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“Banco Caixa Geral - Brasil S.A.”(“BCG-Brasil”)
C.N.P.J.nº 33.466.988/0001-38 - NIRE 35 300 364 350

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada no Dia 16/09/2016
Data, Hora e Local: Aos 16/09/2016, às 11h, na sede social, na Cidade de São Paulo/SP.Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social do “Banco” Caixa Geral - Brasil S.A. (“BCG-Brasil”). Mesa:
Presidente: António Luiz Pizarro Manso - Secretária: Silvana Maria Pucci. Deliberações: Deliberou-se, por
unanimidade de votos (ia) que o Conselheiro em exercício, Henrique Noronha de Cabral e Menezes, passe a
ocupar a presidência do Conselho de Administração até o final do mandato em vigor; (ib)* eleger para ocupar
cargo no Conselho de Administração o atual Diretor Executivo do BCG- Brasil Fabio de Sarandy Raposo,
brasileiro, administrador de empresas, RG nº 17.118.621-7 (SSP/SP), e CPF/MF nº 905.640.067-34,
com mandato a ser encerrado em conjunto com os demais membros do Conselho, ou seja, até a realização da
AGO de 2018; (ic) neste momento vago o cargo deVice Presidente do Conselho de Administração até oportuna
deliberação a respeito; (ii) considerando a renúncia ao cargo de Diretor Presidente em 30/08/2016 pelo
Sr.HenriqueNoronhadeCabraleMenezes, recomendaraoConselhodeAdministraçãoqueaDiretoriaExecutiva,
paramanteronumerode3diretoresemexercício,deve indicarparaocuparocargodeDiretorPresidente,oDiretor
Executivo em exercício Sr.Fabio de Sarandy Raposo e eleger para cargo de Diretora Executiva a Sra.Carla Maria
da Silva Pinto, devendo o Conselho deliberar sobre a distribuição de competências entre eles de comum acordo
com o ora indicado Diretor Presidente, assim que este assumir formalmente o cargo designado.O Sr.Presidente
manifestou o agradecimento em nome de todos os membros do CA e da Diretoria Executiva aos Drs.Nuno Maria
PintodeMagalhãesFernandesThomazeJoãoNunodeOliveiraJorgePalmarenunciantes, respectivamentedos
cargos de Presidente eVice Presidente do Conselho pela atuação naquele Órgão e ao Dr.Henrique Noronha de
Cabral Menezes pelo seu desempenho no cargo de Diretor Presidente do BCG-Brasil tendo certeza que a sua
designação para o cargo de presidente do Conselho de Administração do BCG-Brasil dará continuidade a sua
dedicação profissional a esta Instituição Financeira. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da
Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia,
referidos nesta ata, e em especial a Declaração de Desimpedimento emitida pelo eleito Conselheiro Fabio de
Sarandy Raposo e demais autorizações conforme disposto no artigo 4º do Regulamento Anexo II à Resolução
nº 4.122/2012 para ocupar o cargo para o qual foi eleito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio a presente Ata que, lida e
achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Mesa: Presidente:
António Luiz Pizarro Manso - Secretária:Silvana Maria Pucci - Acionistas:(p.p.) Caixa GeraldeDepósitosS.A.;
(p.p.) Caixa Participações, SGPS, S.A., Silvana Maria Pucci. Eleger para ocupar cargo no Conselho de
Administração o atual Diretor Executivo Fabio de Sarandy Raposo, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG nº 17.118.621-7 SSP/SP, e CPF/MF nº 905.640.067-34. Componentes da Mesa: Presidente -
António Luiz Pizarro Manso; Secretária - Silvana Maria Pucci; Acionistas: P.p. Caixa Geral de Depósitos S.A.
- Silvana Maria Pucci - Procuradora;P.p.Caixa Participações SGPS,S.A. - Silvana Maria Pucci - Procurador(a).
JUCESP nº 473.173/16-5 em 09/11/2016.Flávia R.Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda.
COMUNICADO

A Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. (“Clime Trading”), agente comercializador de

energia elétrica, devidamente autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel,

com sede na Cidade de São Paulo, realiza Chamada Pública para Compra de Energia Elétrica para

o ano de 2017, para fins da celebração dos respectivos Contratos de Compra e Venda entre a

Clime Trading e os Proponentes Vendedores Vencedores. Os interessados deverão solicitar a

documentação e cronograma através do e-mail leilao@climetr.com.br.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BENEFICENTE
VASCO DA GAMA - CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O senhor Presidente da Associação Portuguesa Beneficente Vasco da Gama, convoca os
senhores associados para tomarem parte na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no próximo dia 29 de novembro de 2016, na Sede Social, na Rua Herval, 663, São Paulo/
SP, às 18:00 horas em primeira chamada, com a presença de pelo menos 200 (duzentos)
associados, ou às 18:30 horas em segunda chamada, com a presença de pelo menos 70
(setenta) associados, ou ainda, às 18:45 horas em terceira e última chamada, com a presença
de qualquer número de associados, nos termos das disposições contidas no artigo 17 do
Estatuto Social, para discutir e aprovar alteração do Estatuto Social. São Paulo, 21 de novembro
de 2016. MOACYR RELLO DE ARAUJO FILHO. PRESIDENTE.

A Oi Internet S/A informa os novos valores para o serviço de Anti-virus + Backup para clientes não residenciais,
incluindo impostos e contribuições sociais nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Roraima e Sergipe.
A vigência dos novos valores será a partir do dia 23 de dezembro de 2016.

Valores* em Reais, com tributos inclusos
Estado Anti-Virus + Backup Estado Anti-Virus + Backup

AL 16,49 PA 16,49
AM 16,49 PB 16,49
AP 16,49 PE 16,49
BA 16,49 PI 16,49
CE 16,49 RJ 16,49
ES 16,49 RN 16,49
MA 16,49 RR 16,49
MG 16,49 SE 16,49

Obs:
1) Os valores acima estão em Reais, com tributos inclusos; Caso haja ajuste na tributação, este
ajuste será repassado ao cliente.
2) Os demais valores não divulgados neste comunicado, permanecem inalterados. Qualquer
alteração será previamente divulgada.

COMUNICADO OI AOS CLIENTES

AVISO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.
CNPJ: 20.223.016/0001-70, torna público que recebeu do Instituto
Brasileiro doMeioAmbiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
a Licença de Instalação - LI no 1.136/2016 e aAutorização de Supressão de
Vegetação - ASV no 1.172/2016, em 17/11/2016, ambas com validade de
3 anos, para os Eletrodos de Terra associados às Estações Conversoras
de Xingu e de Estreito e suas respectivas Linhas de Eletrodos, relativos à
LT 800 kV CC Xingu / Estreito e Instalações Associadas, empreendimento
que intercepta os Estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e
São Paulo.

NEWTON JORDÃO ZERBINI
Diretor de Meio Ambiente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 05/16 - ABERTURA
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se aberta a Tomada de Preços nº 05/16 - TC-A 33.932/026/13, visando à
contratação de empresa especializada para realização de troca de tubulações hidráulicas com
conexões duvidosas, reforma do barrilete e serviços de impermeabilização correlatos no prédio
Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O edital estará à disposição a partir de
22/11/2016 pela INTERNET www.tce.sp.gov.br ou poderá ser retirado de segunda a sexta-feira, das
9h às 16h, na Rua Venceslau Brás, 183 - térreo - Centro - São Paulo - SP, Seção de Licitações.
A abertura dos envelopes ocorrerá às 10h do dia 08/12/2016 na Sala da Comissão Permanente
de Licitações, localizada na Rua Venceslau Brás, 183 - 1º subsolo - Centro - São Paulo - SP.
Informações pelo telefone (11) 3292-3635 ou pelo e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO TSE Nº 89/2016
PREGÃO ELETRÔNICO

Aquisição de Solução Unificada de Segurança para
proteção de estações de trabalho, com garantia
de 12 (doze) meses, contemplando os serviços
de instalação, configuração, transferência de
conhecimento e suporte técnico, para atendimento
das necessidades da Justiça Eleitoral, conforme
especificações, condições, quantidades e prazos
constantes no edital e seus anexos. Abertura:
06/12/2016 às 10 horas. Informações: 3030-8251.
Edital no site www.comprasnet.gov.br.

Brasília, 21 de novembro de 2016.
José Elias de Oliveira

Pregoeiro

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA

E OBRAS
AVISO

EDITAL DE LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 006/16/SIURB
PROCESSO Nº 2013-0.245.696-9
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, torna pública a abertura de
licitação, na modalidade RDC PRESENCIAL, de número acima, do tipo MAIOR
DESCONTO, sob o regime de CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇOS
UNITÁRIOS, e pelo modo de disputa FECHADO, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA, SITUADO NA RUA AUGUSTO
CARLOS BAUMANN, 1074 - SP/IQ. Sessão Pública: 14/12/2016 às 14:00 horas.
Edital disponível a partir do dia 22/11/2016 no horário das 09h30 às 11h30 e
das 13h30 às 16h00, na Divisão Técnica de Licitações, localizada na Av. São
João, 473 - 21º andar, Centro, São Paulo - SP. O Edital ficará disponível para
consulta dos interessados e poderá ser obtido mediante “download” na página
http://e-negocioscidadedesp.prefeitura.sp.gov.br ou mediante a apresentação de
um disco compacto DVD-R (“recordable”) para cópia do arquivo.Outras informações
poderão ser obtidas pelo “fac símile” nº (0xx11) 3337-9931.

A Oi Internet S/A informa os novos valores para o serviço de Anti-Virus + Backup para clientes não residenciais,
incluindo impostos e contribuições sociais nos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná,
Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins e Distrito Federal.
A vigência dos novos valores será a partir do dia 23 de dezembro de 2016.

Valores* em Reais, com tributos inclusos
Estado Anti-Virus + Backup Estado Anti-Virus + Backup

AC 16,48 PR 16,48
DF 16,48 RO 16,48
GO 16,48 RS 16,48
MS 16,48 SC 16,48
MT 16,48 TO 16,48

Obs:
1) Os valores acima estão em Reais, com tributos inclusos; Caso haja ajuste na tributação, este
ajuste será repassado ao cliente.
2) Os demais valores não divulgados neste comunicado, permanecem inalterados. Qualquer
alteração será previamente divulgada.

COMUNICADO OI AOS CLIENTES

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNICADO
Processo: 6024.2016/0000198-7 - Pregão 53/SMADS/2016 - Objeto: Registro de
Preço para fornecimento de cesta de suprimento alimentar, de acordo com o Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital - O Pregoeiro da Comissão de
Licitações/SMADS COMUNICA às empresas interessadas, que fica redesignada a
data de abertura do certame para o dia 05/12/2016, às 10:00 horas e que
novo edital, encontra-se à disposição nos seguintes endereços eletrônicos:
http://e-neqocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE 35300396090

Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia Siderúrgica Nacional informa que os documentos relacionados no artigo
133 da Lei nº 6.404/76 referentes às demonstrações financeiras relativas ao exercício
social de 2015, reapresentadas em 14 de novembro de 2016, encontram-se à disposição
dos Acionistas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400,
20º andar, São Paulo/SP. São Paulo, 18 de novembro de 2016. David Moise Salama - Di-
retor Executivo de Relações com Investidores.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE 35300396090

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Siderúrgica Nacional
para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2016
em primeira convocação, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, reapresentadas
e republicadas voluntariamente pela Administração; (ii) aprovar a destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, com base nas
Demonstrações Financeiras Reapresentadas; (iii) ratificar as demais deliberações
tomadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28 de abril de 2016; (iv) aprovar
a alteração do número de membros a compor o Conselho de Administração e deliberar
sobre a eleição de um novo Conselheiro; e (v) aprovar a alteração e a consolidação
do Estatuto Social da Companhia. Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam
sob custódia, que apresentem extrato atualizado fornecido pelo órgão custodiante,
contendo a respectiva participação acionária, bem como àqueles que desejarem se
fazer representar por procurador, que observem o disposto no parágrafo 1º do art. 126
da Lei nº 6.404/76, devendo ser depositados, na sede da Companhia, os instrumentos
de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia Geral a que
se refere o presente edital, com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da
data marcada para sua realização, a fim de agilizar o atendimento aos acionistas. A
documentação relativa às matérias da ordem do dia está à disposição para exame
pelos Srs. Acionistas na sede da Companhia, bem como nas páginas da Comissão
de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.
com.br) e da Companhia (www.csn.com.br/ri), na rede mundial de computadores. São
Paulo, 18 de novembro de 2016. Benjamin Steinbruch - Presidente do Conselho de
Administração.

Objeto da presente licitação é o registro de preços de materiais de consumo e
permanente para composição de “Kits-feira”, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data de Abertura: 02/12/2016 às 10h (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Edital: Disponível, a partir de 22/11/2016, no sitio www.comprasnet.gov.br, no
Protocolo do MDA no 2º andar, do Ed. Palácio do Desenvolvimento, SBN, Qd.
01, Bl. “D”, Brasília – DF, ou ainda no sitio www.mda.gov.br/licitacao

Brasília/DF, 18 de dezembro de 2016
RAYANNAWERNECK COUTINHO

Coordenadora de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 05/2016

CASACIVIL
SECRETARIA ESPECIAL
DEAGRICULTURA FAMILIAR
E DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
- UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em participar da
CONCORRÊNCIA Nº SE-47/2016 - Contratação de empresa especializada para
fornecimento, implantação, integração, interoperabilidade, treinamento, suporte,

manutenção de Software para o gerenciamento dos contratos de gestão. O Edital estará
à disposição dos interessados no dia 28/11/2016, das 9 às 16 horas, no Hospital de
Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini (Hospital Brigadeiro), na Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 2651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais não Ferrosos do Estado
de São Paulo - Assembleia Geral Extraordinária - Edital - Ficam convocadas as empresas associadas ao
SINDICEL - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos
do Estado de São Paulo, no gozo de seus direitos sociais, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
em sua sede social, sito à Av. Paulista, 1313 - 11º andar - sala 1110 - Bairro Bela Vista, nesta capital, no dia
24 de Novembro de 2016, às 14:00 horas ou às 14:30 horas em segunda convocação, destinada a deliberar sobre
os seguintes assuntos: 1 - Alteração no artigo 1º do Estatuto da Entidade, no que se refere a mudança de endereço;
2 - Reforma Estatutária. São Paulo, 18 de novembro de 2016. Carlos Alberto Cordeiro - Presidente.

No anúncio relativo em e pígrafe, publicado neste jornal, no dia: 18/novembro/16, ONDE
LEU-SE: Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido
em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de novembro de 2016, às 11:00 horas, no mesmo local,
LEIA-SE: Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido
em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de novembro de 2016, às 10:30 horas, no mesmo local.

ERRATA - EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

1º Leilão: dia 23/11/2016 - 10h30 2º leilão: dia 30/11/2016 - 10h30

Informações: (11) 4083-2575 |www.biasileiloes.com.br Eduardo Consentino - Leiloeiro Oficial
Matrícula JUCESP nº 616.

ON-LINE e PRESENCIAL

A produção diária de notícias e sua distribuição, seja na forma impressa seja por meios digitais, exigem um

alto investimento. Para oferecer diariamente a seus leitores informaçoes confiáveis e um jornalismo crítico,

independente e com credibilidade, a Folha de S.Paulo contrata centenas de jornalistas e colaboradores no Brasil

e no exterior, investe em tecnologia e em equipamentos gráficos, custeia viagens nacionais e internacionais e

conta com uma equipe de profissionais em várias áreas, como comercial, gráfica e administrativa, entre outras.

Aqueles que se apropriam desse conteúdo para comercializá-lo como clipping, sem autorização, estão praticando

concorrência desleal porque desviam receitas que são indispensáveis para a sustentação dessa onerosa estrutura.

Lucram com a venda de conteúdo que não lhes pertence sem arcar com os custos de sua produção.

Para obter autorização para a utilização de textos, fotos, infográficos e
vídeos da Folha, consulte a Folhapress, a agência de notícias do Grupo Folha.

Tel: (11) 3224-3123 | pesquisa@folhapress.com.br

Pioneiros na distribuição de jornais, periódicos,
livros e produtos vendidos pelo segmento de
e-commerce, a Transfolha oferece soluções
singulares e eficientes nos processos de logística
direta e reversa, sendo e integrando a maior
rede de distribuição porta-a-porta do Brasil.

• Rede de distribuição presente em mais de 1.000 municípios com sede em SP e filiais no RJ, em BH e FLN.
• Para o segmento de e-commerce, atendemos mais de 900 cidades, que representam aproximadamente 85% do PIB nacional.
• Usufruímos de uma extensa malha rodoviária e aérea para transportar seus produtos com agilidade e segurança por todo Brasil.
• Somos uma empresa do Grupo Folha.

Vender é a sua especialidade. Entregar é a nossa. www.transfolha.com.br

*SP:São
Paulo

|FLN:Florianópolis
|RJ:Rio

de
Janeiro

|BH:Belo
Horizonte

RJ*SP*

BH*

FLN*

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) comunica a
publicação no DOC de 22/11/2016 do Extrato do Edital n° 205/SMADS/2016, bem
como a convocação de audiência conforme segue:
Edital nº 205/SMADS/2016: no dia 02/12/2016, às 14h00min, na Rua Mourato Coelho,
104/106 - auditório - Pinheiros - SAS/PI.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVRO RUDFTO
A TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA, sociedade Ltda., inscrita no CNPJ n.º 58.818.022/0001-
43, I.E. n.º 206.099.687.112, registrada na JUCESP sob NIRE 35208016022, com sede na cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, n.º 1230, Alphaville Industrial, CEP 06455-030, vem informar ao mercado
em geral, para os devidos fins, que nesta data foi constatado o extravio do seguinte livro: Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências (Modelo 6) – Numero.: 001, escriturado, contendo 50 (cinquenta)
folhas numeradas tipograficamente do nº 1 ao 50.

Barueri/SP, 16 de Novembro de 2016.

Concorrência nº 2/GAP-YS /2016
O Grupamento de Apoio de Pirassununga comunica que será realizada
Concorrência nº 2/GAP-YS/2016, cujo objeto é a contratação de empresa
para serviço de reforma PNR - PAYS. O Edital está à disposição no site
http://comprasgovernamentais.gov.br. O Edital pode ser retirado na Subdivisão de
Licitações situada na Estrada de Aguaí s/nº - Campo Fontenelle - Pirassununga
– SP. O credenciamento dos participantes ocorrerá no dia 22 de dezembro de
2016 das 8h30min às 09h00min, na sala de reuniões da Subdivisão de Licitações.

Valdecyr dos Santos Cel Int
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DAAERONÁUTICA
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
GRUPAMENTO DE APOIO
DE PIRASSUNUNGA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –
REDEASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICADE SAÚDE BUTANTÃ, convida as
empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-46/2016 para Contratação

de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Endoscopia Digestiva e
Colonoscopia. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 25/11/2016 das
9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís
Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

Máquina de Vendas Brasil Participações S.A.
CNPJ n° 18.634.167/0001-70

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da Máquina de Vendas Brasil Participações S.A. (a “Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 25/11/2016, às 07h00, na sede da Companhia (situada na
Rua Luigi Galvani, nº 70, 9° andar, São Paulo/SP), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Retificação
da aprovação da emissão de bônus de subscrição pela Companhia para subscrição de ações até o limite do capital
autorizado da Companhia realizada na assembleia geral extraordinária realizada em 07 de outubro de 2016 e retifi-
cada na assembleia geral extraordinária realizada em 02 de novembro de 2016 e ratificar todos os demais atos. Ins-
truções Gerais: 1. Para que sejam admitidos na Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão portar os
seguintes documentos: (i) documento de identidade, (ii) instrumento de mandato em caso de acionista representado
por procurador, e (iii) prova de poderes de representação, no caso de acionistas pessoas jurídicas. São Paulo, 18 de
novembro de 2016. Luiz Carlos dos Santos Batista - Presidente do Conselho de Administração. (18, 19 e 22/11/2016)
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Edital deConvocação -AssembleiaGeral Extraordinária - Ficam
convocados os acionistas daGalgo Sistemasde Informações S.A.para se
reunirememAGE,que se realizará no dia 24/11/16,às 15h,na sua sede
social, naAvenida SantoAmaro,48, conjunto 51,VilaNovaCon-
ceição, S.Paulo/SP,a fim de deliberarem sobre: (i) Substituição demem-
bros doConselhodeAdministraçãoe suplentes, requeridanos termosdo
dispostonaCláusula7.3.2.doAcordodeAcionistas,conformedocumen-
tosqueseencontramàdisposiçãodosacionistas,nasededaCompanhia.
(ii)Nomeação do Presidente do Conselho deAdministração da Compa-
nhia,emconformidadecomodispostonoArtigo20,§2º,doEstatutoSo-
cial da Galgo Sistemas de Informações S.A. SP, 11/11/16. José Carlos
Doherty -MembrodoConselhodeAdministração. (11,17,22)


