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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
EDITAL: 11/2014

Objeto: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de materiais de sinalização viária,
Destino: Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, Modalidade: Tomada de Preços, Encer-
ramento: Até às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 08/05/2014, Informações: serão
fornecidas na Diretoria de Departamento de Compras, fone (0xx14) 3404-1000, ramais 1045 e
1046 e e-mail: compras@tupa.sp.gov.br. Tupã, 14/04/14.

Manoel Ferreira de Souza Gaspar, Prefeito Municipal
EDITAL: 13/2014

Objeto: Contratação de empresas do ramo, até 31/12/2014, para o fornecimento de materiais de
limpeza, Destino: Secretaria Municipal de Educação, Modalidade: Tomada de Preços, Encer-
ramento: Até às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09/05/2014, Informações: serão
fornecidas na Diretoria de Departamento de Compras, fone (0xx14) 3404-1000, ramais 1045 e
1046 e e-mail: compras@tupa.sp.gov.br. Tupã, 15/04/14.

Manoel Ferreira de Souza Gaspar, Prefeito Municipal
EDITAL: 14/2014

Objeto: Aquisição de materiais escolares,Destino: Secretaria Municipal de Educação,Modalida-
de: Tomada de Preços, Encerramento: Até às 8:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 09/05/2014,
Informações: serão fornecidas na Diretoria de Departamento de Compras, fone (0xx14) 3404-1000,
ramais 1045 e 1046 e e-mail: compras@tupa.sp.gov.br. Tupã, 15/04/14.

Manoel Ferreira de Souza Gaspar, Prefeito Municipal
EDITAL: 24/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada, até 31/12/2014, para locação de tendas “tipo
lona de circo”, no tamanho 16,00 x 24,00m, montadas com 02 mastros; 16,00 x 32,00m, montadas
com 03 mastros; e pirâmides nos tamanhos 4,00 x 4,00m e 8,00 x 8,00m, Destino: Secretaria
Municipal de Turismo, Modalidade: Pregão (Presencial), Encerramento: Até às 8:30 (oito horas
e trinta minutos) do dia 07/05/2014, Informações: serão fornecidas na Diretoria de Departamento
de Compras, fone (0xx14) 3404-1000, ramais 1045 e 1046 e e-mail: compras@tupa.sp.gov.br.

Tupã, 15/04/14. Manoel Ferreira de Souza Gaspar, Prefeito Municipal

CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

AVISODEEDITAIS

Pregão Eletrônico n.º ASC/GEE/
5097/2013 - Prestação de serviços
de manutenção preventiva, lubrifi-
cação e limpeza em equipamentos
auxiliares, eletromecânicos e ver-
tedouros da UHE Ilha Solteira, cuja
Sede está registrada no município
de Ilha Solteira - SP. O edital que
estabelece as condições de partici-
pação estará disponível para down-
load a partir de 17/04/2014 no sitio
da CESP : www.cesp.com.br / Lici-
tações / Pregão CESPOnline. Para
a obtenção de senha e credencia-
mento, condicionantes à participa-
ção, acessar o sitio:http://www.cesp.
com.br/_”Cadastre sua Empresa”.
Agendar visita até 05/05/2014 com
o Sr. Edivaldo S. Sobrinho ou Sr.
Edson Morales Leal - Fone (0xx11)
5613-3766 ou (0xx18) 3743-7060.
A data de início do envio das pro-
postas ocorrerá a partir das 00h00
(zero hora) do dia 07/05/2014 até
às 09h00 do dia 08/05/2014, sen-
do que às 09h01 será dado início a
Sessão Pública do Pregão no sitio
da CESP. Informações: Celso do
Reis - Tel.: (0xx11) 5613-3659, e-
-mail: celso.reis@cesp.com.br

DepartamentodeSuprimentos–pec_059_14

Ato Convocatório nº. 012/2014 - Contratação de empresa especializada para
atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco PRH-SF elaborado para o período 2004-2013. A AGB Peixe Vivo
torna público aos interessados, de acordo com a Resolução ANA nº. 552/2011,
que convida empresas/consócios para apresentarem propostas de fornecimento
do objeto desta seleção, cuja modalidade é COLETA DE PREÇOS. Tipo:
TÉCNICAE PREÇO. Os interessados poderão obter maiores informações sobre
a contratação e as condições de participação através do endereço eletrônico da
AGB Peixe Vivo: www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 16/04/2014 e pelo email:
licitacao@agbpeixevivo.org.br.

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS - AGB PEIXE VIVO
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 14/ANA/2010

CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

AVISODEEDITAIS

Pregão Eletrônico nº ASC/API/5025/
2014 - Prestação de serviços de ins-
peções ambiental e patrimonial, no
entorno dos reservatórios das Usinas
Hidrelétricas da CESP. O edital que
estabelece as condições de partici-
pação estará disponível para downlo-
ad a partir de 17/04/2014 no sitio da
CESP: www.cesp.com.br / Licitações
/ PregãoCESPOnline. Para a obten-
çãodesenhaecredenciamento, con-
dicionantes à participação, acessar
o sitio www.cesp.com.br / Licitações
/ Cadastre sua Empresa. Agendar
visita até 05/05/2014 com Milton
Corsato ou Amauri Pinto - Tels.: (67)
3509-2152 / 2107, respectivamen-
te. Envio das Propostas, a partir de
00h00 de 07.05.2014 até às 09h00
de 08.05.2014. Às 09h01 será dado
início a SessãoPública doPregão no
sitio www.cesp.com.br / Licitações /
Pregão CESP Online. Informações:
Eduardo Naves - Tel.: (11) 5613-
3659, e-mail: eduardo.naves@cesp.
com.br

DepartamentodeSuprimentos–pec_059_14

Cosan S.A.Indústria eComércio
Companhia Aberta -CVM 19836 -CNPJ/MF n° 50.746.577/0001-15 -NIRE 35.300.177.045

FATORELEVANTE
A Cosan S.A. Indústria e Comércio (BM&FBOVESPA: CSAN3) (“Cosan” ou “Companhia”), nos termos do art. 157 da Lei nº 6.404/76 e da
Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado que, em continuidade aos Fatos Relevantes de 24 de fevereiro de 2014 e
de 01 de abril de 2014, recebeu, na presente data, confirmação de que o Conselho de Administração da ALL - América Latina Logística S.A.
(“ALL”) aceitou a proposta (“Proposta”) enviada pela controlada da Companhia, Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. (“Rumo”)
com o objetivo de combinar as atividades da ALL com a Rumo, mediante a incorporação das ações de emissão da ALL pela Rumo
(“Incorporação de Ações”) nos termos do art.252 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
Como resultado da aprovação da Proposta, os órgãos da administração da ALL e da Rumo assinaram, nesta data, o Protocolo e Justificação
de Incorporação das Ações de Emissão da ALL pela Rumo.
O Conselho de Administração da ALL deverá convocar uma Assembleia Geral de Acionistas, que será realizada em até 30 dias contados da
presente data, para votar a respeito da Incorporação de Ações, na qual serão atribuídas aos atuais acionistas da Rumo e da ALL ações
representativas de 36,5% (trinta e seis inteiros e cinco décimos por cento) e 63,5% (sessenta e três inteiros e cinco décimos por cento) do
capital da companhia combinada, respectivamente.
A consumação da Incorporação das Ações está ainda condicionada à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(“CADE”), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”), bem como de eventuais outros órgãos da administração pública cujas
autorizações prévias se façam necessárias edemais condições precedentes previstas na Proposta.
A Cosan manteráos acionistas eomercado informados a respeito do andamento das negociações e implementação daoperação.

São Paulo, 15 de abril de 2014
Marcelo Eduardo Martins

Vice-Presidente de Finanças eDiretor de Relações com Investidores

Banco Luso Brasileiro S.A.
C.N.P.J. nº 59.118.133/0001-00 - NIRE 35300119894

Carta de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os srs. acionistas do Banco Luso Brasileiro S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada
no dia 30 de abril de 2014, às 9h30, na sede da Companhia, na Av. Cidade Jardim, 400 - 22º andar – São Paulo-SP, para
a tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31.12.2013. Os documentos pertinentes às deliberações acima, isto é, o relatório da
administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, e a cópia das
demonstrações financeiras, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia.

São Paulo, 15 de Abril de 2014
Américo Ferreira de Amorim

Presidente do Conselho de Administração

Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.
CNPJ nº 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.355.458

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.,
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 11 horas do dia 25 de abril
de 2014, na sede social, na Av. das Nações Unidas, 12.995, 4º andar, São Paulo/SP, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) verificar a efetivação da subscrição, pelos acionistas, das
novas ações ordinárias oferecidas, conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 24 de março de 2014; (b) homologar o aumento do capital social; (c) aprovar a alteração do art. 5º
do Estatuto Social em função do aumento do capital social; e (d) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 16 de abril de 2014
Thomas Kelly Batt - Diretor Presidente
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