ex-
ceto caso (i) o valor integral da venda dos ativos seja reinvestido na Companhia e/ou na Fiadora; ou (ii) a transfe-
rência seja realizada dentro do Grupo Econômico da Companhia; v. constituição, pela Companhia, de qualquer
nova dívida que tenha preferência às Debêntures em concurso entre credores (i.e., dívida sênior), exceto (i) para
endividamentos com garantias de qualquer modalidade, onde tais garantias sejam compartilhadas pari passu com os
Debenturistas; e (ii) para eventuais contratos de financiamento celebrados com o Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico e Social – BNDES e/ou qualquer outra agência de fomento; w. descumprimento e/ou indício material
de descumprimento, incluindo, mas não se limitando ao oferecimento de denúncia ou instauração de procedimento
administrativo ou judicial, por autoridade competente, pela Companhia e/ou pela Fiadora e/ou por quaisquer de suas
controladoras, controladas ou coligadas, de qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou estran-
geiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, das Leis nº
9.613/1998, nº 12.529/2011, nº 12.846/13, o US Foreing Corrupt Practices Act (FCPA) e o UK Bribery Act, conforme
aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), observado o disposto na Escritura de Emissão; x. não cumprimento, pela Compa-
nhia e pela Fiadora, da legislação ambiental, incluindo mas não se limitando a legislação pertinente à Política Nacional
do Meio Ambiente e Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, além da legislação trabalhista
em vigor, sem adotar as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos
ao meio ambiente e a seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto social (“Leis Ambientais
e Trabalhistas”), observado o disposto na Escritura de Emissão; y. provarem-se falsas, inconsistentes, incorretas ou
incompletas, quaisquer declarações ou garantias prestadas pela Companhia e/ou pela Fiadora na Escritura e/ou em
qualquer dos demais documentos relacionado à Emissão; e z. não observância pela Companhia do índice e limite fi-
nanceiros (“Índice Financeiro”) especificado na Escritura de Emissão, acompanhado anualmente pelo Agente Fiduci-
ário até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures, que será calculado com base nas de-
monstrações financeiras anuais consolidadas da Companhia, conforme auditadas por auditor independente, ao final
de cada ano fiscal, em até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações finan-
ceiras da Companhia, sendo que a primeira verificação ocorrerá com base nos números divulgados pelos auditores
independentes contratados pela Companhia referentes ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2015.
(II) Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia: fica a Diretoria da Companhia autorizada a (i) contratar institui-
ções financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para realizar a distribuição pública das
Debêntures; (ii) contratar os prestadores de serviços da Emissão, tais como o Agente Fiduciário, o banco liquidan-
te, o escriturador mandatário e os assessores legais, entre outros; e (iii) celebrar todos os documentos e praticar
todos os atos necessários à efetivação da Emissão, incluindo sem limitação, os documentos que irão compor a
Oferta Restrita. 7. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os
trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida aos presentes e por eles aprovada, vai por todos assinada.
Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Fernanda Maria de
Azevedo – Secretária da Mesa; Marcos Marinho Lutz – Vice-Presidente do Conselho de Administração. Conselhei-
ros: Marcelo de Souza Scarcela Portela, Hélio França Filho, Abel Gregorei Halpern, Marcelo Eduardo Martins,
Burkhard Otto Cordes, Guilherme Rehder Quintella, Nelson Roseira Gomes Neto, Julio Fontana Neto, Luiz Carlos
Nannini e Maílson Ferreira da Nóbrega. Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.
Santos (SP), 16 de abril de 2015. FERNANDA MARIA DE AZEVEDO - Secretária da Mesa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO TSE Nº 30/2015
PREGÃO ELETRÔNICO

Prestação de serviços especializados em segurança
da informação para a Justiça Eleitoral, pelo período
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos
termos da lei, envolvendo a manutenção evolutiva
e manutenção corretiva ao Subsistema de Instalação
e Segurança - SIS e ao Sistema de autenticação e
autorização da Justiça Eleitoral - ODIN, bem como
à prestação de serviços de suporte aos processos
com os quais ambos interagem (item 1) e os serviços
de segurança da informação (item 2), de acordo
com as especificações, condições, quantidades e
prazos constantes no edital e seus anexos. Abertura:
12/05/2015 às 13:30h. Informações: 3030-8173.
Edital no site www.comprasnet.gov.br.

Brasília, 27 de abril de 2015.
MARIAANGÉLICABORGES DA SILVA

Pregoeira

SECRETARIADEGESTÃO

COORDENADORIA DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS
COMUNICADO

A CPL.3, COMUNICA aos interessados em participar do LEILÃO PÚBLICO Nº
001/2015-COBES, processo Administrativo nº 2015-0.080.459-9, que tem por objeto a
ALIENAÇÃODEBENSMÓVEISINSERVÍVEISDEPROPRIEDADEDAPREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, cuja publicação foi realizada dia 10/04/2015, que
para atender a Portaria nº 1215 de 20/06/2014, serão retirados os seguintes lotes
do referido Leilão:

LOTES Nº:
6 88
7 89
32 90
33 91
41 92
43 93
44 94
45 95
46 96
57 97
58 98
63 99
69 100
77 101
80 102
81 103
85 104
86 120
87 122

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 64384213 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA
SUPERVISÓRIO E TELECOMANDO DA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA BARRA
FUNDA. O Edital completo encontra-se disponível no site www.metro.sp.gov.br,
ou mediante pagamento de R$ 10,00, no Protocolo da GCP, na Rua Boa Vista,
175 - 2º Andar - São Paulo, Capital, de 28/04/2015 a 29/05/2015, das 9h às 11h30
e das 13h30 às 16h30. Os documentos e as propostas deverão ser entregues
na Sessão Pública de Recebimento e Abertura, marcada para o dia 01/06/2015,
às09:00h, comtolerânciadequinzeminutos,nomesmoendereço.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 002/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e/ou serviços de engenharia para a execução
de obras e/ou serviços de construção e montagem do gasoduto de aço carbono Penedo-Arapiraca.
VALOR ORÇADO: R$ 13.771.187,79 (treze milhões setecentos e setenta e um mil cento e oitenta e sete
reais e setenta e nove centavos).
RETIRADA DO EDITAL DE RETIFICAÇÃO: A documentação pertinente a esta licitação e à sua retificação
poderá ser examinada/obtida no “site” www.algas.com.br e / ou obtido pelos interessados, nos dias
úteis, de segunda à sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 12h00min e das
13h00min às 17h00min) a partir da data de sua publicação, no escritório da Gás de Alagoas S.A –
ALGÁS, sito na Rua Artur Vital da Silva, N.º 04, Gruta de Lourdes, Maceió/AL – CEP: 57.052-790.
Data de recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas:
fica a data alterada para o Dia 29/05/2015, às 08h30min na sede da ALGÁS, no endereço acima. Taxa
para as despesas do edital: gratuito.

Maceió, 27 de abril de 2015.
Bárbara Virgínia Figueredo da Silva

Presidente da Comissão de Licitação

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

de São Paulo - SEBRAE/SP

EXTRATOS DE CONTRATO

Processo 161/2015 - Contrato 028/2015

Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo. Contratada:
Momentus Buffet e Decoração Ltda. ME. Objeto: prestação de serviços consistentes no
fornecimento de alimentação, Buffet industrializado e coquetel para a Feira Agrishow - 22º Feira
Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. Valor: R$ 47.950,00 - Vigência: 06 meses - Data
de assinatura: 06/04/2015.Assinaturas: pelo contratante:Bruno Caetano Raimundo, Ivan Hussni
e Pedro Rubez Jehá e pela contratada: Rita de Cássia França Oliveira.

Processo 93/2015 - Contrato 035/2015

Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo.Contratada: Banco
Bradesco S/A. Objeto: prestação de serviços de processamento e gerenciamento de créditos
provenientes da folha de salários dos funcionários e bolsa dos estagiários do SEBRAE-SP, sem
ônus. Valor: R$ 3.115.000,00 - Vigência: 60 meses - Data de assinatura: 16/04/2015.
Assinaturas: pelo contratante: Bruno Caetano Raimundo, Ivan Hussni e Pedro Rubez Jehá e pela
contratada: Luis Carlos dos Santos e Flávio Lanca Cervantes.

PREGÃO Nº 023/2015 - PROCESSO Nº 25808/2015
A Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP comunica aos
interessadosqueseencontraabertooeditaldopregãoabaixo:EditaldePREGÃO
PRESENCIAL n° 023/2015 para registro de preços de material médico
hospitalar, destinado ao Hospital Estadual Sumaré - HES, do tipomenor preço
unitário por item, cuja sessão pública será realizada no dia 11/05/2015, às
09h30min, no Auditório do Centro de Estudos e Pesquisas - CEP do Hospital
Estadual Sumaré - HES, situado na Avenida da Amizade, 2.400, Parque Jatobá,
Município de Sumaré/SP. O edital na íntegra encontra-se disponível aos
interessados no site http://www.funcamp.unicamp.br. Outras informações
poderão ser obtidas através do telefone (19) 3521-2720. Campinas, 28 de abril
de 2015. Andréia Cristina Lourenção Novais de Souza - Pregoeira

PREGÃO Nº 026/2015 - PROCESSO Nº 26149/2015
A Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP comunica aos
interessadosqueseencontraabertooeditaldopregãoabaixo:EditaldePREGÃO
PRESENCIAL n° 026/2015 para registro de preços de materiais médicos
hospitalares,destinadoaoHospitalEstadualSumaré-HES,dotipomenorpreço
unitário por item, cuja sessão pública será realizada no dia 11/05/2015, às
09h30min,noAuditóriodaFundaçãodeDesenvolvimentodaUnicamp,FUNCAMP,
situado na Avenida Érico Veríssimo, 1.251, Campus Unicamp, Distrito de Barão
Geraldo, Município de Campinas/SP. O edital na íntegra encontra-se disponível
aosinteressadosnositehttp://www.funcamp.unicamp.br.Outrasinformações
poderão ser obtidas através do telefone (19) 3521-2720. Campinas, 28 de abril
de 2015. Andréia Cristina Lourenção Novais de Souza - Pregoeira

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A – CEASA
CNPJ n° 44.608.776/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2015 - PROTOCOLO N.º 2014/16/01120 - TIPO DE LICITAÇÃO: MELHOR
TÉCNICA E PREÇO. A CENTRAIS DE ABASTECImENTO DE CAmPINAS S/A - CEASA/CAmPINAS, torna
público para conhecimento de interessados que acha-se aberta a Licitação, para o OBJETO: Contratação de
prestação de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agência de propaganda,
com a finalidade de divulgação dos projetos, programas, obras, serviços, campanhas e outras ações; de
caráter educativo, informativo ou de orientação social e outras ações, para a Ceasa/Campinas. LOCAL PARA
REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Os invólucros deverão ser entregues no Departamento de Licitações e Compras
da Ceasa/Campinas, sito a Rod. D. Pedro I, Km 140,5, Pista Norte, Campinas/SP, até às 09h00mim do dia
18/06/2015. LOCAL PARA CONSULTA E RETIRADA DO EDITAL: O edital estará disponível aos interessados,
a partir do dia 28/04/2015, através do site www.ceasacampinas.com.br.

mario Dino Gadioli - Diretor Presidente

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 003/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e/ou serviços de engenharia para a execução
de obras e/ou serviços de construção e montagem do gasoduto de aço carbono Pilar-Marechal Deodoro.
VALOR ORÇADO: R$ 7.867.454,30 (sete milhões oitocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e trinta centavos).
RETIRADA DO EDITAL DE RETIFICAÇÃO: A documentação pertinente a esta licitação e à sua retificação
poderá ser examinada/obtida no “site” www.algas.com.br e / ou obtido pelos interessados, nos dias
úteis, de segunda à sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 12h00min e das
13h00min às 17h00min) a partir da data de sua publicação, no escritório da Gás de Alagoas S.A –
ALGÁS, sito na Rua Artur Vital da Silva, N.º 04, Gruta de Lourdes, Maceió/AL – CEP: 57.052-790.
Data de recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas:
fica a data alterada para o Dia 29/05/2015, às 10h30min na sede da ALGÁS, no endereço acima. Taxa
para as despesas do edital: gratuito.

Maceió, 27 de abril de 2015.
Bárbara Virgínia Figueredo da Silva

Presidente da Comissão de Licitação

Acervo Folha.
Impresso no jornal,
digitalizado na
internet e eternizado
na história.

www.folha.com.br/acervo

PODER JUDICIÁRIO

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

A DOUTORA REGILENA EMY FUKUI BOLOGNESI, Mma. JUÍZA FEDERAL DA 11ª VARA CÍVEL
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP.

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente EDITAL, ou conhecimento dele tiverem, que perante
este Juízo da 11ª Vara Cível Federal e respectiva Secretaria, se processam os atos e termos da
Ação Civil Pública n.0005503-98.2009.403.6100, sendo Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
e Réus: TAMOTU NAKAO (CPF: 117.138.368-15), EDEVARD JOSÉ (CPF: 105.820.108-53),
ALFREDO UMEDA (CPF: 001.005.688-23), ANTONIO JOSE NOCETE (CPF: 088.031.618-72),
ORLANDO DOMINGUES JERÔNYMO (CPF: 025.816.718-1), ERNESTO ELEUTERIO (CPF:
277.098.928-68), JOSE ANTONIO DE MELLO (CPF: 007.022.428-53), UNIÃO FEDERAL e
ESTADO DE SÃO PAULO.
Ante a prolação de decisão nos autos acima mencionados com o seguinte teor: “Fls. 2630-2631:
Defiro a expedição de Edital para Citação de Ernesto Eleutério, com prazo de 20 (vinte) dias.
Determino que o Ministério Público Federal retire o Edital para publicação e comprovação em
jornal local.”, é expedido o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, com a finalidade citar
ERNESTO ELEUTERIO para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias a serem contados
após o transcurso de 20 (vinte) dias deste edital, ciente de que não contestado(s) o(s) pedido(s)
formulado(s), serão presumidos aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial.
E para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital que será publicado e afixado
no local de costume, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade de São Paulo aos 29 de
janeiro de 2015.
Eu, ___ (Mirty Kiyomi Nishimoto – RF2520), Técnico Judiciário, digitei e conferi. E, eu, ___ (Débora
Cristina de Santi Murino Sonzzini - RF3335), Diretora de Secretaria, reconferi.

REGILENA EMY FUKUI BOLOGNESI
Juíza Federal

COMUNICADO ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO MOOCA PLAZA SHOPPING
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2015 - CONVOCAÇÃO

Prezados Senhores Associados,
Vimos por meio desta convocá-los a participar da Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Lojistas do Mooca
Plaza Shopping, no dia 13 de maio de 2015, às 10h, em primeira convocação, ou às 11h em segunda convocação,
na Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: Eleição e posse dos membros da Diretoria da Associação de Lojistas, com mandato de 12
meses a contar da Assembleia. Ademais, comunicamos que V. Sas. poderão se fazer representar por intermédio de
seus representantes legais, ou ainda por seus procuradores, devidamente constituídos por meio de procuração com
firma reconhecida e com poderes específicos para tal fim. Em caso de ausência, ficarão todos obrigados a aceitar o
que for deliberado mediante tácita concordância. O registro de candidatos será efetuado por meio de chapa, entre-
gue até 2 (dois) dias antes daAssembleia, àAdministração do Shopping.Achapa eleitoral deverá conter: a) nome de
cada candidato e do cargo a que concorre (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro), e mais 2 suplentes;
b) assinatura de todos os candidatos. Não serão registradas as chapas que se apresentarem: a) incompletas;
b) com registro de um mesmo candidato a mais de um cargo; c) com mais de um representante de empresas
coligadas ou controladas. São Paulo, 28/4/2015.

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO MOOCA PLAZA SHOPPING

Secretaria de Estado da
Segurança Pública

AVISO DE DATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão Presencial 092/SSP/2014 Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de solução integrada para confecção, personalização, acabamento e emissão
da carteira nacional de habilitação (CNH) e da permissão internacional para dirigir (PID),
com serviço gráfico centralizado e serviços agregados ao processo de emissão da CNH.
A SSP comunica aos interessados que a Sessão Pública do pregão em epígrafe foi aprazada
para as 14h do dia 13.05.2015, no Auditório de Licitações da SSP, localizado na Rua Artista
Bittencourt, nº 30, Centro, Florianópolis/SC..
Florianópolis, 27 de abril de 2015.
SECRETARIA DE ESTADODA SEGURANÇA PÚBLICA
CIG 3709/2014

A SPDM –ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODAMEDICINA
– UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em participar da
Concorrência nº SE 13/2015 para a Contratação de Empresa Especializada em

Serviços de Locação de Microcomputadores tipo PC Desktop, ALL-IN-ONE e Notebook,
a retirar o caderno de informações no dia 12 de maio de 2015, das 9h00min às 16h00min,
no endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista – São Paulo – Hospital de
Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. (Hospital Brigadeiro) Tel.: (11) 3170-6251.


