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AVISO
A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, através da CPL/
CASAL torna pública que a CONCORRÊNCIA, TÉCNICAE PREÇO N.º 02/2016
– CASAL, cujo objeto é a contratação de serviços jurídicos para a CASAL,
mediante condições contidas no edital e seus anexos, na Lei nº 8.666/93 e
suas alterações estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e Lei Complementar
nº 123/06 e suas alterações, que estava suspensa será realizada no dia
27/12/2016 – 09:00h (Horário local), no Auditório da Unidade de Negócios do
Benedito Bentes, situado na Rua Vereador José Raimundo dos Santos, s/n°,
Benedito Bentes, Maceió/AL, CEP: 57.084-440, telefone: (082) 3315-6315.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição das empresas no site da
CASAL www.casal.al.gov.br, ou apenas para consulta na sala CPL/CASAL, na
Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, no horário comercial.

Adely Roberta Meireles de Oliveira
Presidente da CPL/CASAL

A Ultrafertil S/A torna público que requereu à Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo - CETESB a Licença de Operação para o Sistema
deTransferência, Armazenamento e Expedição de Grãos e Açúcar -
Fase II, implantados por ocasião da ampliação do Terminal
Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita - TIPLAM, na rodovia
SP 55, km 65,8, em Santos.

Poder Judiciário
TriBuNAL reGioNAL
eLeiTorAL de SerGiPe

AViSo de LiciTAÇÃo
PreGÃo 26/16 - eLeTrÔNico

Objeto: coNTrATAÇÃo de SerViÇoS
eSPeciALiZAdoS e coNTiNuAdoS de
iNSTALAÇÃo/MANuTeNÇÃo eLÉTricA -
PrediAL/iNduSTriAL; MANuTeNÇÃo e
reForMA PrediAL, BeM coMo SerViÇoS
de JArdiNAGeM, coM ForNeciMeNTo de
MATeriAL, PArA AS uNidAdeS do TriBuNAL
reGioNALeLeiTorALde SerGiPe. Edital e envio
de proposta a partir de 09/11/2016 às 08:00 horas (Horário
de Brasília) no www.comprasgovernamentais.gov.br.
Endereço: Centro Administrativo Governador Augusto
Franco, Variante 2, Lote 7, Bairro Capucho, Aracaju - SE
- CEP 49.081-000. Telefone: (79) 3209-8694. Endereço
eletrônico: licitacoes@tre-se.jus.br.Abertura das propostas:
22/11/2016 às 10:00 horas (Horário de Brasília), no
www.comprasgovernamentais.gov.br
erASMo cÉSAr VALido SANTABárBArA

Pregoeiro

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

.ATOCONVOCATÓRIO 039/2016 - contratação de empresa especia-
lizada para planejamento e atualização do programa de comunicação
e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria
de imprensa, comunicação em recursos hídricos, criação e produção
editorial de publicações e produção áudio visual para o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF. AAGB Peixe Vivo
torna público, de acordo com a ResoluçãoANAnº552/2011, que con-
vida empresas para apresentar propostas de fornecimento do objeto
desta seleção, cuja modalidade é Coleta de Preços, Tipo: Técnica e
Preço objetivando atender o Comitê da Bacia Hidrográfica doRio São
Francisco. Os interessados poderão obter informações pelo site da
AGB Peixe Vivo, www.agbpeixevivo.org.br, a partir de 08/11/2016.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Extrato de Contratos
Convênio S.E.S.1294/2014-Projeto 1092.Pregão Presencial 04/16 Proc.1037/16.Adquirente:Fundação
Zerbini.Fornecedor:Anderson José da Silva Construção ME, CNPJ:08.418.935/0001-02 Objeto:Pintura
da Estrutura Metálica. Valor Total estimado R$ 352.000,00. Data de assinatura do Contrato: 10/10/16
- Vigência: 31/12/2016 a contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. Pregão Presencial 06/16
Proc.1568/16.Adquirente: Fundação Zerbini.Fornecedor:Omytto Uniformes Ind.Com.Ltda EPP, CNPJ:
00.994.734/0001-33 Objeto: Uniformes Sociais Administrativos. Valor Total estimado R$ 207.000,00.
Data de assinatura do Contrato: 17/10/16 - Vigência: 31/12/16 a contar do 1º dia útil seguinte da data
de assinatura. Emenda Parlamentar Arlindo Chinaglia, Projeto: 1097–Convênio: 813430/14- Emenda
Parlamentar Antônio Carlos Rodrigues, Projeto: 1106–Convênio: 814456/14- Pregão Presencial 04/16
Processos 1090 e 1143/16. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor: EFE Consultoria & Importação
Ltda, CNPJ: 29.905.551/0001-86 Objeto: Fotóforos.Valor Total estimado R$ 112.000,00. Data de assi-
natura do Contrato: 13/10/16-Vigência: até 14 de Março de 2017 a contar do 1º dia útil seguinte da data
de assinatura. Convênio S.E.S. 1294/2014-Projeto 1092-Conforme inciso I artigo 25 da Lei 8666/93
– Inexigibilidade de Licitação-Proc.1784/16 Rc 14164 Adquirente: Fundação Zerbini.Fornecedor:Frese-
nius Medical Care Ltda, CNPJ: 01.440.590/0001-36 Objeto: Conjunto Dialisador de Alto Fluxo e outros
insumos. Valor Total estimado R$ 192.400,00. Data de assinatura do Contrato: 17/10/16-Vigência: até
31/12/16, a contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. São Paulo, 08 de Novembro de 2016.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA)

SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão pública de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em
duas séries, da Contax Participações S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”,
respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula
9.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Duas
Séries, da Contax Participações S.A.”, conforme alterado (“Escritura”), a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 25 de novembro de 2016, às 11h05min, na sede da Companhia, localizada na
Avenida Paulista, 407, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“AGD”), a fim de
deliberar sobre: (i) a dispensa (i.a) da observância do prazo previsto na Escritura para celebração do
Contrato de Garantia (conforme definido na Cláusula 7.1, item (XIV), alínea “(ii)”, da Escritura); e (i.b)
da obrigação de celebração do Contrato de Penhor e do Contrato de Promessa de Penhor (conforme
definidos na Cláusula 7.1, item “(XIV)”, alínea “(iii)”, da Escritura); (ii) a alteração de determinados
termos e condições relacionados ao Mecanismo de Step Up (conforme definido na Cláusula 6.15.4
da Escritura), de forma a prever os critérios de seu pagamento pela Companhia no exercício social
a se encerrar em 31 de dezembro de 2021; (iii) a inserção da taxa final dos Juros da Segunda Série
(conforme definido na Cláusula 6.15.2.5 da Escritura) determinada após o cumprimento das condições
de eficácia relacionadas ao Reperfilamento da Dívida Financeira da Companhia (conforme tais
termos são definidos na Escritura) concluído no primeiro trimestre do exercício social de 2016; (iv) a
aprovação para realização da reorganização e simplificação da estrutura societária do grupo econômico
da Companhia, a qual será implementada por meio da incorporação total, pela Contax-Mobitel S.A.
(“Contax-Mobitel”), subsidiária da Companhia, da (iii.a) Venecia SP Participações S.A.; (iii.b) BRC
XVI Empreendimentos Imobiliários Ltda. e (iii.c) Ability Comunicação Integrada Ltda. (“Reorganização
Societária”), de forma que a sua realização pela Contax-Mobitel e pela Companhia, conforme o caso,
não resulte na declaração de vencimento antecipado das Debêntures objeto da Emissão em razão do
previsto na Cláusula 6.25, item (XIV), da Escritura; (v) a ratificação da amortização extraordinária parcial
do saldo devedor das Debêntures, apurado em 15 de janeiro de 2016, com os recursos oriundos da
Alienação da Divisão Allus (conforme definido na Cláusula 7.1, item (XIV), da Escritura), no valor total de
R$47.764.017,22 (quarenta e sete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, dezessete reais e vinte
e dois centavos), valor este referente à amortização extraordinária parcial de principal das Debêntures e
pagamento parcial proporcional dos juros das Debêntures devidos pela Companhia até 10 de outubro de
2016 (“Data de Amortização”), nos termos previstos na Cláusula 7.1, (XIV), da Escritura e no Contrato de
Garantia, bem como encerrar as contas vinculadas objeto do Contrato de Garantia e destinar eventual
saldo decorrente de investimentos permitidos ao caixa da Companhia; e (vi) a autorização para que
o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), na qualidade de representante dos Debenturistas,
adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às
deliberações adotadas no âmbito da assembleia geral de debenturistas convocada por meio deste edital,
incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização de aditamento à Escritura, caso
necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes da AGD convocada por meio deste edital,
conforme o caso, na medida em que tais alterações venham a ser definidas entre a Companhia e os
Debenturistas no âmbito da AGD.
Instruções gerais aos Debenturistas: (1) a documentação relativa à matéria constante da Ordem do
Dia prevista acima está à disposição dos Senhores Debenturistas na sede da Companhia e pode
ser visualizada na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br), da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.contax.com.br/ri); e (2) visando
conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos Debenturistas presentes na AGD para fins
de deliberação, solicitamos ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que deposite,
antecipadamente, o respectivo mandato, com poderes especiais, devidamente acompanhado de cópia
de atos societários e/ou documentos que se façam necessários à comprovação da representação do
Debenturista, quando pessoa jurídica, na sede da Companhia, conforme indicada acima, aos cuidados
de sua Diretoria Jurídica, e, também, na sede da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da Emissão, através do e-mail
ger.agente@oliveiratrust.com.br.

São Paulo, 09 de novembro de 2016.
Cristiane Barretto Sales

Diretora de Relações com Investidores

LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO-LP/LI

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-Sabesp, torna público
que recebeu da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-Cetesb a Licença
Prévia e de Instalação n° 30001770 da Estação de Tratamento de Esgotos-ETE
Mandi, localizada na R. Um, s/n° - Jardim Napoli, no município de Itaquaquecetuba.
SP 09/11/2016-TG.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
NELSON AMOROSO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que LUCAS ZARUR BERNARDO, RG nº 13.501.174-7-SSP/
SP, CPF/MF nº 177.943.311-53 e ANA MARIA FERRAZ BERNARDO, RG nº 13.530.843-4-SSP/SP, CPF/MF nº
010.612.008-50, pelo presente edital fica intimado, para que no prazo de 15 dias, a fluir após 3 dias de publicação
deste edital, compareça a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 29, 4º andar, das 9h às
16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento com a EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA., referente as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o
efetivo pagamento, objeto da matricula nº 27.464, além das despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel
em favor da fiduciária EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA., nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei
9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2016. O Oficial Substituto, (09, 10 e 11)

CTEEP - COMPANHIA DETRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CompanhiaAberta
CNPJ:02.998.611/0001-04

EDITALDE COMPARTILHAMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
A CTEEP - Companhia deTransmissão de Energia Elétrica Paulista, concessionária de serviço público
de transmissão de energia elétrica, consoante o disposto pela Resolução Conjunta
NEEL/ANATEL/ANP nº 001, de 24 de novembro de 1999, comunica que tem a intenção de
COMPARTILHAR infraestrutura disponível da Estação de Telecomunicação de Assis, localizada no
Município de Assis. As empresas que manifestarem interesse no compartilhamento da referida
infraestrutura deverão apresentar interesse no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
publicação deste Edital, o qual deverá ser apresentado formalmente, por escrito na sede da
Companhia, com os seguintes requisitos: (i) a aceitação expressa e incondicional dos
termos do Contrato de Compartilhamento, cuja minuta será disponibilizada aos interessados
e (ii) que não há exclusividade sobre o compartilhamento da Estação de Telecomunicação de Assis.
A CTEEP somente considerará as propostas de compartilhamento que cumprirem com todos os
requisitos citados acima. A CTEEP decidirá em até 30 (trinta) dias, contados do fim do prazo para
apresentação de propostas, o resultado deste Edital de compartilhamento, ressalvando-se o direito de
desistir da formalização final do Contrato de Compartilhamento, caso as propostas recebidas
não atendam às suas expectativas técnicas e econômicas.Maiores informações, poderão ser obtidas
junto à CTEEP, em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da publicação deste
Edital, no Departamento de Assuntos Regulatórios - Rua Casa do Ator, 1155 - 7º andar - Vila Olímpia,
São Paulo - SP - CEP: 04546-004 - fone: (11) 3138-7373 ou (11) 3138-7411, ou através dos e-mails
gjunqueira@cteep.com.br oumsorvillo@cteep.com.br.

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Processo: nº 30027/2015-3
Objeto: Execução de Obra Civil de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município
de Cerro Corá-RN.
Modalidade: NCB Nº 001/2015.
Data: 08/11/2016
Projeto RN Sustentável - 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças - SEPLAN torna público às Empresas interessadas que a sessão de abertura da Licitação
referente à Execução de Obra Civil de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do
Município de Cerro Corá-RN, aprazada para o dia 10 de novembro de 2016 às 10:00 horas, por
motivos de revisão do Projeto, em face de impugnação e questionamentos, fica, desde já, suspensa,
por tempo indeterminado, até posterior comunicação da nova data.

Natal, 08 de novembro de 2016.
José Maria de Mendonça

PRESIDENTE CEML

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 08/11/2016
Projeto RN Sustentável - 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças - SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2016,
destinado a aquisição de Equipamentos de TI para modernização da Coordenadoria de Patrimônio
Público da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH, no dia 25 de
novembro de 2016, às 10:30 horas, sendo que as propostas deverão ser enviadas até às 10:00hs
do dia 25/11/2016 (horários de Brasília-DF), na sala da Comissão Especial Mista de Aquisição e
Licitação deste órgão, através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no
referido site do Banco do Brasil, sob o número 653192. Outros esclarecimentos necessários estarão
disponíveis nos sites www.rnsustentavel.rn.gov.br e www.seplan.rn.gov, como também na Comissão
Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto RN Sustentável, localizada na Secretaria de
Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado,
BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-901 - Tel: 84 3232.1964 e Fax: 84 3232.8724,
ou ainda através dos e-mails: cmel.rnsustentavel@gmail.com/ pernsustentavel@gmail.com.

Natal, 08 de novembro de 2016.
Ronaldo Barros Pereira

Pregoeiro
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto RN Sustentável

LACTICÍNIOS TIROL LTDA - CNPJ: 83.011.247/0001-30 - Edital de Convocação 004/2016 - Assembleia Geral Extraordinária
- A Administração da Lacticínios Tirol Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número
83.011.247/0001-30 e NIRE 42200097568, em cumprimento ao disposto nas Cláusulas 24ª e 27ª do Contrato Social, vem por meio
desta, convocar Vossa Senhoria a se fazer presente na Assembleia Geral Extraordinária, conforme local, data, horário e ordem
do dia a seguir descritos: Local: Hotel Tirol, Rua São Vicente de Paula, 111 - Centro, Treze Tílias - SC; Data: 18 de novembro de
2016; Horário: 08h00min - Recepção e assinatura da lista de presença dos quotistas; 08h30min - Início dos trabalhos, devendo
obrigatoriamente ter a presença de no mínimo dois terços das quotas do capital social, nos termos da Cláusula 28ª (vigésima oitava)
do Contrato Social; Ordem do dia: A Assembleia Geral Extraordinária será destinada a tratar da seguinte ordem do dia: 1. Abertura da
filial em Salvador - BA; 2. Abertura da filial em Cascavel - PR; 3. Alteração de endereço da filial de Curitiba - PR. Treze Tílias (SC), 25
de outubro de 2016. Adalberto Rofner - Diretor Executivo Comercial; Tarso Dresch - Diretor Executivo Industrial.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO-SERTESP
C.N.P.J. nº 62.650.809/0001-16

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocadas todas as associadas do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado
de São Paulo - SERTESP, quites e em pleno gozo dos seus direitos sindicais, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA em primeira convocação as 11:00h (onze horas) no dia 17 de novembro de 2016, quinta-feira, na
sede associativa, Rua Apinajés, nº 1.100, conjunto 1.403, em São Paulo, Capital, para deliberação da seguinte
Ordem do dia: a) Análise e deliberação sobre a pauta de reivindicações apresentada pelo Sindicato das Entidades
Sindicais do Estado de São Paulo, nos autos do processo de dissídio coletivo perante o TRTSP; b) Eleição da
Comissão de Negociação; c) Outorga de poderes para a Diretoria, Comissão de Negociação e Assessoria Jurídica
do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo - Sertesp, para acompanhamento de todos
os atos e termos da negociação, celebração da Convenção Coletiva de Trabalho ou representação em processo
judicial de dissídio coletivo; d) Assuntos gerais. Não havendo número legal de associadas na hora acima indicada
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia se instalará e deliberará validamente, em
segunda convocação com qualquer número de associadas presentes, às 11:30h (onze horas e trinta minutos) no
mesmo dia e local. A associada poderá se fazer representar por procurador, nos termos do Estatuto Social e do
Código Civil Brasileiro. São Paulo, 07 de novembro de 2016. Ricardo José Zovico - Presidente.

A SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
- HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI, situado
na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Jardim Paulista, São Paulo/SP, convida as

empresas interessadas em participar da CONCORRÊNCIA Nº SE-41/2016 - Contratação de
empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, e destinação final de Resíduos
Sólidos - Grupo D. O Edital estará à disposição dos interessados no dia 16/11/2016, das 9 às
16 horas, no Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, na Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 2651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

Pregão nº 425/2016 - UASG 393003
NºProcesso: 50600008072201680.Objeto: PregãoEletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT visando à Modernização Total do Sistema de Elevadores, bem
como a Manutenção Preventiva e Corretiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. Total de Itens Licitados: 00006. Edital: 09/11/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: San Q. 03 Bloco “a”
- Mezanino Asa Norte - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br
. Abertura das Propostas: 22/11/2016 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser obtido na
Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações ou por meio dos sítios: www.dnit.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br .

FABRÍCIO FERNANDES MAMANNY
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA)
SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão
pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
fidejussória, em duas séries, daContax Participações S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”, “Debêntures”
e “Companhia”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos
da Cláusula 9.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão Pública
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória, em Duas Séries, da Contax Participações S.A.”, conforme alterado (“Escritura”), a
ser realizada, em primeira convocação, no dia 25 de novembro de 2016, às 11h00min, na sede
da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 407, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo (“AGD”), a fim de deliberar sobre: (i) a dispensa (i.a) da observância do prazo previsto
na Escritura para celebração do Contrato de Garantia (conforme definido na Cláusula 7.1, item
(XIV), alínea “(ii)”, da Escritura); e (i.b) da obrigação de celebração do Contrato de Penhor e do
Contrato de Promessa de Penhor (conforme definidos na Cláusula 7.1, item “(XIV)”, alínea “(iii)”,
da Escritura); (ii) a alteração de determinados termos e condições relacionados ao Mecanismo
de Step Up (conforme definido na Cláusula 6.15.4 da Escritura), de forma a prever os critérios
de seu pagamento pela Companhia no exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de
2021; (iii) a aprovação para realização da reorganização e simplificação da estrutura societária
do grupo econômico da Companhia, a qual será implementada por meio da incorporação total,
pela Contax-Mobitel S.A. (“Contax-Mobitel”), subsidiária da Companhia, da (iii.a) Venecia SP
Participações S.A.; (iii.b) BRC XVI Empreendimentos Imobiliários Ltda. e (iii.c) Ability Comunicação
Integrada Ltda. (“Reorganização Societária”), de forma que a sua realização pela Contax-Mobitel
e pela Companhia, conforme o caso, não resulte na declaração de vencimento antecipado das
Debêntures objeto da Emissão em razão do previsto na Cláusula 6.25, item (XIV), da Escritura; (iv)
a ratificação da amortização extraordinária parcial do saldo devedor das Debêntures, apurado em
15 de janeiro de 2016, com os recursos oriundos da Alienação da Divisão Allus (conforme definido
na Cláusula 7.1, item (XIV), da Escritura), no valor total de R$41.445.073,54 (quarenta e um milhões,
quatrocentos e quarenta e cinco mil e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), valor este
referente à amortização extraordinária parcial, de principal das Debêntures e pagamento parcial
proporcional dos juros das Debêntures devidos pela Companhia até 10 de outubro de 2016 (“Data de
Amortização”), nos termos previstos na Cláusula 7.1, (XIV), da Escritura e no Contrato de Garantia,
bem como encerrar as contas vinculadas objeto do Contrato de Garantia e destinar eventual saldo
decorrente de investimentos permitidos ao caixa da Companhia; e (v) a autorização para que o
Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), na qualidade de representante dos Debenturistas,
adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito
às deliberações adotadas no âmbito da assembleia geral de debenturistas convocada por meio
deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização de aditamento
à Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes da AGD convocada por
meio deste edital, conforme o caso, na medida em que tais alterações venham a ser definidas entre
a Companhia e os Debenturistas no âmbito da AGD.
Instruções gerais aos Debenturistas: (1) a documentação relativa à matéria constante da Ordem
do Dia prevista acima está à disposição dos Senhores Debenturistas na sede da Companhia e
pode ser visualizada na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br), da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.contax.com.br/ri); e (2) visando
conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos Debenturistas presentes na AGD para
fins de deliberação, solicitamos ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que
deposite, antecipadamente, o respectivo mandato, com poderes especiais, devidamente acompa-
nhado de cópia de atos societários e/ou documentos que se façam necessários à comprovação da
representação do Debenturista, quando pessoa jurídica, na sede da Companhia, conforme indicada
acima, aos cuidados de sua Diretoria Jurídica, e, também, na sede da Oliveira Trust Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da
Emissão, através do e-mail ger.agente@oliveiratrust.com.br.

São Paulo, 09 de novembro de 2016.
Cristiane Barretto Sales

Diretora de Relações com Investidores

SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO-SERTESP
C.N.P.J. nº 62.650.809/0001-16

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocadas todas as associadas do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado
de São Paulo - SERTESP, quites e em pleno gozo dos seus direitos sindicais, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA em primeira convocação as 10:00h (dez horas) no dia 17 de novembro de 2016, quinta-feira, na
sede associativa, Rua Apinajés, nº 1.100, conjunto 1.403, em São Paulo, Capital, para deliberação da seguinte Ordem
do dia: a) Leitura, deliberação e votação da Proposta Orçamentária e do parecer do Conselho Fiscal, para o exercício
de 2017; b) Assuntos gerais. Não havendo número legal de associadas na hora acima indicada para a instalação dos
trabalhos em primeira convocação, a Assembleia se instalará e deliberará validamente, em segunda convocação com
qualquer número de associadas presentes, às 10:30h (dez horas e trinta minutos) no mesmo dia e local. A associada
poderá se fazer representar por procurador, nos termos do Estatuto Social e do Código Civil Brasileiro. São Paulo, 07 de
novembro de 2016. Ricardo José Zovico - Presidente.

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará tendo
como objeto expor e debater o(s) seguinte(s) projeto(s):
• Projeto de Lei nº 271/16 - Executivo
DEFINE A OMISSÃO DE RECEITA COMO INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, BEM COMO DISPÕE
SOBRE A SUA CARACTERIZAÇÃO E A APLICAÇÃO DE MULTA AOS INFRATORES.
• Projeto de Lei nº 272/16 - Executivo
DISPÕE SOBRE A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, NA FORMA
E CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA.
Data: 09 de novembro de 2016 - Horário: 13h
Local: Sala Tiradentes - 8º andar, Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí nº 100,
Bela Vista.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

HM 10 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 09.417.519/0001-44 - NIRE 35.222.142.315

Edital de Convocação
Tendo em vista a não localização dos adquirentes no endereço fornecido por eles no contrato de aquisição de unidade
imobiliária, a empresa HM 10 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. vem pelo presente edital, convocar
os Srs. Clientes abaixo listados para que entrem em contato no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos
contados a partir desta publicação, com nosso Departamento de Atendimento ao Cliente através dos
seguintes telefones 0800 729-6700 / 3003-9970 / (17) 3321.0777 (ramais 8293/8366) ou pelo e-mail
atendimento@hmengenharia.com.br manifestando seu interesse no prosseguimento da aquisição de sua
unidade, sanando eventuais pendências financeiras ou documentais em aberto, sob pena de rescisão unilateral do
instrumento e liberação da unidade ao estoque: Empreendimento: Portal de Itá Residencial: Adquirente - Bloco
- Unidade: Roberto Rivelino Toledo - V - 0012.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-36/2016

para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Especialidade de
Clínica Médica no Pronto Socorro e Enfermaria de Clínica Médica. O Edital estará à
disposição dos interessados somente no dia 18/11/2016 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.


