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Aneel eleva 
retorno de linha 
de transmissão

André Borges/ BRASÍLIA

A Agência Nacional de Ener-
gia  Elétrica  (Aneel)  aumen-
tou a receita dos projetos de 
transmissão  de  energia  que  
serão leiloados  no  dia  28  de  
outubro para  tentar atrair a 
atenção de mais investidores. 
O  retorno  financeiro  anual  
foi ampliado em 13,3% em rela-
ção à proposta original. 

Os 24 empreendimentos que 
serão oferecidos à iniciativa pri-
vada tinham uma receita anual 
estimada em R$ 2,3 bilhões, que 
foi agora elevada para R$ 2,62 
bilhões.  Esses  valores  funcio-
nam como um teto que o gover-
no está disposto a pagar pelos 

projetos. Nos leilões de trans-
missão, vence a disputa a empre-
sa que se dispuser a construir a 
linha pela menor receita anual. 

Com 6,8 mil quilômetros de li-
nhas em oferta, o leilão de outu-
bro  será  o  maior  já  feito  pela  
Aneel  na  área  de  transmissão.  
Desta vez, porém, a oferta não 

envolve a concessão de um gran-
de “linhão”,  como  ocorreu  em  
projetos atrelados às usinas de 
Belo Monte, Jirau e Santo Antô-
nio, que têm linhas com exten-
são superior a 2 mil quilômetros 
para chegarem à região Sudeste. 
Serão lotes bem menores, com 
extensão média entre 200 e 300 
quilômetros cada, e dentro das 
ofertas estão trechos que já fo-
ram oferecidos em leilões passa-
dos, mas que não atraíram o inte-
resse de investidores.

O investimento total estima-
do  pela  Aneel  nesses  projetos  
soma R$ 12,6 bilhões e serão exe-
cutados entre 42 e 60 meses, a 
partir do início das obras. A gera-
ção  de  emprego  prevista  é  de  
25,6 mil postos de trabalho. 

A licitação dessas linhas esta-
va prevista para ocorrer no dia 2 
de setembro, mas foi cancelada 
em agosto pela agência e pelo 
Ministério de Minas e Energia, 
para alguns ajustes técnicos. A 
votação,  pelo  Senado,  do  pro-
cesso de impeachment que cas-
sou  a  então  presidente  Dilma  
Rousseff também pesou na deci-
são de adiamento.

Licenciamento.  Apesar  de  ter  
melhorado as taxas de retorno e 
de ter alongado prazo de cons-
trução das obras, que até então 
tinham 36 meses para serem en-
tregues  em  operação,  a  Aneel  
não mexeu em um tema crucial 
desses projetos e  que há tem-
pos é  cobrado pelos empresá-
rios: a obtenção de licenciamen-
to ambiental prévio. Os 24 lotes 
de linhas serão oferecidos aos 
investidores  com  as  mesmas  
condições  ambientais  dos  
atuais projetos, ou seja, caberá à 
empresa correr atrás de seu li-
cenciamento, por conta e risco.

Dados da Aneel apontam que, 
atualmente,  mais  de  60%  das  
obras de transmissão em anda-
mento em todo o País estão com 
atrasos em relação ao cronogra-
ma previsto em contrato. O licen-
ciamento lidera a lista de justifi-
cativas  por  esses  atrasos.  Há  
anos,  investidores  pressionam  
para que as linhas só entrem em 
leilão após obterem o licencia-
mento  prévio,  como  funciona  
com os leilões de hidrelétricas. 

Secretaria de Estado da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da 
Saúde, torna público que realizará a abertura da licitação abaixo relacionada, 
cuja documentação e proposta deverão ser entregues, exclusivamente, no 
Setor de Protocolo da Comissão Permanente de Licitação - Rua Esteves 
Júnior, 160 - Edifício Halley - 2 º andar - Centro - Florianópolis – SC.
Licitação: Edital n.º 2823/2016
Modalidade: Pregão Presencial 
Processo: PSES nº 65267/2015
OBJETO: Aquisição de equipamento hospitalar – Aparelho de 
hemodiálise, Colchão térmico e Sistema de tratamento de água portátil, 
p/ o Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), c/ recursos do Pacto por Santa 
Catarina.
Envelopes: até às 13h15min do dia 17/10/2016.
Abertura da Licitação: às 13h30min do dia 17/10/2016.

  SES 00019442/2016
Fernando Cesar Lenzi
Superintendente de Compras e Logística

Objetivo é atrair investidores para a licitação 
de 6,8 mil quilômetros de linhas no dia 28
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Informe institucional

Prêmio Lares Abecip Secovi-SP – Os vencedores da premiação deste ano serão conhecidos na 
16ª Conferência Internacional da Lares (Latin American Real Estate Society), realizada dias 29 
e 30/9, na Capital, com apoio do Sindicato. O objetivo do prêmio é incentivar a produção de 
pesquisas acadêmicas referentes ao setor imobiliário. Mais detalhes em www.lares.org.br.

Universidade Secovi – Em novembro, a instituição oferece três novos cursos: Aprovações 
ambientais na cidade de São Paulo, Gestão de custos no processo de projetos, e Design Thinking 
aplicado ao mercado imobiliário. Informações: (11) 5591-1306 ou universidade@secovi.com.br.

Busca facilitada – Aplicativo da Rede Imobiliária Secovi reúne mais de 100 mil ofertas de 
imóveis residenciais para compra, venda e locação. "O diferencial do aplicativo é que seus 
anúncios são qualificados. Só temos ofertas das imobiliárias que integram a Rede. Ou seja, dados
como preço, metragem, valor de condomínio e localização passaram pelo filtro de um corretor
antes de irem para o ar", explica o presidente da Rede, Nelson Parisi Júnior. A ferramenta está 
disponível para sistemas Android e iOS.

O futuro das cidades

Enacon debate novos caminho da administração

N o próximo domingo, mi-
lhões de eleitores vão às 
urnas escolher prefeitos e 

vereadores.
Ao considerarmos que a 

vida de cada um de nós acon-
tece, de fato, nas cidades (não 
‘moramos’ na União ou no go-
verno estadual), essa é a elei-
ção mais importante para, de-
mocraticamente, transformar 
o País. E isso sem qualquer 
demérito às demais instâncias.

Portanto, cabe aos cidadãos 
votar de forma consciente e res-
ponsável, sabendo que a soma 
de suas decisões define a Nação.

O Secovi-SP, como um dos 

mais ativos representantes da 
sociedade civil organizada, re-
afirma sua disposição de apoiar
os futuros integrantes do poder 
público, oferecendo subsídios 
técnicos para a adoção de po-
líticas e programas que pro-
porcionem o bom desenvolvi-
mento urbano, amplo acesso à 
moradia digna, emprego, cres-
cimento econômico, enfim, a
tão desejada (e merecida) pros-
peridade. Boas eleições!

D ias 5 e 6 de outubro, o 
Secovi-SP promove mais 
uma edição do Enacon – 

Encontro das Administradoras 
de Condomínios, que reúne 
proprietários, diretores, geren-
tes e demais profissionais que
atuam na área de todo o País.

"Vivemos um momento 
importante e as decisões de 
hoje refletirão diretamente em
nosso negócio amanhã. Maior 
profissionalização, tecnolo-
gia, inovação e excelência na 
prestação de serviços integram 

a pauta de discussões", afirma
Hubert Gebara, vice-presidente 

da área e presidente da Comis-
são Organizadora do evento.

O filósofo Leandro Karnal,
a jornalista Denise Campos de 
Toledo, o historiador Marco 
Antonio Villa, a consultora 
Vania Ferrari e o desembar-
gador Sylvio Capanema de 
Souza estão dentre os pales-
trantes convidados. A inicia-
tiva tem o apoio da Aabic 
e de várias entidades do setor 
imobiliário nacional. Inscri-
ções:  (11)  5591-1306 ou 
www.enacon2016.com.br.

Hubert Gebara

*Flavio Amary, presidente do Secovi-SP e reitor da Universidade Secovi

l Receita

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Tendo por base o disposto do Art. 6º do estatuto em vigor, fica CONVOCADA a Eleição da Comissão de Atletas
da Federação Aquática Paulista - FAP, cuja realização ocorrerá na sede FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA,
sito á Rua da União, 57 Bairro Vila Mariana, São Paulo / SP, no próximo dia 11 de outubro de 2016, com
primeira chamada ás 14:30 e, em segunda chamada, com qualquer quórum,  ás 15:00, a fim de atender á
seguinte ordem do dia:
1-  Eleição da Comissão de atletas da Federação Aquática Paulista - FAP.
Chapas que efetuaram o registro de candidatura  " GERAÇÃO AQUÁTICA"

São Paulo, 22 de setembro de 2016.
Atenciosamente,

Miguel Carlos Cagnoni - Federação Aquática Paulista

Unibanco Empreendimentos Ltda.Unibanco Empreendimentos Ltda.Unibanco Empreendimentos Ltda.Unibanco Empreendimentos Ltda.
CNPJ 35.765.817/0001-35  NIRE 35209052197CNPJ 35.765.817/0001-35  NIRE 35209052197CNPJ 35.765.817/0001-35  NIRE 35209052197CNPJ 35.765.817/0001-35  NIRE 35209052197

EXTRATO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL  EXTRATO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL  EXTRATO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL  EXTRATO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
E DE EXTINÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE 31 DE MAIO DE 2016E DE EXTINÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE 31 DE MAIO DE 2016E DE EXTINÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE 31 DE MAIO DE 2016E DE EXTINÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE 31 DE MAIO DE 2016

UNIBANCO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.UNIBANCO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.UNIBANCO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.UNIBANCO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 66.180.076/0001-54; , CNPJ 66.180.076/0001-54; , CNPJ 66.180.076/0001-54; , CNPJ 66.180.076/0001-54; PROVAR NEGÓCIOS  PROVAR NEGÓCIOS  PROVAR NEGÓCIOS  PROVAR NEGÓCIOS  
DE VAREJO LTDA.DE VAREJO LTDA.DE VAREJO LTDA.DE VAREJO LTDA., CNPJ 33.098.658/0001-37; , CNPJ 33.098.658/0001-37; , CNPJ 33.098.658/0001-37; , CNPJ 33.098.658/0001-37; ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.;  ;  ;  ;  
CNPJ 02.180.133/0001-12CNPJ 02.180.133/0001-12CNPJ 02.180.133/0001-12CNPJ 02.180.133/0001-12; ; ; ; ITAÚ BBA PARTICIPAÇÕES S.A.ITAÚ BBA PARTICIPAÇÕES S.A.ITAÚ BBA PARTICIPAÇÕES S.A.ITAÚ BBA PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 58.851.775/0001-50, na qualidade de , CNPJ 58.851.775/0001-50, na qualidade de , CNPJ 58.851.775/0001-50, na qualidade de , CNPJ 58.851.775/0001-50, na qualidade de 
únicos sócios da únicos sócios da únicos sócios da únicos sócios da UNIBANCO EMPREENDIMENTOS LTDA.UNIBANCO EMPREENDIMENTOS LTDA.UNIBANCO EMPREENDIMENTOS LTDA.UNIBANCO EMPREENDIMENTOS LTDA.,,,,    com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, RESOLVEMRESOLVEMRESOLVEMRESOLVEM, de comum  , de comum  , de comum  , de comum  
acordo: Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado nesta data entre os órgãos de acordo: Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado nesta data entre os órgãos de acordo: Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado nesta data entre os órgãos de acordo: Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado nesta data entre os órgãos de 
administração da Sociedade e da administração da Sociedade e da administração da Sociedade e da administração da Sociedade e da ITAÚ BBA PARTITAÚ BBA PARTITAÚ BBA PARTITAÚ BBA PART, o qual estabelece todos os termos e condições da , o qual estabelece todos os termos e condições da , o qual estabelece todos os termos e condições da , o qual estabelece todos os termos e condições da 
incorporação daincorporação daincorporação daincorporação da    Sociedade pela Sociedade pela Sociedade pela Sociedade pela ITAÚ BBA PARTITAÚ BBA PARTITAÚ BBA PARTITAÚ BBA PART, mediante a aprovação do Laudo de Avaliação preparado , mediante a aprovação do Laudo de Avaliação preparado , mediante a aprovação do Laudo de Avaliação preparado , mediante a aprovação do Laudo de Avaliação preparado 
pela Moore Stephens Lima Lucchesi Auditores Independentes. Em decorrência da Incorporação ora  pela Moore Stephens Lima Lucchesi Auditores Independentes. Em decorrência da Incorporação ora  pela Moore Stephens Lima Lucchesi Auditores Independentes. Em decorrência da Incorporação ora  pela Moore Stephens Lima Lucchesi Auditores Independentes. Em decorrência da Incorporação ora  
aprovada a Sociedade resultará definitivamente extinta para todos e quaisquer fins e direitos, sendo  aprovada a Sociedade resultará definitivamente extinta para todos e quaisquer fins e direitos, sendo  aprovada a Sociedade resultará definitivamente extinta para todos e quaisquer fins e direitos, sendo  aprovada a Sociedade resultará definitivamente extinta para todos e quaisquer fins e direitos, sendo  
sucedida em todos os direitos e obrigações pela sucedida em todos os direitos e obrigações pela sucedida em todos os direitos e obrigações pela sucedida em todos os direitos e obrigações pela ITAÚ BBA PARTITAÚ BBA PARTITAÚ BBA PARTITAÚ BBA PART, nos termos do artigo 1.118 da Lei 10.406/02. , nos termos do artigo 1.118 da Lei 10.406/02. , nos termos do artigo 1.118 da Lei 10.406/02. , nos termos do artigo 1.118 da Lei 10.406/02. 
JUCESP - Registro nº 401.083/16-0, em 14.9.2016.  (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.JUCESP - Registro nº 401.083/16-0, em 14.9.2016.  (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.JUCESP - Registro nº 401.083/16-0, em 14.9.2016.  (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.JUCESP - Registro nº 401.083/16-0, em 14.9.2016.  (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

RDC nº 001/2016-TB
Processo nº 217/2016

A Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS torna público a REVOGAÇÂO 
do RDC nº. 001/2016 – Proc. nº 217/2016 por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente. O despacho contendo o ato de revogação 
será encaminhado aos participantes da licitação por meio eletrônico. 

Jaqueline S. M. Binicheski
Presidente da Comissão Especial de Licitação

AVISO DE REVOGAÇÃO

1. PE.CSM.A.00040.16. 2. FURNAS torna público que realizará Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico cujo OBJETO é a Contratação dos Serviços 
de MANUTENÇÃO e CONSERVAÇÃO INDUSTRIAL nas diversas áreas 
de FURNAS, no âmbito de atuação da Gerência de Centro de Serviços 
Compartilhados Minas (CSM.A). 3. O Edital poderá ser consultado e obtido, 
no sítio do Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), UASG nº 926132 que 
também poderá ser acessado pelo endereço http://www.furnas.com.br - opção 
“Fornecedores/Editais”. 4. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 
10/OUT/2016 (segunda-feira), às 14h, no mesmo endereço acima.

MARCOS ALVES MORAIS
Gerência de Centro de Serviços Compartilhados MG – CSM.A

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Pregão Eletrônico nº 48/2016
Processo nº 4149/16-61

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ 
sob n.º 44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob nº 48/2016, do tipo 
Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de botijões de GLP – Gás Liquefeito de 
Petróleo de 20 kg, para atendimento da Gerência de Dragagem e da Gerência de Patrimônio e Serviços, pelo prazo de 12 
(doze) meses, entrega conforme a demanda, tudo em conformidade com o Edital e apensos. A abertura da sessão pública, 
para a formulação dos lances está marcada para o dia 11/10/2016, às 10 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir 
de 28/09/2016, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Ademir Bento Júnior
Pregoeiro

AVISO DE REABERTURA

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, PORTOS 

E AVIAÇÃO CIVIL

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO - 27/6/20055

R$ 2,62 bi
é o novo valor total da receita 
anual prevista para os projetos 
de transmissão que vão entrar 
em licitação. O retorno financeiro 
aumentou 13,3%. 

Alvo. Últimos leilões de transmissão foram um fracasso
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AGÊNCIA ESTADO S.A.
CNPJ/MF n.º 62.652.961/0001-38 - NIRE 35 300 202 112

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: Aos nove dias do mês de junho de 2016, às 10:30 horas, na sede social da Agência Estado S.A.
("Sociedade"), situada na Avenida Professor Celestino Bourroul, 68, Bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de
dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do
capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Sociedade. COMPOSIÇÃO
DA MESA: Sr. Roberto Crissiuma Mesquita - Presidente e Francisco Mesquita Neto - Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre: (i) a postergação do prazo de vencimento de uma parcela do valor de principal, originalmente previsto para 10 de junho
de 2016, da TERCEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA
ESPÉCIE QUIROGRÁFARIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL E FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA,
COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA S.A. "O ESTADO DE S. PAULO (doravante simplesmente a "Emissão
de Debêntures"), na qual a Sociedade figura como "Garantidora"; e (ii) recomposição e alteração das condições de cédula de
crédito bancário e respectivas garantias celebrada pela Sociedade com o Banco Safra S.A. em 30 de abril de 2015 e aditada no
dia 24 de março de 2016; LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: Dispensada,
por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que
são do inteiro conhecimento dos acionistas presentes. Nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, foi autorizada
a lavratura da presente ata na forma de sumário e a publicação da ata com omissão das assinaturas dos acionistas, sendo que
as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela
Mesa e ficarão arquivadas na sede da Sociedade. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da
Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos aprovar as propostas aprovadas pelo Conselho de
Administração da Sociedade para: (i) a Sociedade, na qualidade de "Garantidora", anuir com a postergação da data de
pagamento da parcela do Valor Nominal das Debêntures, estabelecida na cláusula 4.8.1 da escritura de Emissão de Debêntures,
originalmente prevista no dia 10 de junho  de 2016,  para o dia 10 de julho de 2016; e (ii) a Sociedade celebrar a recomposição
e alteração das condições da cédula de crédito bancário celebrada entre a Sociedade e o Banco Safra S.A. em 30 de abril de
2015, aditada no dia 24 de março de 2016, bem como respectivas garantias, nos termos previstos no Anexo I da presente Ata.
Ficam também autorizados os Diretores a constituir outros procuradores que se façam necessários e celebrar os documentos
necessários para implementação das operações acima aprovadas, podendo para tanto negociar e assinar os respectivos
contratos e outros documentos necessários a formalização, tais como, mas não se limitando a (i) aditamento à escritura de
Emissão das Debêntures, (ii) celebração e registro de aditamentos às escrituras públicas de constituição de garantia hipotecaria
da Emissão de Debêntures celebradas em 14 de novembro de 2011, podendo ainda praticar qualquer ato necessário para perfeita
consecução dos objetivos aqui previstos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a
subscrevem. São Paulo, 09 de junho de 2016. Mesa: Roberto Crissiuma Mesquita - Presidente; Francisco Mesquita Neto -
Secretário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o nº
309.308/16-1 em 13/07/2016. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
São convidados os senhores titulares de certifi cados de recebíveis imobiliários da 1ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados São convidados os senhores titulares de certifi cados de recebíveis imobiliários da 1ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados São convidados os senhores titulares de certifi cados de recebíveis imobiliários da 1ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados São convidados os senhores titulares de certifi cados de recebíveis imobiliários da 1ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da Octante Securitizadora S.A. (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente) para de Recebíveis Imobiliários da Octante Securitizadora S.A. (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente) para de Recebíveis Imobiliários da Octante Securitizadora S.A. (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente) para de Recebíveis Imobiliários da Octante Securitizadora S.A. (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente) para 
participarem da Assembleia Geral de Titulares de CRI, que se realizará no dia 11 de outubro de 2016, às 10:30 horas, participarem da Assembleia Geral de Titulares de CRI, que se realizará no dia 11 de outubro de 2016, às 10:30 horas, participarem da Assembleia Geral de Titulares de CRI, que se realizará no dia 11 de outubro de 2016, às 10:30 horas, participarem da Assembleia Geral de Titulares de CRI, que se realizará no dia 11 de outubro de 2016, às 10:30 horas, 
em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, metade dos CRI em em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, metade dos CRI em em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, metade dos CRI em em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, metade dos CRI em 
Circulação (quórum de instalação), na sede da Securitizadora, localizada na Cidade deCirculação (quórum de instalação), na sede da Securitizadora, localizada na Cidade deCirculação (quórum de instalação), na sede da Securitizadora, localizada na Cidade deCirculação (quórum de instalação), na sede da Securitizadora, localizada na Cidade de    São Paulo, Estado de São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, com a seguinte ordem do dia (“Assembleia”): • deliberar a respeito do direito na Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, com a seguinte ordem do dia (“Assembleia”): • deliberar a respeito do direito na Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, com a seguinte ordem do dia (“Assembleia”): • deliberar a respeito do direito na Rua Beatriz, nº 226, CEP 05445-040, com a seguinte ordem do dia (“Assembleia”): • deliberar a respeito do direito 
de declarar o vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário Imobiliária nº CSBRA20150300031, emitida pela de declarar o vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário Imobiliária nº CSBRA20150300031, emitida pela de declarar o vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário Imobiliária nº CSBRA20150300031, emitida pela de declarar o vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário Imobiliária nº CSBRA20150300031, emitida pela 
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Devedora”) em 19 de março de 2015, conforme aditada de PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Devedora”) em 19 de março de 2015, conforme aditada de PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Devedora”) em 19 de março de 2015, conforme aditada de PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Devedora”) em 19 de março de 2015, conforme aditada de 
tempos em tempos (“CCB”), e, consequentemente, dos CRI, em razão do não cumprimento tempos em tempos (“CCB”), e, consequentemente, dos CRI, em razão do não cumprimento tempos em tempos (“CCB”), e, consequentemente, dos CRI, em razão do não cumprimento tempos em tempos (“CCB”), e, consequentemente, dos CRI, em razão do não cumprimento (A)(A)(A)(A) nos trimestres fi scais  nos trimestres fi scais  nos trimestres fi scais  nos trimestres fi scais 
encerrados em 31 de março de 2016 e 30 de junho de 2016, dos limites e índices fi nanceiros previstos (i) na Cláusula encerrados em 31 de março de 2016 e 30 de junho de 2016, dos limites e índices fi nanceiros previstos (i) na Cláusula encerrados em 31 de março de 2016 e 30 de junho de 2016, dos limites e índices fi nanceiros previstos (i) na Cláusula encerrados em 31 de março de 2016 e 30 de junho de 2016, dos limites e índices fi nanceiros previstos (i) na Cláusula 
9 da CCB, item y, subitem (1); e (ii) na Cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª Série 9 da CCB, item y, subitem (1); e (ii) na Cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª Série 9 da CCB, item y, subitem (1); e (ii) na Cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª Série 9 da CCB, item y, subitem (1); e (ii) na Cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª Série 
da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Octante Securitizadora S.A., fi rmado em 19 de março de da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Octante Securitizadora S.A., fi rmado em 19 de março de da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Octante Securitizadora S.A., fi rmado em 19 de março de da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Octante Securitizadora S.A., fi rmado em 19 de março de 
2015, conforme aditado de tempos em tempos (“Termo de Securitização”), item y, subitem (1); e 2015, conforme aditado de tempos em tempos (“Termo de Securitização”), item y, subitem (1); e 2015, conforme aditado de tempos em tempos (“Termo de Securitização”), item y, subitem (1); e 2015, conforme aditado de tempos em tempos (“Termo de Securitização”), item y, subitem (1); e (B)(B)(B)(B) no semestre fi scal  no semestre fi scal  no semestre fi scal  no semestre fi scal 
encerrado em 30 de junho de 2016, dos limites e índices fi nanceiros previstos (i) na Cláusula 9 da CCB, item y, subitem encerrado em 30 de junho de 2016, dos limites e índices fi nanceiros previstos (i) na Cláusula 9 da CCB, item y, subitem encerrado em 30 de junho de 2016, dos limites e índices fi nanceiros previstos (i) na Cláusula 9 da CCB, item y, subitem encerrado em 30 de junho de 2016, dos limites e índices fi nanceiros previstos (i) na Cláusula 9 da CCB, item y, subitem 
(3); e (ii) na Cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização, item y, subitem (3). Os Titulares dos CRI deverão se apresentar (3); e (ii) na Cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização, item y, subitem (3). Os Titulares dos CRI deverão se apresentar (3); e (ii) na Cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização, item y, subitem (3). Os Titulares dos CRI deverão se apresentar (3); e (ii) na Cláusula 4.1.11 do Termo de Securitização, item y, subitem (3). Os Titulares dos CRI deverão se apresentar 
no endereço da Securitizadora acima indicado portando os documentos que comprovem sua condição de Titular dos no endereço da Securitizadora acima indicado portando os documentos que comprovem sua condição de Titular dos no endereço da Securitizadora acima indicado portando os documentos que comprovem sua condição de Titular dos no endereço da Securitizadora acima indicado portando os documentos que comprovem sua condição de Titular dos 
CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes 
específi cos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da específi cos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da específi cos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da específi cos para representação na Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da 
referida Assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar previamente os referida Assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar previamente os referida Assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar previamente os referida Assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar previamente os 
documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) (ger1.agente@oliveiratrust.com.br). São Paulo, 26 de setembro de 2016.Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) (ger1.agente@oliveiratrust.com.br). São Paulo, 26 de setembro de 2016.Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) (ger1.agente@oliveiratrust.com.br). São Paulo, 26 de setembro de 2016.Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) (ger1.agente@oliveiratrust.com.br). São Paulo, 26 de setembro de 2016.

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.OCTANTE SECURITIZADORA S.A.OCTANTE SECURITIZADORA S.A.OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
p. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com Investidoresp. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com Investidoresp. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com Investidoresp. Guilherme Antonio Muriano da Silva - Diretor de Relação com Investidores
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Edital de Convocação - Assembleia Geral ExtraordináriaEdital de Convocação - Assembleia Geral ExtraordináriaEdital de Convocação - Assembleia Geral ExtraordináriaEdital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da Ficam convidados os senhores acionistas da Ficam convidados os senhores acionistas da Ficam convidados os senhores acionistas da HDI Seguros S.A.HDI Seguros S.A.HDI Seguros S.A.HDI Seguros S.A. para se reunirem em  para se reunirem em  para se reunirem em  para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, Assembleia Geral Extraordinária, Assembleia Geral Extraordinária, Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no dia 06 de Outubro de 2016, às 10:00 horas, em sua sede social na Avenida Engenheiro Luís Carlos a realizar-se no dia 06 de Outubro de 2016, às 10:00 horas, em sua sede social na Avenida Engenheiro Luís Carlos a realizar-se no dia 06 de Outubro de 2016, às 10:00 horas, em sua sede social na Avenida Engenheiro Luís Carlos a realizar-se no dia 06 de Outubro de 2016, às 10:00 horas, em sua sede social na Avenida Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a fim de deliberarem sobre a fim de deliberarem sobre a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: I - Homologar o aumento de capital da Companhia aprovado pela AGE de 19 de Agosto de 2016; a seguinte ordem do dia: I - Homologar o aumento de capital da Companhia aprovado pela AGE de 19 de Agosto de 2016; a seguinte ordem do dia: I - Homologar o aumento de capital da Companhia aprovado pela AGE de 19 de Agosto de 2016; a seguinte ordem do dia: I - Homologar o aumento de capital da Companhia aprovado pela AGE de 19 de Agosto de 2016; 
II - Homologar o Grupamento das ações ordinárias da Companhia aprovado pela AGE de 19 de Agosto de 2016;II - Homologar o Grupamento das ações ordinárias da Companhia aprovado pela AGE de 19 de Agosto de 2016;II - Homologar o Grupamento das ações ordinárias da Companhia aprovado pela AGE de 19 de Agosto de 2016;II - Homologar o Grupamento das ações ordinárias da Companhia aprovado pela AGE de 19 de Agosto de 2016;
III - Homologar o cancelamento de frações de ação decorrentes do grupamento; e IV - Deliberar sobre a alteraçãoIII - Homologar o cancelamento de frações de ação decorrentes do grupamento; e IV - Deliberar sobre a alteraçãoIII - Homologar o cancelamento de frações de ação decorrentes do grupamento; e IV - Deliberar sobre a alteraçãoIII - Homologar o cancelamento de frações de ação decorrentes do grupamento; e IV - Deliberar sobre a alteração
da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de adequá-lo ao novo capital social eda redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de adequá-lo ao novo capital social eda redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de adequá-lo ao novo capital social eda redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de adequá-lo ao novo capital social e
refletir a quantidade de ações em que se dividirá o capital social da Companhia. Os documentos pertinentes aos refletir a quantidade de ações em que se dividirá o capital social da Companhia. Os documentos pertinentes aos refletir a quantidade de ações em que se dividirá o capital social da Companhia. Os documentos pertinentes aos refletir a quantidade de ações em que se dividirá o capital social da Companhia. Os documentos pertinentes aos 
assuntos a serem discutidos em assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. assuntos a serem discutidos em assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. assuntos a serem discutidos em assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. assuntos a serem discutidos em assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. 
São Paulo, 24 de setembro de 2016. São Paulo, 24 de setembro de 2016. São Paulo, 24 de setembro de 2016. São Paulo, 24 de setembro de 2016. João Francisco S. Borges da Costa - João Francisco S. Borges da Costa - João Francisco S. Borges da Costa - João Francisco S. Borges da Costa - Diretor-Presidente.Diretor-Presidente.Diretor-Presidente.Diretor-Presidente.


