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S3INVEST
Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ nº 16.594.644/0001-95 - NIRE 35.226.801.682
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 10 de Julho de 2020.

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 10.07.2020, às 10 hs, na sede social da
S3invest Empreendimentos Imobiliários Ltda (“Sociedade”), localizada na Rua
Doutor Franco da Rocha, 137, conjunto 51, Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05015-040.
2. Presença: Presentes os quotistas que representam a totalidade do capital social
da Sociedade, ou seja, André Markus Schor; Debora Schor Eidman; Walter Schor;
Anabela Schor; Marco Schor Bitran, neste ato representado por seus pais Ernesto
Bitran e Thais Schor Bitran; e Vicky Schor Bitran, neste ato representada por seus
pais Ernesto Bitran e Thais Schor Bitran, em razão do que fica dispensada a convo-
cação, nos termos do Artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil’), conforme
assinaturas aposta na Lista de Presença de Reunião de Sócios (“Anexo I”). 3. Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. André Markus Schor que nomeou a Debora
Schor Eidman para secretaria-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente informou que a
presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a redução do capital social da
Sociedade. 5. Deliberações: Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os
quotistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas
ou restrições: (i) Aprovar a redução do capital social de R$ 4.832.000,00 para
R$ 4.781.900,00, sendo, portanto, uma redução de R$ 50.100,00. A redução de capital
social foi aprovada em razão dos sócios terem considerado o capital social excessivo
em relação ao seu objeto social, nos termos do Artigo 1.082, II do Código Civil. A
redução ora aprovada resulta no cancelamento de 50.100 quotas que eram detidas
pelo sócio Walter Schor, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, industrial, RG nº 5.322.746 SSP/SP, CPF/MF nº 531.483.808-78, residente e
domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Caetes, 239, apartamento 41, Perdizes, CEP
05016-080; (ii) O pagamento da restituição de capital será realizado mediante a devo-
lução do imóvel localizado em Araçoiaba da Serra, SP no valor de R$ 50.010,45,
consubstanciado em “ um barracão Industrial de Tijolos, coberto com telhas, com
quatro pavimentos agregados e comunicantes, medindo no total de 28 metros de frente
por 36 metros de fundos, e respectivo terreno situado na cidade de Araçoiaba da
Serra, melhor descrito e caracterizado na matricula 8.338 do 2º Cartório de registro de
Imóveis e Anexos de Sorocaba, SP e cadastrado na prefeitura do município de
Araçoiaba da Serra, SP, sob nº 000.497 e devolução de R$ 89,55 em moeda corrente
do país, totalizando uma redução do capital social Walter Schor de R$ 50.100,00;
(iii) Fica aberto um prazo de até 90 dias contados desta data para os credores da
Sociedade manifestem a sua intenção de se opor à referida redução do capital social
da Sociedade, nos termos do § 1º, do Artigo 1.084 do Código Civil. Transcorrido o
referido prazo, a presente ata será levada a registro perante a JUCESP; (iv) Fica a
administração da Sociedade desde já autorizada e incumbida de tomar todas as
providencias necessárias visando o credito e pagamento dos valores acima
mencionados, ficando ratificados todos os atos porventura realizados para esse
fim. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo tempo necessário
à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada por todos os
presentes assinada. Mesa: André Markus Schor - Presidente e Débora Schor Eidman
- Secretária. Sócios: Débora Schor Eidman; André Markus Schor; Marco Schor Bitran;
Vicky Schor Bitran; Walter Schor e Anabela Schor. São Paulo, 10 de julho de 2020.
Mesa: Debora Schor Eidman - Secretaria André Markus Schor - Presidente.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2020

Data, Hora e Local: Às 09 horas do dia 02 de Março de 2020, na sede da PPP HABITACIONAL SP LOTE
1 S/A (“Companhia”), localizada na São Paulo/SP, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro
Vila Olímpia, CEP 04551-010. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme
disposto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho
Mattos e secretariada por Túlio Botelho Mattos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a eleição de novos
membros e (ii) alteração na disposição dos cargos da Diretoria da Companhia. Deliberação: Após discutida as
matérias constantes na ordem do dia, os conselheiros, à unanimidade, aprovaram, sem restrições ou ressalvas:
(ii) a eleição do novo membro da Diretoria, para mandato unificado que compreenderá o período de 26 de
janeira de 2018 até 25 de janeiro de 2021, a saber, o Sr. Tárcio José de Assis Fonseca Barbosa, brasileiro,
administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade nº MG-1649273, expedida pela SSP/
MG, inscrito no CPF sob o nº 419.789.196-20, com endereço comercial na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200,
sala 2401-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740, para ocupar o cargo Diretor de
Vendas. A posse do Diretor ora eleito fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em
livro próprio. O Diretor ora eleito declara, para todos os efeitos legais, não estar incurso em qualquer dos
crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, ou administrar Companhias, bem como
que não está condenado, ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (ii) a alteração na disposição dos cargos da Diretoria, para
que o diretor eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 08/01/2018, Sr. Hubert
Eppenstein de Carvalho, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 832.211.237-87 e
portador da Carteira de Identidade RJ-861046693/D expedida pelo CREA-RJ em 16/10/1990, com domicílio
na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, que ocupava até então
o cargo de Diretor Financeiro, passe a ocupar o cargo Diretor de Operações. Diante disso, a Diretoria passa a
ser composta pelo Sr. Lucas Botelho Mattos, como Diretor Presidente, pelo Sr. Hubert Eppenstein de
Carvalho que ocupará o cargo Diretor de Operações, e pelo diretor ora eleito Sr. Tárcio José de Assis
Fonseca Barbosa, que ocupará o cargo Diretor de Vendas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Lucas Botelho Mattos
- Presidente da Mesa - Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa - Conselheiros: Lucas Botelho Mattos -
Presidente do Conselho - Túlio Botelho Mattos - Conselheiro - Oswaldo Augusto Mendes Junior - Conselheiro
JUCESP -10/12/2020 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº:
530.386/20-3 - Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral. - TERMO DE POSSE DE DIRETOR - Por meio
do presente instrumento, toma posse no cargo de diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração da
PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº
21.876.833/0001-90, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3530047562-3, com
sede na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade de São
Paulo, SP, realizada em 17 de março de 2020, o Sr. Tárcio José de Assis Fonseca Barbosa, brasileiro,
administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade nº MG-1649273, expedida pela SSP/
MG, inscrito no CPF sob o nº 419.789.196-20, com endereço comercial na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200,
sala 2401-C, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, Belo Horizonte/MG, eleito para o cargo de Diretor de
Vendas, com mandato unificado encerrando-se em 25 de janeiro de 2021. O membro ora eleito para compor a
Diretoria da Companhia, está ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal,
expressamente declara, para todos os efeitos legais, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei
que o impeça de exercer atividades mercantis, ou administrar Companhias, bem como que não está condenado,
ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do art. 149, §2º, da Lei n. 6404/76, o diretor eleito declara
que receberá eventual citação e intimação em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua
gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 02 de Março de 2020. Diretor empossado: Tárcio José Assis Fonseca Barbosa - Diretor de Vendas
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2020
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 02 de Março de 2020, na sede da PPP HABITACIONAL SP
LOTE 1 S/A (“Companhia”), localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia,
CEP 04551-010, na cidade de São Paulo/SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de
ações representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos
Acionistas. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert
Eppenstein de Carvalho. Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam
dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei n°
6.404/76. Ordem do dia: Deliberar sobre a alteração dos artigos 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 do Estatuto da
Companhia e consolidação do Estatuto Social. Deliberações: após discutida a matéria constante na ordem do
dia, os acionistas aprovam por unanimidade as seguintes alterações no Estatuto Social: (a) Aprovam a
alteração dos artigos 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 do Estatuto da Companhia, que, renumerados, passarão a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 21. A Diretoria será constituída por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5
(cinco) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Operações, 1 (um) Diretor Vendas e
os demais Diretores sem designação específica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, residentes no Brasil, sendo autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor. Em
caso de vacância definitiva, o Conselho de Administração reunir-se-á imediatamente para eleição do
substituto, que permanecerá no cargo pelo prazo restante do mandato do substituído. Parágrafo único. Findo o
prazo de gestão, os Diretores permanecerão no exercício dos respectivos cargos até nova eleição da
Diretoria.” Art. 22. A Companhia se obrigará em quaisquer atos ou negócios jurídicos pela assinatura do
Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor, ou (i) pelo Diretor Presidente e um procurador constituído
nos termos deste Estatuto; (ii) por 2 (dois) procuradores agindo em conjunto, constituídos nos termos deste
Estatuto. Art. 23. Compete ao Diretor Presidente: (i) Formular as estratégias e diretrizes operacionais da
Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração, com a participação dos demais Diretores; (ii) Orientar, coordenar e
superintender as atividades dos demais Diretores, convocando e presidindo as reuniões de Diretoria; (iii)
Nomear o Ouvidor Geral da Companhia; (iv) Analisar e avaliar atividades realizadas e/ou a serem
desenvolvidas pela Companhia, com vistas à concussão do objeto social da Companhia; (v) Representar a
Diretoria perante o Conselho de Administração, participando das reuniões deste órgão, quando solicitado,
podendo fazer-se acompanhar de outros Diretores, sempre que assim entender necessário; (vi) Submeter à
aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho, planos de negócios e orçamentos da
Companhia, promovendo a sua execução nos termos aprovados; e Exercer as demais atribuições específicas
que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração Art. 24. Compete ao Diretor de Operações: (i)
Definir diretrizes e assegurar o desenvolvimento das operações de incorporação da empresa visando sua
adequação aos modelos legais e normativos, bem como a implantação e gestão dos projetos referentes a
Parceria Público Privada, assegurando a condução dos temas junto às instituições públicas e governamentais,
a articulação de contingências e a defesa dos interesses da empresa, em conformidade com os valores
institucionais zelando pela conduta e ética pertinentes; e (ii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe
forem conferidas pelo Conselho de Administração. Art. 25. Compete ao Diretor Vendas: (i) Garantir o
alinhamento das estratégias de marketing e vendas ao contexto dos produtos a serem comercializados, bem
como assegurar a disponibilidade da estrutura e atendimento necessários aos processos de captação de
clientes e vendas, e a definição adequada da atuação comercial considerando preços, público alvo, mercado
e demais informações pertinentes; e (ii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas
pelo Conselho de Administração. Art. 26. Os Diretores serão auxiliados por uma Gerência Executiva, que
será composta por 3 (três) gerentes, sendo um Gerente da Ouvidoria, um Gerente de Atendimento aos
Usuários e um Gerente de Finanças e Controladoria, todos eleitos pelos Diretores. Parágrafo Primeiro. Ao
Gerente da Ouvidoria caberá atender às manifestações relacionadas às atividades da Companhia, no
desenvolvimento de seu objeto social, apresentadas por usuários, clientes, parceiros e integrantes da
comunidade na qual a Companhia atue, promovendo a implantação de controles e processos de
monitoramento de ocorrências, sugerindo ações corretivas e acompanhando planos de ação até a sua
solução. Parágrafo Segundo. Ao Gerente de Atendimento aos Usuários caberá (i) supervisionar os serviços
prestados pela Companhia para assegurar a qualidade do atendimento aos usuários de tais serviços, (ii)
coordenar ações de melhoria no atendimento aos usuários, (iii) adotar instrumentos e canais de atendimento
que garantam acesso a informação, visibilidade e transparência, (iv) subsidiar o Gerente da Ouvidoria com
informações necessárias ao exercício de suas atribuições e (v) promover, em conjunto com o Gerente da
Ouvidoria, a análise dos serviços prestados pela Companhia aos usuários. Parágrafo Terceiro. Ao Gerente de
Finanças e Controladoria caberá (i) auxiliar os Diretores no desempenho de suas funções; (ii) acompanhar e
controlar o cumprimento do plano de negócios e do orçamento da Companhia; (iii) gerenciar e prestar
informações aos Diretores sobre o risco financeiro da Companhia, fluxo de caixa, estrutura de balanços e
indicadores financeiros; (iv) tomar as medidas necessárias para a adoção, implantação, observância e
controle de políticas e procedimentos internos que tenham como finalidade garantir o cumprimento, pela
Companhia, de todas as disposições legais aplicáveis, em especial as obrigações por ela assumidas no âmbito
do Edital; e (v) subsidiar o Gerente da Ouvidoria, o Gerente de Atendimento aos Usuários e a Diretoria com
as informações necessárias ao exercício de suas atribuições. Art. 28. A Companhia poderá constituir
procuradores, observadas as seguintes condições: (i) os instrumentos de mandato serão sempre outorgados
pelo Diretor Presidente e por outro Diretor, agindo em conjunto, e não poderão ter prazo superior a 1 (um)
ano, salvo aqueles com finalidade ad judicia, que poderão ter prazo indeterminado, devendo sempre constar
em tais instrumentos o respectivo prazo de validade; e, (ii) na hipótese de o mandato ter por objeto a prática
de atos que dependem de autorização da Assembleia Geral, do Conselho de Administração ou do Poder
Concedente, o efetivo exercício de tais atos ficará expressamente condicionado à obtenção da pertinente
autorização.” (b) Em decorrência disso, aprovam a alteração e consolidação do Estatuto Social, com
renumeração das cláusulas, que passa a vigorar com a redação consolidada, conforme Anexo I desta ata.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.
Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos (Presidente) e Hubert Eppenstein de Carvalho (Secretário).
Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus administradores Lucas Botelho Mattos e Túlio
Botelho Mattos. Mesa: Lucas Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Hubert Eppenstein de Carvalho -
Secretário da Mesa - Acionista: CANOPUS HOLDING S.A. Lucas Botelho Mattos - Túlio Botelho Mattos-
JUCESP -04/12/2020 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº:
520.243/20-1 - Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral.
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ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE
MARÇO DE 2020

ESTATUTO SOCIAL DA PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A - I - DENOMINAÇÃO, SEDE E
DURAÇÃO Art. 1. A Companhia é uma sociedade anônima e possui a denominação de PPP
HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A, sendo regida pelas disposições da Lei nº 6.404/76, pelo presente Estatuto
Social e pelo que dispõe o Edital de Concorrência Internacional nº 001/2014 da Secretaria de Habitação do
Estado de São Paulo (“Edital”). Parágrafo único. É vedada a transformação da Companhia em qualquer
outra forma societária. Art. 2. A Companhia tem sua sede na cidade de São Paulo, SP, na Rua Fidêncio
Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, podendo, mediante decisão da
Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios e quaisquer estabelecimentos em qualquer parte do território
nacional. Art. 3. O prazo de duração da Companhia inicia-se na data da Assembleia Geral de Constituição da
Companhia, perdurando pelo prazo de vigência do Contrato de Concessão (“Contrato”), a ser firmado com o
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, em
decorrência da adjudicação do objeto da Concorrência Internacional nº 001/2014, e suas eventuais
prorrogações, estendendo-se até a integral execução e quitação do Contrato, vedada a sua dissolução antes de
cumpridas todas as obrigações assumidas com o Poder Concedente (incluídos os pagamentos de eventuais
indenizações) e admitindo-se um período adicional de 12 (doze) meses para encerramento e liquidação da
Companhia após o encerramento de tais obrigações. II – OBJETO SOCIAL Art. 4. A Companhia tem como
objeto social, único e exclusivo, prestar, sob o regime de concessão administrativa, os serviços previstos no
Contrato, dentre eles: (i) planejamento, implantação, desenvolvimento e comercialização de unidades de
Habitação de Interesse Social (“HIS”) e de Habitação de Mercado Popular (“HMP”); (ii) execução de obras
e serviços de engenharia necessários à implantação de HIS e HMP, incluindo demolições, execução de obras
de construção civil e prestação de serviços de engenharia; (iii) prestação de serviços de apoio à gestão
condominial, incluindo instituição, instalação, organização e administração de edificações instituídas nos
termos do art. 1.331 e seguintes da Lei Federal nº 10.406/2002 e da Lei Federal nº4.591/1964; (iv) prestação de
serviços de gestão de carteira de mutuários; (v) prestação de serviços de trabalho técnico-social de pré e pós-
ocupação, incluindo elaboração de metodologias e execução de atividades de educação condominial,
comunitária, social, ambiental e de geração de renda; (vi) prestação de serviços de manutenção predial; e
(vii) implantação de melhorias urbanísticas relacionados à implantação e desenvolvimento de HIS e HMP.
Parágrafo primeiro: É vedada a alteração do objeto social da Companhia, que deverá ser exercido,
exclusivamente, na exploração do Lote nº 1, conforme descritos no Edital e no Contrato. Parágrafo segundo:
O objeto da Companhia também inclui a exploração das áreas não habitacionais, desde que observados os
termos e condições do Edital e do Contrato. III – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Art. 5. O capital social da
Companhia, totalmente subscrito, é de R$91.954.453,00 (noventa e um milhões, novecentos e cinquenta e
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), representado por 91.954.453 (noventa e um milhões,
novecentas e cinquenta e quatro mil, quatrocentas e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. Desse valor, 10% (dez por cento) encontram-se totalmente integralizados, devendo o restante
ser integralizado de acordo com o item 19.5 do Contrato, reproduzido no Anexo I deste Estatuto, cabendo à
Companhia manter o Poder Concedente informado sobre o cumprimento do compromisso de integralização
do capital social. Parágrafo primeiro. A Companhia emitirá apenas ações ordinárias, cada uma delas dando
direito a um voto nas deliberações em Assembleia Geral. Parágrafo segundo. As ações da Companhia não
serão representadas por cautelas, presumindo-se a titularidade das ações pela inscrição do nome do acionista
no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo terceiro. O capital social da
Companhia não poderá ser reduzido para valor inferior a R$91.954.453,00 (noventa e um milhões,
novecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais) sem prévia e expressa autorização
do Estado de São Paulo, representado por sua Secretaria de Habitação (“Poder Concedente”). Parágrafo
quarto. As ações são indivisíveis perante a Companhia, que reconhecerá um único proprietário para cada
ação. Art. 6. Enquanto não estiver completa a integralização do capital social da Companhia, seus acionistas
são solidariamente responsáveis perante o Poder Concedente, independentemente da proporção das ações
por eles subscritas individualmente, por obrigações da Companhia assumidas no Contrato, até o limite do valor
da parcela faltante para integralização do capital social. Art. 7. A transferência do controle da Companhia,
por meio de modificação da composição acionária e/ou por meio de implementação de acordos de
acionistas, dependerá da prévia e expressa anuência do Poder Concedente, após aferição e comprovação da
manutenção dos requisitos para prestação dos serviços objeto do Contrato, na forma da lei. Art. 8. É vedado à
Companhia emitir partes beneficiárias. IV – ASSEMBLEIA GERAL - Art. 9. A Assembleia Geral da
Companhia reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada
exercício social, a fim de discutir e deliberar as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, e
extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei assim o exigirem. Parágrafo primeiro. A
Assembleia Geral será convocada na forma da lei, reputando-se regular, independente de quaisquer
formalidades de convocação, a Assembleia Geral a que comparecerem os acionistas representantes da
totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Parágrafo
segundo. Os acionistas da Companhia poderão fazer-se representar por mandatários nomeados na forma do
artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76. Art. 10. Ressalvado maior quórum exigido pela Lei nº 6.404/76, todas as
deliberações serão tomadas pela maioria dos votos dos acionistas presentes à Assembleia Geral, não se
computando os votos em branco. Art. 11. Compete à Assembleia Geral: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os membros do Conselho de
Administração e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; (iv) deliberar sobre a alteração do
Estatuto Social da Companhia; (v) deliberar sobre a redução do dividendo obrigatório; e (vi) deliberar sobre
operações de fusão, cisão ou incorporação. Art. 12. É vedado à Assembleia Geral, sem prévia autorização
do Poder Concedente, aprovar matéria ou autorizar a prática de atos que o Edital e/ou o Contrato estabeleçam
depender da referida autorização. V – ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA - NORMAS GERAIS -
Art. 13. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Parágrafo
primeiro. A Assembleia Geral fixará a remuneração da Administração da Companhia. A remuneração
individual dos administradores será fixada por deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo
segundo. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado
no Livro competente, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua eleição. Parágrafo terceiro. O prazo de
gestão dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores é de 3 (três) anos, com mandato
unificado, admitida a reeleição. Parágrafo quarto. Os administradores da Companhia ficam dispensados de
prestar caução para garantia de sua gestão. Art. 14. A Companhia deverá cumprir o disposto na Lei nº
11.079/04 e suas eventuais alterações e obedecer a normas e padrões de governança corporativa e adotar
contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas em consonância com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, incluindo aquelas previstas na Lei nº 6.404/76 e nas normas contábeis emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (“CFC”), utilizando-se, para tanto, de sistemas integrados de gestão empresarial.
Parágrafo único. A Companhia deverá ter suas demonstrações financeiras auditadas por auditor externo
independente, nomeado pelo Conselho de Administração. VI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Art.
15. O Conselho de Administração é composto de no mínimo 3 (três) membros e no máximo 5 (cinco)
membros, residentes no país ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral que, dentre eles, indicará um
Presidente. Vagando cargo de conselheiro, a Assembleia Geral elegerá substituto, cujo mandato coincidirá
com o dos conselheiros em exercício. Art. 16. O Conselho de Administração reunir-se-á, no mínimo, uma
vez a cada 3 (três) meses. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou,

na sua falta, por qualquer conselheiro. A convocação conterá o horário, local, ordem do dia e os documentos
de suporte da reunião, e será enviada com não menos que 8 (oito) dias de antecedência da data agendada
para realização da reunião, em primeira convocação e 3 (três) dias de antecedência da data agendada para
realização da reunião, em segunda convocação. A convocação será dispensada caso todos os membros do
Conselho de Administração estejam presentes na reunião. Parágrafo primeiro: As reuniões do Conselho de
Administração serão realizadas preferencialmente na sede da Companhia. Parágrafo segundo: Os membros
do Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do Conselho de Administração através
de telefone, vídeo conferência ou outro meio de comunicação que permita a todos os participantes da reunião
a se ouvirem, e nesse caso serão considerados presentes à reunião. Um conselheiro poderá ser representado
por um de seus pares, autorizado por escrito. Parágrafo terceiro: Despesas razoáveis incorridas pelos
membros do Conselho de Administração para participação nas reuniões serão de responsabilidade da
Companhia. Art. 17. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas, em primeira convocação,
com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, e, em segunda convocação, com
qualquer número de membros. Art. 18. As decisões do Conselho de Administração serão consignadas em ata
lavrada no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração. Art. 19. As seguintes matérias competem
privativamente ao Conselho de Administração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (ii)
monitorar o bom desempenho da gestão empresarial da Companhia; (iii) eleger e destituir os diretores da
Companhia, fixando-lhes as atribuições e os respectivos limites de competência e de decisão; (iv) fiscalizar a
gestão dos diretores, examinando a qualquer tempo os livros e documentos da Companhia, podendo solicitar
informações sobre a prática de quaisquer atos de interesse da sociedade, inclusive contratos, celebrados ou
em vias de celebração; (v) convocar a Assembleia Geral, ordinariamente na forma da lei, ou,
extraordinariamente, quando julgar conveniente; (vi) manifestar-se sobre o relatório da administração e as
contas da diretoria; (vii) aprovar o orçamento anual e plurianual da Companhia, bem como manifestar-se
sobre seu plano de negócios; (viii) autorizar “ad referendum” da Assembleia Geral ordinária, o pagamento
de dividendos ou juros sobre o capital, com base em balanço anual ou intermediário; (ix) aprovar a outorga
de quaisquer garantias pela Companhia; (x) aprovar a assunção de obrigações, celebração de acordos ou a
outorga de garantias para operações e negócios não previstos no Orçamento da Companhia; (xi) aprovar
qualquer disposição de ativos ou negócios da Companhia que  representem 10% (dez por cento) ou mais dos
ativos totais da Companhia, calculados à época da disposição; (xii) aprovar a indicação, destituição ou
substituição dos auditores externos independentes; (xiii) manifestar-se sobre qualquer solicitação ou
autorização a ser submetida à apreciação do Poder Concedente que não conste no Edital ou no Contrato; (xiv)
criar e instalar comitês de assessoramento da Administração, bem como acompanhar o desenvolvimento de
suas atribuições e apreciar suas manifestações; (xv) eleger os membros e aprovar o regulamento dos comitês
de assessoramento da Administração eventualmente criados; (xvi) resolver os casos omissos do presente
Estatuto; e (xvii) avocar, para seu exame e deliberação, qualquer matéria de interesse social que não esteja
compreendida entre as competências privativas legais de outro órgão societário. Art. 20. É vedado ao
Conselho de Administração, sem prévia autorização do Poder Concedente, aprovar matéria ou autorizar a
prática de atos que o Edital e/ou o Contrato estabeleçam depender da referida autorização. VII -
DIRETORIA - Art. 21. A Diretoria será constituída por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores,
sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Operações, 1 (um) Diretor Vendas e os demais Diretores
sem designação específica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, residentes
no Brasil, sendo autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor. Em caso de vacância definitiva,
o Conselho de Administração reunir-se-á imediatamente para eleição do substituto, que permanecerá no
cargo pelo prazo restante do mandato do substituído. Parágrafo único. Findo o prazo de gestão, os Diretores
permanecerão no exercício dos respectivos cargos até nova eleição da Diretoria. Art. 22. A Companhia se
obrigará em quaisquer atos ou negócios jurídicos pela assinatura do Diretor Presidente em conjunto com
outro Diretor, ou (i) pelo Diretor Presidente e um procurador constituído nos termos deste Estatuto; (ii) por 2
(dois) procuradores agindo em conjunto, constituídos nos termos deste Estatuto. Art. 23. Compete ao Diretor
Presidente: (i) Formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os
critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a
participação dos demais Diretores; (ii) Orientar, coordenar e superintender as atividades dos demais
Diretores, convocando e presidindo as reuniões de Diretoria; (iii) Nomear o Ouvidor Geral da Companhia;
(iv) Analisar e avaliar atividades realizadas e/ou a serem desenvolvidas pela Companhia, com vistas à
concussão do objeto social da Companhia; (v) Representar a Diretoria perante o Conselho de Administração,
participando das reuniões deste órgão, quando solicitado, podendo fazer-se acompanhar de outros Diretores,
sempre que assim entender necessário; (vi) Submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos
de trabalho, planos de negócios e orçamentos da Companhia, promovendo a sua execução nos termos
aprovados; e (vii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração. Art. 24. Compete ao Diretor de Operações: (i) Definir diretrizes e assegurar o
desenvolvimento das operações de incorporação da empresa visando sua adequação aos modelos legais e
normativos, bem como a implantação e gestão dos projetos referentes a Parceria Público Privada,
assegurando a condução dos temas junto às instituições públicas e governamentais, a articulação de
contingências e a defesa dos interesses da empresa, em conformidade com os valores institucionais zelando
pela conduta e ética pertinentes; e (ii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas
pelo Conselho de Administração. Art. 25. Compete ao Diretor Vendas: (i) Garantir o alinhamento das
estratégias de marketing e vendas ao contexto dos produtos a serem comercializados, bem como assegurar a
disponibilidade da estrutura e atendimento necessários aos processos de captação de clientes e vendas, e a
definição adequada da atuação comercial considerando preços, público alvo, mercado e demais informações
pertinentes; e (ii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração. Art. 26. Compete aos Diretores sem designação específica exercer as atribuições que lhes
forem conferidas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente. Art. 27. Os Diretores serão
auxiliados por uma Gerência Executiva, que será composta por 3 (três) gerentes, sendo um Gerente da
Ouvidoria, um Gerente de Atendimento aos Usuários e um Gerente de Finanças e Controladoria, todos eleitos
pelos Diretores. Parágrafo Primeiro. Ao Gerente da Ouvidoria caberá atender às manifestações
relacionadas às atividades da Companhia, no desenvolvimento de seu objeto social, apresentadas por usuários,
clientes, parceiros e integrantes da comunidade na qual a Companhia atue, promovendo a implantação de
controles e processos de monitoramento de ocorrências, sugerindo ações corretivas e acompanhando planos
de ação até a sua solução. Parágrafo Segundo. Ao Gerente de Atendimento aos Usuários caberá (i)
supervisionar os serviços prestados pela Companhia para assegurar a qualidade do atendimento aos usuários
de tais serviços, (ii) coordenar ações de melhoria no atendimento aos usuários, (iii) adotar instrumentos e
canais de atendimento que garantam acesso a informação, visibilidade e transparência, (iv) subsidiar o
Gerente da Ouvidoria com informações necessárias ao exercício de suas atribuições e (v) promover, em
conjunto com o Gerente da Ouvidoria, a análise dos serviços prestados pela Companhia aos usuários.
Parágrafo Terceiro. Ao Gerente de Finanças e Controladoria caberá (i) auxiliar os Diretores no desempenho
de suas funções; (ii) acompanhar e controlar o cumprimento do plano de negócios e do orçamento da
Companhia; (iii) gerenciar e prestar informações aos Diretores sobre o risco financeiro da Companhia, fluxo
de caixa, estrutura de balanços e indicadores financeiros; (iv) tomar as medidas necessárias para a adoção,
implantação, observância e controle de políticas e procedimentos internos que tenham como finalidade
garantir o cumprimento, pela Companhia, de todas as disposições legais aplicáveis, em especial as obrigações
por ela assumidas no âmbito do Edital; e (v) subsidiar o Gerente da Ouvidoria, o Gerente de Atendimento aos
Usuários e a Diretoria com as informações necessárias ao exercício de suas atribuições. Art. 28. A
Companhia poderá constituir procuradores, observadas as seguintes condições: (i) os instrumentos de
mandato serão sempre outorgados pelo Diretor Presidente e por outro Diretor, agindo em conjunto, e não
poderão ter prazo superior a 1 (um) ano, salvo aqueles com finalidade ad judicia, que poderão ter prazo
indeterminado, devendo sempre constar em tais instrumentos o respectivo prazo de validade; e, (ii) na
hipótese de o mandato ter por objeto a prática de atos que dependem de autorização da Assembleia Geral, do
Conselho de Administração ou do Poder Concedente, o efetivo exercício de tais atos ficará expressamente
condicionado à obtenção da pertinente autorização. Art. 29. Todos e quaisquer atos praticados pelos Diretores
ou procuradores que sejam estranhos ao objeto social e aos negócios da Companhia, tais como avais, fianças,
endossos e outras garantias em favor de terceiros, são expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito,
a menos que tais atos tenham sido previamente autorizados pelo Conselho de Administração e, conforme o
caso e observado o disposto no Edital e/ou no Contrato, pelo Poder Concedente. VIII – GARANTIAS DO
PODER CONCEDENTE Art. 30. A prática dos seguintes atos depende de prévia e expressa autorização do
Poder Concedente: (i) quaisquer alterações do controle acionário da Companhia, seja por meio de
modificação da composição acionária e/ou por meio de acordo de acionistas; (ii) qualquer alteração no
capital social da Companhia que implique sua redução; (iii) propostas de emissão de títulos e valores
mobiliários, que contenham dispositivo de conversão em ações que impliquem alteração no controle da
Companhia ou que tenham como garantia ações com direito de voto integrantes do grupo controlador; (iv)
instituição de garantia e direitos a terceiros sobre ações; (v) operações de fusão, cisão ou incorporação; (vi)
contratação de empréstimos ou obrigações, cujos prazos de amortização excedam o termo final do Contrato;
e (vii) outorga, pela Companhia, de garantia a empréstimos realizados pelas acionistas da Companhia, ou por
qualquer pessoa que controle ou esteja sob o controle comum de quaisquer acionistas da Companhia. Art. 31.
É expressamente vedada, em quaisquer hipóteses, a contratação de obrigações garantidas por direitos
emergentes da Concessão a ser explorada pela Companhia em níveis que comprometam a operacionalização
e a continuidade da prestação do serviço objeto da Concessão. Art. 32. O Poder Concedente poderá, sem
prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, a qualquer tempo, intervir na Concessão
para assegurar a regularidade e adequação da prestação do serviço concedido ou o cumprimento pela
Companhia das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo Único: Entre as situações
que ensejam a intervenção, incluem-se: (i) A cessação ou interrupção, total ou parcial, da execução da obra
ou da prestação do serviço objeto da Concessão; (ii) Deficiências graves na organização da Companhia; (iii)
Situações que ponham em risco a segurança de pessoas ou bens; (iv) Inadequações, insuficiências ou
deficiências graves e reiteradas das obras executadas e da prestação dos serviços, caracterizadas pelo não
atendimento dos parâmetros de desempenho previstos no Contrato. (v) A utilização da infraestrutura
referente à Concessão para fins ilícitos; e (vi) A prática reincidente de infrações graves, nos termos do
Contrato. Art. 33. Verificando-se qualquer situação que possa ensejar intervenção o Poder Concedente
deverá notificar a Companhia para sanar as irregularidades indicadas. Caso as irregularidades não sejam
tempestivamente sanadas, ou a Companhia não tome providências que demonstrem o efetivo propósito de
saná-las, será decretada a intervenção. A intervenção far-se-á por decreto do Poder Concedente, o qual
deverá conter a designação do(s) interventor(es), o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
Art. 34. Caberá aos acionistas da Companhia tomar todas as medidas necessárias para garantir que o(s)
interventor(es) nomeado(s) pelo Poder Concedente, pelo tempo em que durar a intervenção, seja(m)
nomeado(s) administrador(es) da Companhia, bem como que tenha(m) todos os poderes necessários para
sanar as irregularidades que ensejaram a intervenção. Parágrafo Único. Os custos decorrentes da
remuneração do(s) interventor(es) serão arcados pela Companhia. Art. 35. Cessada a intervenção, se não for
extinta a Concessão, a administração da Companhia será devolvida aos administradores indicados pelas
acionistas, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a
sua gestão. IX – CONSELHO FISCAL Art. 36. O Conselho Fiscal da Companhia não terá funcionamento
permanente e somente será instalado quando por deliberação dos acionistas em Assembleia Geral, nas
condições definidas pelo art. 161 da Lei nº 6.404/76, com as atribuições, competências, responsabilidades e
deveres definidos no dispositivo legal supracitado. Parágrafo primeiro. O Conselho Fiscal será composto por
3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o
seu funcionamento. Parágrafo segundo. Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito
a remuneração a ser fixada pela assembleia geral que os eleger. Parágrafo terceiro. As deliberações do
Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançada no livro próprio. X – EXERCÍCIO SOCIAL E
BALANÇO Art. 37. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada
ano. Art. 38. A Companhia deverá distribuir como dividendos ou juros sobre capital próprio, pelo menos,
25% (vinte e cinco por cento) do seu lucro líquido consolidado, calculado nos termos da Lei nº 6.404/76, sendo
certo que percentual maior poderá ser distribuído se a Assembleia Geral entender não for afetar os planos de
expansão, planos de negócios ou consecução do objeto social da Companhia. Art. 39. A Companhia poderá
elaborar balanços intermediários com periodicidade inferior a um ano e, por deliberação do Conselho de
Administração, declarar e distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio à conta dos lucros apurados
nesses balanços ou à conta de reservas de lucros. XI – ACORDO DE ACIONISTAS Art. 40. Nos termos do
artigo 118 nº da Lei 6.404/76, quaisquer acordos de acionistas que estabeleçam as condições de compra e
venda de suas ações, o direito de preferência na compra das mesmas, o exercício do direito de voto ou outras
avenças serão arquivados na sede da Companhia e averbados em seus livros de registro, devendo ser
observados pela Companhia e pelos acionistas signatários. Parágrafo único. As obrigações e
responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham
sido devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia. Os administradores da Companhia
zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral deverá declarar a invalidade do
voto proferido pelo acionista ou administrador em contrariedade com os termos de tais acordos. XII –
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO Art. 41. A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação
por deliberação da Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em lei e mediante prévia autorização da
Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Parágrafo único. À Assembleia Geral que deliberar sobre a
liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. XIII – JUÍZO ARBITRAL
Art. 42. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, caso em
funcionamento, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas neste estatuto social, nos acordos de acionistas arquivados na sede da
Companhia e nas disposições da Lei nº 6.404/76, perante a Câmara de Arbitragem Empresarial - Brasil
(“CAMARB”) de acordo com o Regulamento de Arbitragem da CAMARB (“Regulamento”). O litígio será
decidido por um Tribunal Arbitral de 3 (três) árbitros, escolhidos de acordo com o Regulamento. Parágrafo
primeiro. A arbitragem terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Fica eleito o foro da Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo como o competente para conhecer, exclusivamente, medidas cautelares
ou coercitivas, provisionais ou permanentes. Parágrafo segundo. As partes deverão manter em sigilo todas e
quaisquer informações relacionadas à arbitragem.

Anexo I  - Cronograma de Integralização

NÚMERO PREÇO VALOR % DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO FORMA DE
SUBSCRITOR PARCELAS DE AÇÕES UNITÁRIO  TOTAL CAPITAL  INTEGRALIZAÇÃO

SUBSCRITAS EM R$ EM R$ SUBSCRITO (até o último dia útil)
Integralizado em moeda

corrente, conforme
- 9.195.445 1,00 9.195.445,30 10% 20/01/2015 documento de depósito

 nº 162252-031331
1ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 2º mês subsequente à data da assinatura

da “Declaração de Início do Prazo de vigência da Concessão”,
nos termos do contrato nº 001/2015 celebrado entre a Companhia

e o Estado de São Paulo, pela Secretaria de Habitação. Em moeda corrente
2ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 2º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
3ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 4º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
4ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 6º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
5ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 8º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
6ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 10º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
7ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 12º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
8ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 14º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
9ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 16º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente

10ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 18º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
11ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 20º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
12ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 22º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
13ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 24º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
14ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 26º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
15ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 28º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
16ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 30º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
17ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 32º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
18ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 34º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
19ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 36º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
20ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 38º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
21ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 40º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
22ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 42º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
23ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 44º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
24ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 46º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
25ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 48º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
26ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 50º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
27ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 52º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
28ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 54º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
29ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 56º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
30ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 58º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
31ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 60º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
32ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 62º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
33ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 64º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
34ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 66º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
35ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 68º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente

Total 36ª 1.995.420 1,00 1.995.419,70 2,17% Até último dia útil do 70º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
91.954.453 1,00 91.954.453,00 100%

CANOPUS HOLDING S/A, sociedade
anônima brasileira, com sua sede social na
Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala
2.402-B, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/
MG, CEP 30360-740, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o
nº 97.552.976/0001-09, e registrada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o
NIRE 3130009759-5, neste ato representada
por seus diretores, os Srs. Túlio Botelho
Mattos, brasileiro, engenheiro civil, casado
em regime de separação total de bens de
acordo com pacto antenupcial lavrado no
Cartório do 8º Ofício de Notas à folha nº 020,
livro 445N, inscrito no CPF sob nº
463.295.016-53 e portador da Carteira de
Identidade nº M- 1.005.827, expedida pela
SSP/MG, com domicílio a Rua Maria Luiza
Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro Santa
Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740,
Diretor de Engenharia, e Oswaldo Augusto
Mendes Junior, brasileiro, administrador de
empresas, casado, inscrito no CPF sob o nº
060.008.001-34, portador da Carteira de
Identidade nº MG-15.995.856, expedida pela
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,
com domicílio a Rua Maria Luiza Santiago,
nº 200, sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo
Horizonte/MG, CEP 30.360-740, Diretor
Comercial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 078/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de medicamentos para a Farmácia do Centro de 
Saúde II e injetáveis para a Rede Publica Municipal e PPA (itens remanescentes dos 
PE 057 e 059/2020) - Entrega das Propostas: a partir de 21/12/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
14/01/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.
vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Gustavo Barbosa Leandrini - Diretor de Licitações e Compras em Substituição

As festas de final de ano 
incrementam de maneira 
significativa a venda dos co-
merciantes. Para garantir a 
melhor compra, no entanto, o 
consumidor deve estar bastan-
te atento. No caso dos produtos 
sazonais para as ceias de Natal 
e Ano Novo – como panetones, 
vinhos, espumantes, chester, 
peru, tender, presunto, pernil, 
pescados e carnes em geral, 
cereais, pães além de frutas in 
natura e secas, lentilha, entre 
outros produtos – é preciso 
verificar a indicação de peso/
volume.  

Tudo que é embalado - itens 
considerados pré-medidos (ou 
seja, pesados sem a presen-
ça do consumidor) devem, 
obrigatoriamente, conter in-
formação de peso/volume. O 
consumidor deve verificar a 
fidelidade das informações 
dispostas na embalagem dos 
produtos – tanto aqueles que 
vêm embalados diretamente 
da fábrica, como os que são 
manuseados ou fracionados 
pelo ponto de venda. 

O consumidor também pode 
utilizar as balanças disponibili-
zadas pelo supermercado – ge-
ralmente na área de hortifruti – 
para realizar a conferência. Se 
o valor for menor ou igual que 

o conteúdo nominal descrito 
na embalagem, o consumidor 
está levando menor quanti-
dade de produto que aquela 
pela qual está pagando, pois 
o peso da embalagem deve 
ser descontado. No caso dos 
brinquedos, dois aspectos são 
de fundamental importância 
para garantir que a diversão 
aconteça com segurança: a pre-
sença de classificação etária 
indicativa e o selo do Inmetro. 

Se essas informações obriga-
tórias não estiverem na emba-
lagem, o melhor a fazer é não 
adquirir o produto. No caso dos 
pisca-pisca ou das mangueiras 
para iluminação, por exemplo, 
é importante observar o CNPJ 
do importador ou fabricante 
na embalagem, se o plugue 
é certificado, apresentando a 
marca da conformidade (mar-
ca do Inmetro), a voltagem e a 
potência máxima do conjunto, 
para que possam ser insta-
lados de maneira adequada, 
garantindo a segurança das 
famílias durante as festas de 
final de ano.   

Quem desconfiar ou encon-
trar irregularidades pode re-
correr ao serviço da Ouvidoria, 
pelo tel. 0800 013 05 22, ou 
enviar e-mail para: (ouvido-
ria@ipem.sp.gov.br). 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 
1010957-49.2014.8.26.0100 (Usuc.227). O Doutor Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho, MM. 
Juiz de Direito da 1ªVara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Esta 
do de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo Rodrigues Ferreira, Ubirajara Keutene 
djian e s/m Edda Milani Keutenedjian, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa 
dos, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eurico Fernandes 
de Oliveira e Irlã Maria de Oliveira ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando a declaração de 
domínio do imóvel localizado na Rua Firmiano Cardoso, 201, Chácara Cruzeiro do Sul, Cangaíba, 
com área de 159,15 m², contribuinte nº 060.255.0208-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 

Ipem-SP alerta para cuidados 
nas compras de Natal
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