Sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13 de janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 002/2020. A Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público aos interessados o Pregão Presencial 002/2020, EXCLUSIVA PARA ME/
EPP do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando: “Aquisição de equipamentos oftalmológicos para instalação na UBS Mario Antunes, recursos de emenda impositiva, conforme especificações descritas no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”,
que será regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, as disposições da L.F.
8.666/93, L.C. 123/2006, L.C. 147/2014 e demais normas aplicáveis. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro dia 24/01/2020 a partir das 13:30 horas, duração mínima de 30 minutos,
Envelope nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), no mesmo ato o credenciamento dos
interessados em participar. LOCAL: Setor de Licitação a Av. Gov. Mario Covas, n° 1915 - Novo
Centro, Taquarituba-SP. Edital à disposição dos interessados a partir de 13/01/2020, de 2ª a 6ª
feira, das 08:00 às 17:00 h, na Prefeitura Municipal de Taquarituba, endereço acima ou no site
www.taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 10 de janeiro de 2020. Walber de Oliveira - Secretário Municipal de Transporte e Compras.
EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.
003/2020. A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna pública e para conhecimento dos interessados. Abertura de Pregão do Tipo: Menor preço por item, Não Diferenciada, OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de tubos de concreto
para construção de galerias, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras Públicas e especificações descritas no Anexo I do Edital”, regido pela L. F. 10.520 de 17/07/2002,
Dec. Mun. 040/2006 de 06/04/2006, Dec. Mun. 312/2013 de 22/11/2013, L. F. 8666/03, de
21/06/1993, a LC 123 de 14/12/2006, LC 147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro
no dia 27/01/2020 a partir das 13:30 horas, duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n.
1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), recebendo o credenciamento dos interessados. LOCAL: Paço Municipal, na Av. Gov. Mario Covas, 1915 - Novo Centro. O Edital estará à disposição
dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 as 17:00 horas, a partir do dia 14/01/2020, Setor de
Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou pelo fone 014 - 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 10 de janeiro de 2020. Walber de Oliveira - Secretário
Municipal de Transportes e Compras.
AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público aos interessados o Pregão Presencial n° 004/2020, NÃO DIFERENCIADA do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando: “Aquisição de playgrounds de madeira para instalação nas escolas municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil do município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Educação e especificações constantes no anexo I do edital”, que será
regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, as disposições da L.F. 8.666/93,
L.C. 123/2006, L.C. 147/2014 e demais normas aplicáveis. Recebimento dos envelopes pelo
Pregoeiro dia 28/01/2020 a partir das 08:30 horas, duração mínima de 30 minutos, Envelope
nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), no mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. LOCAL: Setor de Licitação a Av. Gov. Mario Covas, n° 1915 - Novo Centro,
Taquarituba-SP. Edital à disposição dos interessados a partir de 14/01/2020, de 2ª a 6ª feira,
das 08:00 às 17:00 h, na Prefeitura Municipal de Taquarituba, endereço acima ou no site www.
taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 10 de janeiro de
2020. Walber de Oliveira - Secretário Municipal de Transporte e Compras.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA torna pública e para conhecimento dos interessados a ABERTURA
do Processo Licitatório sob a modalidade supra, com as seguintes características: OBJETO:
Contratação de empresa do ramo pertinente para “Execução de obras de recapeamento em vias
Urbanas do Município de Taquarituba, em concreto betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com
17.529,98 m² e espessura final de 3,0 cm, recursos oriundos do Convênio nº 858/2019 celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional /Subsecretaria de Convênios com Municípios
e Entidades não Governamentais”, e a documentação do Departamento de Engenharia. TIPO:
Menor Preço Global. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. CRONOGRAMA
DE EXECUÇÃO: 60 dias. CADASTRO EXIGIDO: Certificado de Registro Cadastral, no ramo
pertinente ao objeto da licitação, expedido pela licitadora. CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: R$
6.380,00. CAPITAL SOCIAL OU PATRIMONIO LIQUIDO (mínimo) R$ 63.000,00. GARANTIA
PARA CONTRATAÇÃO: 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: 24/01/2020 até 17:00 horas. VISITA TÉCNICA: Até 28/01/2020 das 09:00 as
11:00 e das 14:00 as 16:00 horas, agendamento no Dep. Engenharia. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 29/01/2020 até as 08:30 horas (protocolo dos Envelopes) e Abertura
às 08:45 horas. LOCAL: Av. Governador Mario Covas, 1915- Sala de Licitações, Taquarituba/
SP. EDITAL COMPLETO E ESCLARECIMENTOS: O Edital em inteiro teor estará à disposição
dos interessados a partir do dia 14/01/2020 de 2ª a 6ª feira das 08 às 17 horas no Paço Municipal, Setor de Licitação, Av. Governador Mario Covas, 1915, Novo Centro, site www.taquarituba.
sp.gov.br, Tel: (014) 3762-9666, ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br . Taquarituba(SP)
10 de janeiro de 2020. Walber de Oliveira-Secretário Municipal de Transportes e Compras.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA torna pública e para conhecimento dos interessados a ABERTURA
do Processo Licitatório sob a modalidade supra, com as seguintes características: OBJETO:
Contratação de empresa do ramo pertinente para “Execução de obras de recapeamento em
vias Urbanas do Município de Taquarituba, em concreto betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
com 14.809,20 m² e espessura final de 3,0 cm, recursos próprios do Município, e a documentação do Departamento de Engenharia. TIPO: Menor Preço Global. REGIME DE EXECUÇÃO:
Empreitada por Preço Global. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 60 dias. CADASTRO EXIGIDO:
Certificado de Registro Cadastral, no ramo pertinente ao objeto da licitação, expedido pela licitadora. CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: R$ 5.290,00. CAPITAL SOCIAL OU PATRIMONIO LIQUIDO (mínimo) R$ 5.200,00. GARANTIA PARA CONTRATAÇÃO: 5% (cinco por cento) sobre o
valor do contrato. DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: 24/01/2020 até 17:00 horas. VISITA
TÉCNICA: Até 28/01/2020 das 09:00 as 11:00 e das 14:00 as 16:00 horas, agendamento no
Dep. Engenharia. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 29/01/2020 até as 13:30
horas (protocolo dos Envelopes) e Abertura às 13:45 horas. LOCAL: Av. Governador Mario
Covas, 1915- Sala de Licitações, Taquarituba/SP. EDITAL COMPLETO E ESCLARECIMENTOS:
O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir do dia 14/01/2020 de 2ª a
6ª feira das 08 às 17 horas no Paço Municipal, Setor de Licitação, Av. Governador Mario Covas,
1915, Novo Centro, site www.taquarituba.sp.gov.br, Tel: (014) 3762-9666, ou e-mail: licitacao@
taquarituba.sp.gov.br . Taquarituba(SP) 10 de janeiro de 2020. Walber de Oliveira-Secretário
Municipal de Transportes e Compras.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
AVISO DE EDITAL
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 31 de
janeiro de 2020, às 11h, no auditório do HOTEL MONT BLANC, situado na R. Passos
da Pátria, nº 105, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, realizará o leilão
BF5DETRO01-20, na forma presencial e online, dos veículos apreendidos ou
removidos, a qualquer título, classiﬁcados como conservados, sucatas aproveitáveis ou
sucatas inservíveis e não reclamados por seus proprietário, devidamente notiﬁcados,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recolhimento, conforme
Portaria DETRO/PRES n° 1267 de 27 de julho de 2016 e adequação da Portaria
DETRO nº 1429 de 31 de outubro de 2018, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE
CARVALHO JUNIOR, inscrito na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser
consultada através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.brbid.com

AVISO DE ADIAMENTO
PG 10.43.151 – Licitação nº 151/18 – Prestação de serviços técnicos
topográficos e geodésicos para subsidiar a implantação, urbanização e
regularização de empreendimentos habitacionais da CDHU.
A CDHU comunica o adiamento da data de recebimento e abertura dos
envelopes para 04/02/2020 às 10 horas e prorroga proporcionalmente os
demais prazos.
Os demais termos do edital permanecem inalterados.

AES ELPA S.A.

CNPJ/MF nº 01.917.705/0001-30 - NIRE 35.300.191.749
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 07/11/2019
1. Data, Hora e Local: realizada às 9h00 do dia 07/11/2019, na Avenida das Nações Unidas,
12.495,12º andar, SP/SP. 2. Publicações e Divulgações: (a) as demonstrações contábeis, respectivas
notas explicativas e o relatório anual da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., relativos ao
exercício social findo em 31/12/2018, seguem como Anexo II desta Ata, conforme disposto no
Artigo 294, II da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Convocação: Dispensada a
convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia conforme faculta
o artigo 124, §4º da Lei das Sociedades por Ações. 4. Presença: Presentes acionistas representando
100% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do
livro de presença de acionistas. Presentes, ainda, a Sra. Clarissa Delia Nina Sadock Accorsi,
representante da Administração e a Sra. Keyla Mateo do Prado, representante da Ernst & Young
Auditores Independentes. 5. Mesa: os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Renato Xavier
Pompermaier e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 6. Ordem do Dia:
Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem
do dia: (A) em assembleia geral ordinária: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir
e votar as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas e o relatório dos auditores
independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2018; (ii) destinação dos resultados da
Companhia, relativos ao exercício social findo em 31/12/2018; (B) em assembleia geral extraordinária:
(i) aumento de capital mediante capitalização do saldo de dividendos declarados e não pagos pela
Companhia; (ii) mudança do endereço da sede da Companhia; (iii) desinstalação e extinção do
Conselho de Administração da Companhia; e (iv) reforma e consolidação do estatuto social da
Companhia. 7. Deliberações: instalada a assembleia, os acionistas presentes dispensaram a leitura
dos documentos e propostas objeto da ordem do dia e, após o exame e a discussão das matérias
constantes da ordem do dia, deliberaram o quanto segue: 7.1. Aprovar, por unanimidade de votos
dos presentes, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição
apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.
(A) Em Assembleia Geral Ordinária: 7.2. Aprovar, por unanimidade de votos, as contas da
administração, demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas e relatório dos auditores
independentes, relativos ao exercício social findo em 31/12/2018, elaborados de acordo com a Lei
das S.A., com os pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) aprovados pela CVM e pelas demais normas da CVM. 7.3. Aprovar, por unanimidade de votos,
a proposta da administração para destinação do resultado face à apuração de prejuízo líquido no
exercício social findo em 31/12/2018, no montante total de R$96.392,55, a ser destinado à conta de
prejuízos acumulados da Companhia que, somado ao valor destinado no exercício social findo em
31/12/2017 passa a registrar o montante de R$9.227.076,24. (B) Em Assembleia Geral
Extraordinária: 7.4. Aprovar, por unanimidade de votos, o aumento do capital social da Companhia
mediante a capitalização do saldo dos dividendos declarados e não pagos no montante de
R$4.389.093,66, sem emissão de novas ações, de modo que o capital social passará dos atuais
R$8.390.502,18 para R$12.779.595,84. 7.4.1. Consequentemente o Artigo 5º do Estatuto Social será
alterado para adotar a seguinte nova redação: Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é
de R$12.779.595,84, dividido em 93.404.113 ações ordinárias nominativas, escriturais, sem valor
nominal. 7.5. Aprovar, por unanimidade de votos, a alteração do endereço da sede da Companhia
de Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual 1, Bairro Sitio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri - SP para Condomínio Centro
Empresarial Berrini - Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar - Brooklin Novo, São Paulo
- SP, Sala Cliente. 7.5.1. Consequentemente o Artigo 5º do Estatuto Social será alterado para adotar
a seguinte nova redação: Artigo 3º - A Companhia terá sede e domicílio na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, e mediante resolução da Diretoria, poderá a Companhia abrir e manter filiais,
escritórios ou outras instalações em qualquer parte do País, sendo que, para fins fiscais, uma parcela
do capital será alocada para cada uma delas. A abertura e manutenção de filiais, escritórios ou outras
instalações no exterior deverão ser objeto de deliberação da Diretoria. 7.6. Aprovar, por unanimidade,
a desinstalação e extinção do Conselho de Administração da Companhia, de forma que a administração
será conduzida exclusivamente pela Diretoria. Ato contínuo, serão efetivados os ajustes necessários
no Estatuto Social da Companhia de modo que as funções do Conselho de Administração passarão
a ser desempenhadas pela Diretoria. 7.7. Aprovar a reforma e consolidação do estatuto social da
Companhia nos termos do Anexo II da presente ata para refletir as deliberações dos itens 7.4 a 7.6,
acima, bem como os ajustes necessários em decorrência do processo de fechamento de capital da
Companhia. 8. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, na forma de sumário
dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o
§1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi
assinada pelos presentes. São Paulo 07/11/2019. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier Presidente, Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. Acionistas Presentes: Brasiliana
Participações S.A. - Por: Carlos Renato Xavier Pompermaier, Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
- Procuradores e BNDES Participações S.A. - BNDESPAR - Por: Filipe Barreto Baetas - Procurador;
Representante da Administração: Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - Diretora Vice-Presidente.
Representante da Auditoria Independentemente: Keyla Mateo do Prado - Ernst & Young Auditores
Independentes. Declaro, na qualidade de Presidente da Mesa, que a presente é cópia fiel da ata que
se encontra transcrita no livro nº 04, folhas 64 a 73 e que são idênticas as assinaturas ali
postas. São Paulo 07/11/2019. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Soila Máira
Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. JUCESP nº 645.564/19-9 em 27/12/2019. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
AVISO DE EDITAL
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 31 de
janeiro de 2020, às 10:30h, no auditório do HOTEL MONT BLANC, situado na R.
Passos da Pátria, nº 105, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, realizará o leilão
BF3DETRO01-20, na forma presencial e online, dos veículos apreendidos ou
removidos, a qualquer título, classiﬁcados como conservados, sucatas aproveitáveis ou
sucatas inservíveis e não reclamados por seus proprietário, devidamente notiﬁcados,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recolhimento, conforme
Portaria DETRO/PRES n° 1267 de 27 de julho de 2016 e adequação da Portaria
DETRO nº 1429 de 31 de outubro de 2018, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE
CARVALHO JUNIOR, inscrito na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser
consultada através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.brbid.com

BRF S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27 - NIRE 42.300.034.240 - CVM1629-2
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2019
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 7 de novembro de 2019, às 10h00, no escritório da BRF
S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, 8501, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-000. 2. Convocação e Presenças: Convocação
devidamente realizada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, com a presença
da maioria dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, o Sr. Pedro Pullen Parente
(“Sr. Pedro Parente”), Sr. Augusto Marques da Cruz Filho (“Sr. Augusto Cruz”), Sr. Dan Ioschpe
(“Sr. Dan Ioschpe”), Sra. Flávia Buarque de Almeida (“Sra. Flávia Almeida”), Sr. Francisco Petros
Oliveira Lima Papathanasiadis (“Sr. Francisco Petros”), Sr. José Luiz Osório (“Sr. José Osório”),
Sr. Luiz Fernando Furlan (“Sr. Luiz Furlan”), Sr. Roberto Antonio Mendes (“Sr. Roberto Mendes”)
e Sr. Roberto Rodrigues (“Sr. Roberto Rodrigues”). Ausente o Sr. Walter Malieni Jr. Compareceu
como convidado, considerando os temas constantes da ordem do dia, os Srs. Guilherme Nunes e
Ricardo Hirashima, representantes da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”). 3. Composição
da Mesa: Presidente: Sr. Pedro Parente. Secretário: Sr. Carlos Eduardo de Castro Neves. 4. Ordem
do Dia: (i) Análise e Aprovação das Informações Trimestrais referentes ao 3º Trimestre de 2019 e
Apresentação do Relatório da Administração. 5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por
unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a
forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes
assuntos e tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Análise e Aprovação do 3º ITR/2019. Os
membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas,
em conformidade com a recomendação do Comitê de Finanças e Gestão de Riscos e do Comitê
de Auditoria e Integridade, e considerando o parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia,
aprovaram o 3° ITR/2019, acompanhado do relatório da administração, das notas explicativas e
do parecer dos auditores independentes. 6. Documentos Arquivados na Companhia: Ficam
arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos
membros do Conselho de Administração ou que estejam relacionados às informações prestadas
durante a reunião. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo
a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi
assinada por todos os Conselheiros presentes. Certifico ser o extrato acima transcrição de trecho
da ata lavrada no Livro nº 7, folhas 55 e 56, de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do
Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 7 de novembro de 2019. Carlos Eduardo
de Castro Neves - Secretário. JUCESC nº 20195085264 em 11/12/2019. Protocolo: 195085264 de
06/12/2019. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.

BRF S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27 - NIRE 42.300.034.240 - CVM 1629-2
(“Companhia”)
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 24 de outubro de 2019, às 9h30, no escritório da BRF S.A.
(“Companhia”) localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, 8501, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-000. 2. Convocação e Presenças: Convocação
devidamente realizada, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, com a presença
da maioria dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, o Sr. Pedro Pullen Parente
(“Sr. Pedro Parente”), Sr. Augusto Marques da Cruz Filho (“Sr. Augusto Cruz”), Sr. Dan Ioschpe
(“Sr. Dan Ioschpe”), Sra. Flávia Buarque de Almeida (“Sra. Flávia Almeida”), Sr. Francisco Petros
Oliveira Lima Papathanasiadis (“Sr. Francisco Petros”), Sr. José Luiz Osório (“Sr. José Osório”), Sr.
Luiz Fernando Furlan (“Sr. Luiz Furlan”), Sr. Roberto Antonio Mendes (“Sr. Roberto Mendes”) e Sr.
Roberto Rodrigues (“Sr. Roberto Rodrigues”). Ausente o Sr. Walter Malieni Jr. (“Sr. Walter Malieni”).
3. Composição da Mesa: Presidente: Pedro Pullen Parente; Secretário: Carlos Eduardo de Castro
Neves. 4. Ordem do Dia: (i) celebração de Memorando de Entendimentos com a Saudi Arabian
General Investment Authority (“SAGIA”); e (ii) alteração do Regimento Interno dos Comitês de
Assessoramento ao Conselho de Administração. 5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por
unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a
forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes
assuntos e tomadas as seguintes decisões, por unanimidade de votos dos presentes: 5.1. Aprovouse a celebração de memorando de entendimentos com a SAGIA, em caráter não-vinculante,
contemplando a construção e operação, pela Companhia, de uma unidade de processamento de
produtos de frango na Arábia Saudita. O valor estimado do investimento é de, aproximadamente,
US$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de dólares americanos). 5.2. Aprovou-se a alteração do
Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, o qual passa
a vigorar com a redação consolidada no Anexo I a presente Ata. 6. Documentos Arquivados
na Companhia: Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldam as
deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração ou que estejam relacionados
às informações prestadas durante a reunião. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a
qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico ser o
extrato acima transcrição fiel de trecho da ata lavrada no Livro nº 7, folhas 40 a 54, de Atas de
Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo,
24 de outubro de 2019. Carlos Eduardo de Castro Neves - Secretário. JUCESC nº 20195281900
em 11/11/2019. Protocolo: 195281900 de 07/11/2019. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.
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Marfrig Global Foods S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de dezembro de 2019
Data, Hora e Local: Em 06 de dezembro de 2019, às 16h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia”) localizada
na Avenida Queiróz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º Andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05314-000, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Presença: Convocação regularmente enviada a todos os Conselheiros
da Companhia, nos termos da Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia. Presentes, via conferência telefônica, os Srs.
Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos
Maciel Neto, Herculano Aníbal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini, Roberto Silva Waack e
Rodrigo Marçal Filho. Mesa: Presidente: Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; Secretário: Sr. Heraldo Geres. Ordem do
Dia: Deliberar acerca: a) da realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações” e
“Oferta Primária”), podendo incluir a distribuição secundária de Ações de titularidade da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
(“BNDESPAR”; “Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, a “Oferta”), a ser realizada no Brasil, com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476/2009 (“Instrução CVM
476”), e com esforços de colocação das Ações no exterior de acordo com isenções de registro sob o U.S. Securities Act of
1933; e b) descontinuação da divulgação de guidance e/ou projeções pela Companhia. Deliberações: Após exame e debates,
os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: a) aprovar a realização
da Oferta nos termos da Instrução CVM 476 e de acordo com isenções de registro sob o U.S. Securities Act of 1933, ﬁcando
autorizada a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das novas Ações a serem
emitidas pela Companhia no âmbito da no âmbito da Oferta Primária, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I,
da Lei das S.A., e no artigo 9º do Estatuto Social, devendo a emissão das Ações da Oferta Primária ser realizada dentro do limite
de capital autorizado da Companhia previsto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. Em observância ao artigo 9º-A da
Instrução CVM 476, os acionistas da Companhia deverão ter prioridade na subscrição das novas Ações da Companhia no âmbito
da Oferta Primária. O preço por Ação da Oferta, que corresponderá ao preço de emissão das novas Ações da Oferta Primária,
o número de novas Ações a serem emitidas pela Companhia na Oferta Primária e os demais termos e condições da Oferta
estarão sujeitos à nova deliberação por este Conselho de Administração, a ser realizada após a conclusão do procedimento de
coleta de intenções de investimento de investidores no Brasil e no exterior, na forma da regulamentação aplicável; b) aprovar,
a descontinuação da divulgação de guidance e/ou projeções pela Companhia, tendo em vista a necessidade de alinhamento
de política de divulgação de guidance da Companhia com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e
demais consultores no contexto de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os membros
do Conselho de Administração resolveram ﬁnalmente ratiﬁcar todos os atos anteriormente praticados até a presente data no
âmbito da operação em tela, incluindo, sem limitação, a contratação de assessores legais, auditores e instituições ﬁnanceiras
para a prestação de serviços no contexto da Oferta ﬁcando a Diretoria autorizada a tomar todas as providências e praticar
os atos necessários a dar efetividade e integral cumprimento às deliberações ora exaradas. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.
Assinaturas: Mesa: Presidente: Marcos Antonio Molina dos Santos. Secretário: Heraldo Geres. Membros do Conselho de
Administração: Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração, Alain Emilie Henry Martinet,
Antonio dos Santos Maciel Neto, Herculano Aníbal Alves, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Roberto Faldini, Roberto
Silva Waack e Rodrigo Marçal Filho. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 06 de
dezembro de 2019. Heraldo Geres - Secretário. JUCESP - Certiﬁco que foi registrado sob nº 644.035/19-5, em 18/12/2019.
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Guaimbê IV Parque Solar S.A.
CNPJ/MF nº 21.983.147/0001-19 - NIRE 35300534425
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 07 de Agosto de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 07/08/19, às 10h30, na sede social da Guaimbê IV Parque Solar
S.A. (“Companhia”) na cidade de Guaimbê/SP, na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010), Governador
Mario Covas Junior, Km 28, s/nº, Fazenda Azaleia, parte. 2. Publicações: O Relatório da Administração,
as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e o relatório da Ernst & Young Auditores
Independentes S.S. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, nos termos do artigo 133
da Lei nº 6.404/76, (“Lei das SAs”), foram publicados nos seguintes jornais: (i) Valor Econômico, na edição
de 16/07/19, na página A18, e (ii) Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 16/07/19, páginas
15 e 16. Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, dispensa-se a publicação de Aviso aos
Acionistas, conforme faculta o artigo 133, §4º da Lei das Sociedades por Ações. 3. Convocação e
Presenças: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°,
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das SAs”). Acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Verificado o
quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Carlos Renato Xavier
Pompermaier, e pelo Secretário, o Sr. Vinicius Bernardes Vieira da Silva. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se
os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias: (i) as
contas da diretoria, demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório dos
auditores independentes e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em
31/12/18; e (ii) destinação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em
31/12/18. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os
acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que se
segue: 6.1 Aprovar, por unanimidade dos votos dos presentes, as demonstrações contábeis e
correspondentes notas explicativas, o relatório do auditor independente e o relatório anual da
administração, relativos ao exercício social findo em 31/12/18, constantes no Anexo I à presente.
6.2 Consignar que não houve deliberação sobre proposta de destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31/12/18 na medida em que a Companhia registrou prejuízo líquido no exercício, no valor
de R$789.844,82, a ser alocado na conta de prejuízos acumulados da Companhia. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se
manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata.8. Certidão:
O Presidente e o Secretário da Mesa certificam que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. 9. Assinaturas: Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente e Vinicius Bernardes
Vieira da Silva - Secretário. Acionistas presentes: Guaimbê Solar Holding S.A.. Guaimbê/SP, 07/08/2019.
Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius Bernardes Vieira da Silva - Secretário.
JUCESP nº 512.137/19-5 em 26/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Nº 01/2020 - CGPLI

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
AVISO DE EDITAL
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 31 de
janeiro de 2020, às 10h, no auditório do HOTEL MONT BLANC, situado na R. Passos
da Pátria, nº 105, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, realizará o leilão
BF2DETRO01-20, na forma presencial e online, dos veículos apreendidos ou
removidos, a qualquer título, classiﬁcados como conservados, sucatas aproveitáveis ou
sucatas inservíveis e não reclamados por seus proprietário, devidamente notiﬁcados,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recolhimento, conforme
Portaria DETRO/PRES n° 1267 de 27 de julho de 2016 e adequação da Portaria
DETRO nº 1429 de 31 de outubro de 2018, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE
CARVALHO JUNIOR, inscrito na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser
consultada através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.brbid.com

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Secretaria de Habitação
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Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4
Aviso aos Acionistas
Data da Assembleia Geral Ordinária do Ano de 2020
A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) comunica aos Senhores Acionistas que, nos termos da Instrução
CVM nº 481/09, conforme alterada, a Assembleia Geral Ordinária da Companhia do ano de 2020 está
programada para ser realizada no dia 08 de abril de 2020 (“Assembleia”). Informações adicionais sobre
referida Assembleia serão divulgadas oportunamente, quando da divulgação do edital de convocação.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
David Melcon Sanchez-Friera
CFO e Diretor de Relações com Investidores
Telefônica Brasil – Relações com Investidores
Tel: +55 11 3430 3687
Email: ir.br@telefonica.com
www.telefonica.com.br/ri

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, com sede
no Setor Bancário Sul – Quadra 02, Bloco F – Edifício FNDE, Brasília/DF, CNPJ sob o nº
00.378.257/0001-81, torna público que fará realizar Audiência Pública para levantamento
de subsídios para a deﬁnição de especiﬁcações técnicas do edital do Programa Nacional
do Livro e do Material Didático – PNLD EJA – 2021, para aquisição de materiais didáticos
e literários às escolas públicas de educação básica. A abertura da sessão pública está
marcada para o dia 28/01/2020, às 14h, com encerramento às 18h, no seguinte endereço:
Auditório do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, SBS Quadra 02
– Bloco F – Edifício FNDE – 1º Subsolo – Brasília/DF. Mais informações encontram-se
disponíveis aos interessados no endereço http://www.fnde.gov.br.
LÍVIA MOURA DELFINO DOS SANTOS
Coordenadora de Habilitação e Registro
COHER/CGPLI/DIRAE/FNDE

BRF S.A
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27 - NIRE 42.300.034.240 - CVM 1629-2
(“Companhia”)
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 19 de dezembro de 2019, às 12h00, no escritório da
BRF S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
das Nações Unidas, 8501, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-000. 2. Convocação e Presenças:
Convocação devidamente realizada, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, com
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, o Sr. Pedro
Pullen Parente (“Sr. Pedro Parente”), Sr. Augusto Marques da Cruz Filho (“Sr. Augusto Cruz”), Sr.
Dan Ioschpe (“Sr. Dan Ioschpe”), Sr. Walter Malieni Jr. (“Sr. Walter Malieni”), Sra. Flávia Buarque de
Almeida (“Sra. Flávia Almeida”), Sr. Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (“Sr. Francisco
Petros”), Sr. José Luiz Osório (“Sr. José Osório”), Sr. Luiz Fernando Furlan (“Sr. Luiz Furlan”), Sr.
Roberto Antonio Mendes (“Sr. Roberto Mendes”) e Sr. Roberto Rodrigues (“Sr. Roberto Rodrigues”).
3. Composição da Mesa: Presidente: Pedro Pullen Parente; Secretário: Carlos Eduardo de Castro
Neves. 4. Ordem do Dia: (i) aprovação de política de gestão de riscos financeiros; e (ii) contratação
de nova linha de crédito rotativo junto ao Banco do Brasil. 5. Deliberações: Os Conselheiros
aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da
presente ata sob a forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram
tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovação de Política de
Gestão de Riscos Financeiros. Os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo
23, inciso (xxxiv) do Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade de votos, a Política de Gestão
de Riscos Financeiros da Companhia. 5.2. Contratação de Nova Linha de Crédito Rotativo junto
ao Banco do Brasil. Os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 23, inciso
(xxxiii) do Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade de votos, registrada a abstenção de voto
do Sr. Walter Malieni Jr., a contratação, pela Companhia, de nova linha de crédito rotativo junto ao
Banco do Brasil S.A. no valor total de até R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões
de Reais), com vencimento em até 3 (três) anos, bem como a assinatura de seus instrumentos
de formalização. 6. Documentos Arquivados na Companhia: Ficam arquivados na sede da
Companhia os documentos que respaldam as deliberações tomadas pelos membros do Conselho
de Administração ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a reunião. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada
por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos
os conselheiros presentes. Certifico ser o extrato acima transcrição fiel de trecho da ata lavrada
no Livro nº 7, folhas 57 e 58, de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de
Administração da Companhia. São Paulo, 19 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Castro
Neves - Secretário. JUCESC nº 20204977495 em 08/01/2020. Protocolo: 204977495 de 08/01/2020.
Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício.

Locaweb Serviços de Internet S.A.
CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 - NIRE nº 35.300.349.482
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 04 de Dezembro de 2019
Data, Hora e Local: No dia 04 de dezembro de 2019, às 16:00 horas, na sede social da (a) German Pasquale Quiroga Vilardo, boliviano, casado, engenheiro, portador da
Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado Carteira de Identidade R.G. nº 38.746.171-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.943.227de São Paulo, na Rua Itapaiuna, nº 2.434, Vila Andrade, CEP 05707-001. Convocação e 71, substancialmente nos termos do modelo do Contrato de Opção anexo ao 15º Plano SOP;
Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 13, do (b) Sylvio Alves de Barros Netto, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira
Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do de Identidade R.G. nº 12.239.919-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 105.227.258-48,
Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Sr. Gilberto Mautner – Presidente; e Sr. substancialmente nos termos do modelo do Contrato de Opção anexo ao 15º Plano SOP; e (c)
Ricardo Gora – Secretário. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Carlos Elder Maciel de Aquino, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de
Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) a outorga de opções de compra de Identidade R.G. nº 60.019.211-8-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.993.094-00,
ações nos termos do 14º (Décimo Quarto) Plano de Opção de Compra deAções da Companhia substancialmente nos termos do modelo do Contrato de Opção anexo ao 15º Plano SOP, de
(“14º Plano SOP”) aos administradores, colaboradores e/ou pessoas naturais que prestem acordo com o 15º Plano SOP; (v) a autorização à diretoria, nos termos do 14º Plano SOP e 15º
serviços: (a) à Companhia; (b) a outras sociedades que sejam controladas, direta ou Plano SOP, para assinatura do respectivo instrumento particular de outorga de opção de
indiretamente, pela Companhia; e/ou, (c) às demais sociedades do grupo econômico da compra de ações e outras avenças (Contratos de Opção) com cada um dos Beneﬁciários 14º
Companhia (“Beneﬁciários 14º SOP”); e (ii) a outorga de opções de compra de ações nos SOP e Beneﬁciários 15º SOP listados no “Anexos A e B” à presente Ata, conforme instruções
termos do 15º (Décimo Quinto) Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“15º do Conselho de Administração, bem como a prática de todos os demais atos necessários à
Plano SOP”) a determinados membros do conselho de administração da Companhia implementação das presentes outorgas de opções de compras no âmbito do 14º Plano SOP e
(“Beneﬁciários 15º SOP”), tudo conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da 15º Plano SOP. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião,
Companhia realizada nesta data. Deliberações: Após exame e discussão das matérias da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia todos os presentes. Mesa: Sr. Gilberto Mautner - Presidente, e Sr. Ricardo Gora - Secretário.
presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) a outorga Membros do Conselho de Administração: (a) Gilberto Mautner; (b) Ricardo Gora; (c)
de opções de compra no âmbito do 14º Plano SOP de um total de 2.817.050 (duas milhões, Flavio Benício Jansen Ferreira; (d) Michel Gora; (e) Claudio Gora; (f) German Quiroga; e (g)
oitocentas e dezessete mil e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal de Sylvio de Barros. A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da
emissão da Companhia, para os Beneﬁciários 14º SOP e número de ações a cada um dos Companhia. Mesa: Gilberto Mautner - Presidente, Ricardo Gora - Secretário. JUCESP nº
Beneﬁciários 14º SOP, conforme “Anexo A” à presente Ata; (ii) a aprovação da assinatura do 645.418/19-5 em 18.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
instrumento particular de outorga de opção de compra de ações e outras avenças no âmbito Anexo A - Lista de Beneﬁciários, Quantidade e Alocação de Ações do 14º Plano
do 14º Plano SOP com os seguintes Beneﬁciários 14º SOP: (a) Fernando Biancardi Cirne, de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Ações ON”): Nome - Número de
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 22.693.914-5 SSP/ opções de compra de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 169.278.538-98, substancialmente nos termos do modelo do emissão da Companhia outorgadas no âmbito do 14º Plano SOP: Fernando
Contrato de Opção anexo ao 14º Plano SOP; (b) Rafael Chamas Alves, brasileiro, casado, Biancardi Cirne, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº
administrador, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/ 22.693.914-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 169.278.538-98 = 778.182 (Ações ON);
ME sob o nº 327.106.788-02, substancialmente nos termos do modelo do Contrato de Opção Rafael Chamas Alves, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade
anexo ao 14º Plano SOP; (c) Higor de Araújo Franco, brasileiro, casado, tecnólogo em RG nº 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 327.106.788-02 = 618.468 (Ações ON);
telecomunicações, portador da Carteira de Identidade RG nº 43.598.367-2 SSP/SP, inscrito no Higor de Araújo Franco, brasileiro, casado, tecnólogo em telecomunicações, portador da
CPF/ME sob o nº 296.936.558-85, substancialmente nos termos do modelo do Contrato de Carteira de Identidade RG nº 43.598.367-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 296.936.558Opção anexo ao 14º Plano SOP; (d) Alexandre Amarante Cadaval, brasileiro, casado, 85 = 235.580 (Ações ON); Alexandre Amarante Cadaval, brasileiro, casado, engenheiro
engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 14.944.276-02 SSP/SP, eletrônico, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.944.276-02 SSP/SP, inscrito no CPF/
inscrito no CPF/ME sob o nº 110.916.128-03, substancialmente nos termos do modelo do ME sob o nº 110.916.128-03 = 273.080 (Ações ON); Victor Martins Popper, brasileiro,
Contrato de Opção anexo ao 14º Plano SOP; (e) Victor Martins Popper, brasileiro, casado, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 30.952.702-8 SSP/SP e CPF/ME
publicitário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 30.952.702-8 SSP/SP e CPF/ME nº nº 082.690.437-88 = 300.580 (Ações ON); Willians Cristiano Marques, brasileiro, casado,
082.690.437-88, substancialmente nos termos do modelo do Contrato de Opção anexo ao administrador, portador da cédula de identidade RG nº 40.419.912-4 SSP/SP e CPF/ME nº
14º Plano SOP; (f) Willians Cristiano Marques, brasileiro, casado, administrador, portador 320.058.868-31 = 381.160 (Ações ON); Flavio Benicio Jansen Ferreira, brasileiro,
da Cédula de Identidade R.G. nº 40.419.912-4 SSP/SP, e CPF/ME nº 320.058.868-31, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.484.884 SSP/RJ e CPF/ME nº
substancialmente nos termos do modelo do Contrato de Opção anexo ao 14º Plano SOP; (g) 921.962.337-49 = 105.000 (Ações ON); Guilherme Antonio Barreiro, brasileiro, casado,
Flavio Benicio Jansen Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de engenheiro de computação, portador da Carteira de Identidade RG nº 33.366.350 SSP/SP,
Identidade R.G. nº 6.484.884 SSP/RJ e CPF/ME nº 921.962.337-49, substancialmente nos inscrito no CPF/ME sob o nº 227.122.638-47 = 125.000 (Ações ON); Total de Ações
termos do modelo do Contrato de Opção anexo ao 14º Plano SOP; e (h) Guilherme outorgadas no âmbito do Programa do 14º Plano SOP: 2.817.050. Anexo B Antonio Barreiro, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da Carteira de Lista de Beneﬁciários, Quantidade e Alocação de Ações do 15º Plano de Opção
Identidade R.G. nº 33.366.350 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 227.122.638-47 de Compra de Ações da Companhia (“Ações ON”): Nome - Número de opções
(“Guilherme”), de acordo com o 14º Plano SOP, com a ressalva de que o exercício das opções de compra de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão
pelo Sr. Guilherme não está condicionado à obtenção do registro de companhia aberta da Companhia outorgadas no âmbito do 15º Plano SOP: German Pasquale
perante a Comissão de Valores Mobiliários da Companhia, realização de oferta pública inicial Quiroga Vilardo, boliviano, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG
de ações ou sua listagem no segmento especial da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão denominado nº 38.746.171-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.943.227-71 = 100.000 (Ações
“Novo Mercado”, conforme previsto no 14º Plano SOP; e (iii) a outorga de opções de compra ON); Sylvio Alves de Barros Netto, brasileiro, casado, administrador, portador da
no âmbito do 15º Plano SOP de um total de 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias carteira de identidade RG nº 12.239.919-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o
nominativas, sem valor nominal de emissão da Companhia, para os Beneﬁciários 15º SOP e nº 105.227.258-48 = 100.000 (Ações ON); Carlos Elder Maciel de Aquino, brasileiro,
número de ações a cada um dos Beneﬁciários 15º SOP, conforme “Anexo B” à presente Ata; casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 60.019.211-8-SSP-SP, inscrito
(iv) a aprovação da assinatura do instrumento particular de outorga de opção de compra de no CPF/ME sob o nº 226.993.094-00 = 100.000 (Ações ON); Total de Ações
ações e outras avenças no âmbito do 15º Plano SOP com os seguintes Beneﬁciários 15º SOP: outorgadas no âmbito do Programa do 15º Plano SOP: 300.000

