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BRPR 53 Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.
Companhia Aberta - CNPJ nº 04.370.082/0001-17 - NIRE 35.300.189.311

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Agosto de 2016
1. Data, hora e local: No dia 03 de agosto de 2016, às 10:00 horas, na sede social da BRPR 53 Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial Berrini,
Torre A -Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181, parte, CEP 04578-000.2.Convocação e Presença:Dispensada a publicação de editais
deconvocação,na formadodispostonoArtigo124,§4º,daLeinº6.404,de15dedezembrode1976(“Leinº6.404/76”), tendoemvistaapresença
da única acionista titular de ações representativas de 100% do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: André Fernandes Berenguer;
Secretária:Tatiana de Souza Pinto. 4. Ordem do dia e Deliberações: a BR Properties S.A., única acionista titular de ações representativas de
100% do capital social da Companhia, aprovou, sem quaisquer ressalvas: 4.1. Registrar, tendo sido computados 2.490.747 votos a favor, sem
votos contrários ou abstenções, que a ata a que se refere a presente Assembleia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão
das assinaturas das acionistas, conforme facultam os §§1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar, tendo sido computados 2.490.747
votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a conversão da totalidade de ações preferenciais de emissão da Companhia em ações
ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, passando o capital social da Companhia a ser dividido em
2.490.747 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.Tendo em vista que a BR Properties S.A., única acionista da Companhia e titular
da totalidade das ações ordinárias e preferenciais aprovou esta deliberação, fica dispensada a assembleia especial prevista no §6º do Artigo 5º
do Estatuto Social e no artigo 18, § único, da Lei nº 6.404/76. 4.3. Aprovar, tendo sido computados 2.490.747 votos a favor, sem votos contrários
ou abstenções, o aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, no valor de R$5.073.046,81, passando o capital social de
R$49.183.032,36 para R$54.256.079,17, com a emissão de 67.019 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal
(“Novas Ações”), pelo preço de emissão de R$75,70 por ação, fixado com base no critério de valor do patrimônio líquido da ação apurado no
balanço patrimonial da Companhia com a data base de 30 de junho de 2016, conforme proposta da administração, ficando consignado que:(a) as
Novas Ações são, neste ato, totalmente subscritas pela BR Properties S.A., única acionista titular de 100% do capital social da Companhia, sendo
as Novas Ações integralizadas neste ato mediante capitalização de créditos da subscritora contra a Companhia decorrentes de (i) adiantamento
para futuro aumento de capital no valor de R$500.000,00;e (ii) juros sobre capital próprio distribuídos pela Companhia em 30 de junho de 2016 e
ainda não pagos, no valor total líquido de R$4.573.046,81, conforme o boletim de subscrição que, autenticado pela mesa, ficará arquivado na
sededaCompanhia (Anexo I);(b) ocapital social daCompanhiapassaaserdividoem2.557.766açõesordináriasnominativassemvalor nominal;
e (c) as Novas Ações serão idênticas às demais ações ordinárias de emissão da Companhia já existentes, conferindo aos seus titulares, portanto,
os mesmos direitos que já são atribuídos a tais ações. As Novas Ações farão jus aos dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e
eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a presente data. 4.4. Aprovar, tendo sido computados
2.557.766 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a seguinte nova redação para o Artigo 5 do Estatuto Social e os seus respectivos
parágrafos, de modo a refletir as deliberações constantes dos itens e 4.3 acima: Artigo 5 - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$54.256.079,17, dividido em 2.557.766 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º - Cada ação ordinária terá
direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias. §2º - Quaisquer emissões de novas ações serão feitas por deliberação da Assembleia
Geral, que fixará o preço da emissão das ações e demais condições. Os Acionistas, na proporção do número de ações que possuírem, terão
direito de preferência na subscrição de novas ações, observando o disposto no artigo 171 da Lei nº 6.404/76. §3º - O prazo de decadência para
o exercício do direito de preferência é de 30 (trinta) dias, contados da data do aviso das condições de subscrição. §4º - Nos casos de reembolso
de ações, previstos em lei, o valor a ser pago será o valor do patrimônio líquido contábil das ações, segundo os critérios fixados na Lei nº 6.404/76.
4.5. Tomar conhecimento da renúncia dos Sr. Marco Antonio Cordeiro, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade
RG nº 7.235.494, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.183.148-75 e Claudio Bruni, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de
Identidade RG nº 6.671.389-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.268.688-27 e no CREA-SP sob o nº 0600796640, eleitos como membro do
Conselho de Administração pela assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 29 de abril de 2016, com efeito desde 25 de julho de
2016, agradecendo desde já pelos serviços prestados à Companhia. 4.6. Aprovar a eleição da Sra. AdrianaTeresa Caroni, administradora de
empresas, casada, portadora da carteira de identidade RG nº 18.952.853-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 200.313.658-41, e o Sr.Martín Andrés
Jaco, argentino, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade para estrangeiro RNE nº W100316-6, inscrito no CPF/MF sob o
nº 135.273.848-12, ambos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 12.495,Torre A -Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório
181, Brooklin Novo, cep 04578-000, na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de membros do Conselho de Administração, com mandato
até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, tendo cada um dos
candidatos recebido 2.557.766 votos a favor.4.7.A Sra.AdrianaTeresa Caroni e o Sr.Martín Andrés Jaco, na qualidade de Membros do Conselho
de Administração da Companhia, declaram não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, os quais tomam posse de seu cargo, nesta data, mediante a assinatura dos respectivosTermos de
Posse lavrados em livro próprio, tendo sido apresentadas as respectivas declarações exigidas nos termos da Instrução CVM 367/02, uma vez
que foram atendidos os requisitos previstos na Lei nº 6.404/76.4.8.Aprovar, tendo sido computados 2.557.766 votos a favor, sem votos contrários
ou abstenções, a alteração do Estatuto Social da Companhia para excluir os seguintes dispositivos: (i) §3º do artigo 3, renumerando-se os
parágrafos seguintes; (ii) único do artigo 12; e (iii) § único do artigo 24. 4.9. Aprovar, tendo sido computados 2.557.766 votos a favor, sem votos
contrários ou abstenções, o pedido de cancelamento voluntário do registro de companhia aberta como emissor na Categoria B da Companhia,
que, por sua vez, deverá solicitar o referido cancelamento à Comissão de Valores Mobiliários, por meio de pedido a ser encaminhado
à Superintendência de Relações com Empresas (SEP), nos termos da Instrução CVM 480/2009. 4.10. Autorizar, tendo sido computados
2.557.766 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a autorização para que a administração da Companhia tome todas as providências
necessárias para a implementação das deliberações acima. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: André Fernandes
Berenguer, Presidente;Tatiana de Souza Pinto;Secretária;Acionistas:BR Properties S.A.(p.André Fernandes Berenguer e Martín Andrés Jaco).
Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Tatiana de Souza Pinto - Secretária. JUCESP nº 368.342/16-5
em 22/08/2016.Flávia R.Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EASYNVEST - Título Corretora de Valores SA
CNPJ(MF) 62.169.875/0001-79
Demonstrações Contábeis

Balanços patrimoniais - Em 30 de junho de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de Reais)
ATIVO Notas 30/06/16 30/06/15
CIRCULANTE 10.628 3.463
Disponibilidades 4 1.322 2.199
APLICAÇÕES INTERFIN. DE LIQUIDEZ 2.300 -
Aplicações no mercado aberto 4 2.300 -
TVM E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS 1.264 -
Carteira própria 1.264 -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 789 1.054
Financ. de títulos e vals. Mobilários 789 1.054
OUTROS CRÉDITOS 4.916 210
Rendas a receber 7 1.972 105
Negociação e intermediação de valores 6 2.938 89
Diversos 6 16
OUTROS VALORES E BENS 37 -
Despesas antecipadas 37 -
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 152.548 72.094
TVM E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS 152.476 72.094
Carteira própria 135.817 59.580
Vinculados a compromisso de recompra - 1.711
Vinculados a prestação de garantia 5 16.659 10.803
OUTROS VALORES E BENS 72 -
Despesas antecipadas 72 -
PERMANENTE 2.576 1.268
IMOBILIZADO DE USO 8 1.657 770
Imóveis - -
Outras imobilizações de uso 3.357 2.300
(Depreciações acumuladas) (1.700) (1.530)
INTANGÍVEL 9 919 498
Ativos Intangíveis 1.170 593
(Amortização acumulada) (251) (95)
TOTAL DO ATIVO 165.752 76.825

PASSIVO Notas 30/06/16 30/06/15
CIRCULANTE 144.458 64.813
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO - 1.703
Carteira própria - 1.703
OUTRAS OBRIGAÇÕES 144.458 63.110
Fiscais e previdenciárias 10.a 4.627 608
Negociação e intermediação de valores 6 137.804 61.379
Diversas 10.b 2.027 1.123
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21.294 12.012
Capital: 12 12.798 12.798
De Domiciliados no país 12.798 12.798
Reservas de lucros 217 -
Ajustes de avaliação patrimonial (110) (18)
Lucros ou (prejuízos) acumulados 8.389 (768)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 165.752 76.825

Demonstrações dos resultados
Semestres findos em 30/06/2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de Reais)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 30/06/2016 e 2015
(Valores em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Easynvest - Título Corretora de Valores SA
(“Easynvest”) tem por objeto social operar em mercados regulamentados de
valoresmobiliários e demercadorias e futuros, por conta própria e de terceiros,
observada a regulamentação vigente; subscrever, isoladamente ou em con-
sórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mo-
biliários para revenda; intermediar Oferta Pública e distribuição de títulos e
valores mobiliários nomercado; comprar e vender títulos e valores mobiliários
por conta própria e de terceiros; encarregar-se da administração de carteiras
e da custódia de títulos e valores mobiliários; exercer funções de agente fidu-
ciário; instituir, organizar e administrar Fundos e Clubes de Investimento; in-
termediar operações no mercado de câmbio, inclusive por meio de sistemas
de negociação de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil (Bacen) ou
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); praticar operações no mercado
de câmbio; praticar operações de ContaMargem; realizar operações compro-
missadas; praticar operações de compra e venda demetais preciosos; operar
em bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de terceiros; pres-
tar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em
operações e atividades nos mercados financeiros e de capitais; e, exercer
outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Bacen e pela
CVM. 2. Base de apresentação e elaboração das demonstrações contá-
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo comas práticas contábeis adotadas noBrasil, requeridas para
os semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015, as quais levam em
consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei
nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, além das normas do
Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil. Foram
adotados para fins de divulgação os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
homologados pelos órgãos reguladores relacionados ao processo de conver-
gência contábil internacional que foram aprovados pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil e estão consubstanciados no Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). A auto-
rização para conclusão das demonstrações contábeis foi dada pela Adminis-
tração em 18 de agosto de 2016. 3. Resumo das principais práticas contá-
beis: As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das de-
monstrações contábeis são as seguintes: a) Apuração do resultado: As re-
ceitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. Os rendi-
mentos e as despesas de natureza financeira são calculados com base no
método exponencial, observando-se o critério “pro rata” dia. b) Aplicações
interfinanceiras de liquidez: São apresentadas pelo valor de aplicação,
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações contá-
beis. c) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os depósitos bancá-
rios disponíveis e aplicações interfinanceiras com conversibilidade imediata
ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias, conforme prevê a Re-
solução BACEN nº 3.604/08. d) Títulos e valores mobiliários: Os títulos e
valoresmobiliários, classificados na categoria “títulos disponíveis para venda”,
são ajustados pelo valor de mercado, sendo a diferença entre os valores atu-
alizados pela curva do papel e os valores de mercado é registrada em contra-
partida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tribu-
tários. Na categoria títulos para negociação estão registrados os títulos e va-
lores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente
negociados e estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia, ajustados
ao valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalorização de-
correntes de tal ajuste em contrapartida na adequada conta de receita ou
despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do período. e) Provisão
para outros créditos de liquidação duvidosa: É constituída com base na
expectativa de perdas na realização de valores a receber de clientes pelas
operações realizadas nos pregões da BM&FBOVESPAS.A., considerando os
critérios mínimos estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do Conselho Mo-
netárioNacional (CMN). f) Investimentos:Outros investimentos são avaliados
pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão para perda, quando aplicável.
g) Imobilizado de uso: É demonstrado pelo custo de aquisição, menos as
depreciações acumuladas.As depreciações são calculadas pelo método line-
ar considerando as seguintes taxas de depreciação anuais: 20% ao ano para
equipamentos de processamento de dados e 10% ao ano para instalações,
móveis e equipamentos de uso e sistema de comunicação.h) Intangível:São
representados principalmente por softwares, registrados pelo custo de aquisi-
ção e amortizados pelo método linear, considerando a taxa anual de 20% ao
ano e para licenças de uso amortizado o tempo da licença. i) Valor de recu-
peração dos ativos: O CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de
Ativos estabelece a necessidade das entidades de efetuarem uma análise
periódica para verificar o grau de valor recuperável dos ativos imobilizado e
intangível. No semestre findo em30 de junho de 2016 e 2015, aAdministração
não identificou nenhuma perda em relação ao valor recuperável de ativos não
financeiros a ser reconhecida nas demonstrações contábeis. j) Ativos e pas-
sivos contingentes, provisões e obrigações legais: O reconhecimento, a
mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e das obriga-
ções legais são efetuados de acordo com os critérios definidos no CPC 25
Provisões, Passivos Contingentes eAtivos Contingentes, aprovados pela Re-
solução nº 3.823/09, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são re-
conhecidos nas informações financeiras, exceto quando da existência de
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não
cabem mais recursos; • Passivos contingentes: são incertos e dependem
de eventos futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recur-
sos; não são, portanto, provisionados, mas divulgados se classificados como
perda possível, e não provisionados nem divulgados se classificamos como
perda remota; • Provisões: são reconhecidas nas informações financeiras
quando, baseadas na opinião de assessores jurídicos e da Administração,
levando em conta a probabilidade de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, for provável uma saída de recursos para liquidação das obrigações e
quando osmontantes envolvidos sejammensuráveis com suficiente seguran-
ça.As ações relativas a causas trabalhistas e cíveis classificadas comoperdas
prováveis pelos assessores jurídicos e pelaAdministração são contabilizadas
com base na expectativa de perda da Administração e divulgadas em notas
explicativas; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a
demandas judiciais que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucio-
nalidade de tributos e contribuições e são provisionadas. k) Imposto de ren-
da e contribuição social: A provisão para o imposto de renda é constituída
à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os
lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social é
constituída à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela
legislação fiscal. l) Lucro por ação: Calculado com base na quantidade de
ações na data do balanço. 4. Caixa e equivalentes de Caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa são representados por disponibilidades emmoeda nacional,
depósitos bancários e aplicações interfinanceiras de liquidez, cujo vencimen-
to das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias
e apresentam risco insignificante demudança de valor justo, que são utilizados
pela Easynvest para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

2016 2015
Disponibilidades 1.322 2.199
Caixa 2 -
Depósitos bancários 1.320 2.199
Aplicações interfinanceiras de liquidez 2.300 -
Letras do Tesouro Nacional 2.300 -
Total caixa e equivalente de caixa 3.622 2.199

5. Títulos e valores mobiliários: a) Títulos Disponíveis para Venda:
Os valores de custo atualizados da carteira de títulos e valores mobiliá-
rios, comparados com os respectivos valores de mercado, estão assim
demonstrados: 2016

Valor de Valor de
Longo prazo Vencimento custo mercado
Carteira própria 136.564 136.459
Letras Financeiras do Tesouro 07/03/17 até 01/09/21 136.564 136.459
Carteira própria 616 622
Notas do Tesouro Nacional 01/07/2017 616 622
Vinculados a prestação
de garantias 16.670 16.659
Letras Financeiras do Tesouro 01/09/20 até 01/09/21 16.670 16.659
Total 153.850 153.740

2015
Valor de Valor de

Longo prazo custo mercado
Carteira própria 59.594 59.580
Letras Financeiras do Tesouro 59.074 59.025
Notas do Tesouro Nacional 520 555
Vinculados a compromisso de recompra 1.711 1.711
Letras Financeiras do Tesouro 1.711 1.711
Vinculados a prestação de garantia 10.807 10.803
Letras Financeiras do Tesouro 10.807 10.803
Total 72.112 72.094
6. Negociação e intermediação de valores:

2016 2015
Descrição Ativo Passivo Ativo Passivo
Caixas de registro e liquidação 2.829 - - 26
Devedores/Credores - conta
liquidações pendentes (a) 109 137.804 89 61.353
Total - circulante 2.938 137.804 89 61.379
(a) Referem-se, principalmente, a valores a receber e a liquidar com clien-
tes e instituições do mercado pelas operações realizadas nos últimos pre-
gões da BM&FBOVESPAS.A., cuja liquidação ocorrerá em até 3 dias úteis.
7. Outros créditos: a) Rendas a receber: 2016 2015
Valores a receber tesouro direto (a) 1.753 -
Comissões de corretagem 180 87
Taxa de administração de Fundos 39 18
Total 1.972 105
(a) O saldo refere-se a crédito de incentivo ao programa do Tesouro direto,
para a expansão da aquisição de títulos de Renda Fixa.
Crédito Tesouro direto 136
Programa Incentivo ao Tesouro Direto 1.617
Total 1.753
8. Imobilizado: 2016 2015

Taxa de de- Depre- Lí- Lí-
Imobilizado de Uso preciação Custo ciação quido quido
Instalações 10% 127 (40) 87 100
Móveis e equipamentos de uso 10% 242 (58) 184 120
Sistema de comunicação 10% 60 (58) 2 7
Sistema de processamento de dados 20% 2.928 (1.544) 1.384 543
Total 3.357 (1.700) 1.657 770
9. Intangível: O ativo intangível está composto, principalmente, por gastos
de organização e por softwares, no montante líquido de amortização de R$
251 (R$95 em 2015). 2016 2015

Taxa de amortização Custo Amortização Líquido Líquido
Software Entre 9,09% a 89,90% 1.170 (251) 919 498
Total 1.170 (251) 919 498
10. Outras obrigações: a. Fiscais e previdenciárias:
Passivo circulante 2016 2015
Fiscais e previdenciárias
Imposto de Renda PJ 1.696 178
Contribuição Social Sobre Lucros 1.528 137
Imposto de Renda Retido na Fonte 84 26
Previdência Social INSS 194 83
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 33 18
Contribuição Social e Sindical 1 -
PIS 47 14
COFINS 257 80
Imposto de Renda 730 45
IOF 8 5
Imposto Sobre Serviço ISS 49 22
Total 4.627 608
b. Diversas: 2016 2015
Passivo Circulante
Diversas
Despesas de pessoal 675 392
Provisão de outras despesas administrativas 390 541
Processamento de dados 962 190
Total 2.027 1.123
11. Passivos Contingentes - perdas possíveis: a) Movimentação dos
passivos contingentes: Contingências

2015 Adições 2016
Ações tributárias (i) 243 - 243
Ações Trabalhistas (ii) - 100 100
Ações cíveis (iii) - - -
Total 243 100 343
b) Composição da probabilidade de perda:

2016 2015 Probabilidade de perda
Ações tributárias (i) 243 243 Possível
Ações Trabalhistas (ii) 100 - Possível
Ações cíveis (iii) 3 - Possível
Total 346 243
i) Tributárias: Em 2012 a Receita Federal do Brasil lavrou dois autos de
infração relativos à desmutualização de títulos patrimoniais. A Administra-
ção da Easynvest optou pela adesão à anistia prevista na Lei 12.865/13,
com a desistência parcial referente ao PIS e COFINS, mantida a discussão
quanto ao IRPJ e CSLL, cujo valor inicial que era de R$ 8.387 passou a
ter o seu risco de perda reduzido para o montante de R$ 243. A avaliação
dos advogados é de perda possível. ii) Trabalhistas: Em 31/08/2015 foi
distribuída a ação de reclamação trabalhista no montante de R$ 100. iii)
Cíveis: Objetos diversos de indenização no montante de R$ 3 compos-
to por 1 processo. 12. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital
social é de R$ 12.798 divididos em 12.315.840 ações, sendo 6.157.920
ordinárias e 6.157.920 preferenciais, totalmente subscritas e integralizadas
na data do balanço, por acionistas domiciliados no país. b) Dividendos: A
distribuição de dividendos de 25% do lucro líquido, deduzido do valor da re-
serva legal de 5%, findo o exercício social em que a Administração o julgar
compatível com a situação financeira da Easynvest, podendo a Diretoria
propor à Assembleia Geral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao
obrigatório ou nenhum dividendo. A Assembleia Geral poderá também, se
não houver oposição de nenhum Acionista presente, deliberar a distribui-
ção de dividendos inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro. As
ações preferenciais não terão direito a voto, mas gozarão de vantagem
de prioridade na distribuição de dividendos e no reembolso de ações, no

Demonstração dos Resultados Notas 30/06/16 30/06/15
Receitas de Intermediação Financeira 19.252 6.846
Operações de crédito 152 205
Resultado de operações com títulos
e valores mobiliários 19.100 6.641
Despesas da Intermediação Financeira (232) (14)
Operações de captação no mercado (232) (14)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 19.020 6.832
Outras Receitas/Despesas Operacionais (6.092) (4.855)
Receitas de prestação de serviços 15 5.664 2.563
Despesas de pessoal 16 (5.993) (3.103)
Outras despesas administrativas 17 (6.405) (3.829)
Despesas tributárias 18 (1.634) (631)
Outras receitas operacionais 2.276 146
Outras despesas operacionais - (1)
Resultado Operacional 12.928 1.977
Resultado Não Operacional - (27)
Resultado Antes da Tributação sobre
o Lucro e Participações 12.928 1.950
Imposto de Renda e Contribuição Social (4.538) (528)
Provisão para imposto de renda (2.514) (323)
Provisão para contribuição Social (2.024) (205)
Participações Estatutárias No Lucro (1) -
Lucro Líquido do Exercício 8.389 1.422

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Semestres findos em 30/06/2016 e 2015

(Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Lucro líquido do semestre 8.389 1.422
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
gerado pelas atividades operacionais
Depreciações 54 6
Amortização 98 42
Valor justo de instrumentos financeiros livres
para negociação (19.100) (6.641)

(10.559) (5.171)
Decréscimo/acréscimo nos ativos e passivos
operacionais
Títulos e valores mobiliários (30.287) (19.165)
Outros créditos (1.883) (93)
Operações de crédito 183 148
Despesas antecipadas (109) -
Negociação e Intermediação de valores ativo (2.772) 615
Capitações no mercado (6.885) (525)
Negociação e Intermediação de valores Passivo 56.312 26.246
Outras obrigações (741) 671
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente
das atividades operacionais 3.259 2.726
Das atividades de investimento
Imobilizado (686) (254)
Intangível (464) (492)
Caixa líq. aplicado nas atividades de investimento (1.150) (746)
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 2.109 1.980
Caixa e equivalentes de caixa
No início do semestre 1.513 219
No final do semestre 3.622 2.199
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 2.109 1.980
caso de dissolução da Sociedade. Nos semestres findos em 30 de junho
de 2016 e 2015 não foram distribuídos dividendos. c) Destinação dos Lu-
cros: Em atendimento a Resolução CMN nº 3.605, a Easynvest destina o
saldo de lucros acumulados para reservas de lucros no encerramento das
demonstrações contábeis anuais. d) Juros sobre Capital Próprio: Nos
semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015 não foram pagos juros
sobre o capital próprio, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 13.
Responsabilidades: A Easynvest é responsável pela administração de
Fundos e Clubes de Investimento, cujos valores de Patrimônio Líquido no
exercício eram: 2016 2015
Fundos de Investimentos Multimercado 29.093 35.860
Clubes de Investimentos 4.691 6.431
Total 33.784 42.291
14. Transações com partes relacionadas: AEasynvest possui como par-
te relacionada os valores a receber, conforme descrito a seguir: a) Taxa de
administração: 2016 2015
Taxa de Administração de Fundos 39 18
Total 39 18
b) Remuneração do pessoal-chave da administração.: A remuneração
total do pessoal-chave da Administração, para o semestre findo em 30 de
junho de 2016 foi de R$ 1.056 (R$ 403 em 2015), a qual é considerada
benefício de curto prazo. 15. Receitas de prestação de serviços:

2016 2015
Rendas de assessoria técnica 37 358
Rendas de comissão e colocação de títulos 1.408 -
Rendas de corretagem de operações em bolsa 4.089 2.059
Rendas de outros serviços 130 146
Total 5.664 2.563
16. Despesas de pessoal: 2016 2015
Honorários da diretoria (1.056) (403)
Proventos (2.518) (1.370)
Encargos sociais (1.077) (569)
Benefícios (1.296) (745)
Outras despesas (46) (16)
Total (5.993) (3.103)
17. Outras despesas administrativas: 2016 2015
Despesas com água e energia (67) (48)
Despesas com aluguéis (161) (147)
Despesas com comunicações (587) (377)
Despesas de manutenção e conservação (360) (411)
Despesas com processamento de dados (2.312) (1.103)
Despesas com propaganda e publicidade (1.763) (832)
Despesas com publicação (42) (39)
Despesas com serviços bancários e custódia (124) (28)
Despesa com serviços técnicos especializados (302) (286)
Despesas de transporte (9) (4)
Despesa com depreciação e amortização (255) (399)
Outras despesas administrativas (423) (155)
Total (6.405) (3.829)
18. Despesas tributárias: 2016 2015
Taxa fiscalização CVM (46) (14)
Impostos sobre serviços - ISS (335) (173)
Contribuição ao COFINS (1.078) (382)
Contribuição ao PIS (175) (62)
Total (1.634) (631)
19. Gerenciamento da Estrutura de Capital e dos Riscos: Gerencia-
mento da estrutura de capital: Visando o atendimento à Resolução nº
3.988 de 30 de junho de 2011 do Banco Central do Brasil, a Easynvest,
adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto
de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação
de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com
os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexi-
dade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. Risco operacio-
nal: Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura de
gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução
CMN nº 3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as catego-
rias e política de risco operacional, os procedimentos de documentação e
armazenamento de informações, os relatórios de gerenciamento do risco
operacional e o processo de disclosure. Em junho de 2007, a Diretoria
aprovou um conjunto de medidas que foram implementadas durante o se-
gundo semestre de 2007, para garantir o completo alinhamento da Institui-
ção ao disposto na Resolução. Risco de mercado: O gerenciamento de
risco de mercado é efetuado pela área de Gestão de Riscos, que mantém
independência com relação à mesa de operações. A Instituição se encon-
tra apta a atender as exigências da Resolução CMN nº 3.464/07 que trata
da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabe-
lecidos. Risco de liquidez: Visando o atendimento a Resolução nº 4090
de maio de 2012 do Banco Central do Brasil, a Easynvest adotou a políti-
ca de gerenciamento de liquidez que tem como principal objetivo garantir
a capacidade de pagamento do grupo, onde são monitorados eventuais
descasamentos entre ativos e passivos, objetivando avaliar a capacidade
financeira da instituição em obter recursos para honrar seus compromis-
sos. Para maiores informações consultar a política de gerenciamento de
liquidez disponível no site da organização. Risco de crédito: A Easynvest
implementou sua estrutura de gerenciamento de risco de crédito, de acor-
do com as normas estabelecidas pela Resolução CMN 3.721 de abril de
2009. Essa estrutura permite a identificação, a mensuração, o controle e a
mitigação dos riscos de crédito da Easynvest. Entende-se que o risco de
crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas à de-
terioração de garantias vinculadas ao contrato de crédito, à inadimplência
do “tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos
termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da
deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou
remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de
recuperação”. Adicionalmente, a Easynvest mantém aderência às melho-
res práticas de mercado, a fim de explorar segmentos de mercado econo-
micamente interessantes, mitigando, contudo, a possibilidade de inadim-
plência. Nos casos em que atua exclusivamente como intermediadora no
âmbito de câmaras de pagamento, o risco incorrido é reduzido. 20. Limites
operacionais: As instituições financeiras estão obrigadas a manter um Pa-
trimônio de Referência compatível com os riscos de suas atividades, supe-
rior ao mínimo de 9,875% do Patrimônio Exigido. O Índice calculado para
o semestre encerrado em 30 de junho de 2016 é de 73,69 % (65,95% em
2015). 21. Eventos subsequentes: Não ocorreram eventos subsequentes
após a data de encerramento do semestre findo em 30 de junho de 2016.

Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reserva Especiais de Avaliação Prejuízos

Realizado Legal Lucros Patrimonial Acumulados Total
Saldos no início do semestre 31/12/15 12.798 183 34 (25) - 12.990
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - - - (85) - (85)
Lucro líquido do semestre - - - - 8.389 8.389
Saldos no fim do semestre em 30/06/16 12.798 183 34 (110) 8.389 21.294
Mutações do semestre - - - (85) 8.389 8.304
Saldos no início do semestre 31/12/14 12.798 - - (7) (2.190) 10.601
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - - - (11) - (11)
Lucro líquido do semestre - - - - 1.422 1.422
Saldos no fim do semestre em 30/06/15 12.798 - - (18) (768) 12.012
Mutações do semestre - - - (11) 1.422 1.411

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Semestres findos em 30/06/2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de Reais)

Marcio Martins Cardoso - Diretor Reinaldo Dantas - Contador CRC-1SP 110330/O-6
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e Acionistas da Easynvest- Título Corretora de Va-
lores SA - São Paulo - SP. Examinamos as demonstrações contábeis da
Easynvest - Título Corretora de Valores SA (“Easynvest”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Respon-
sabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis: A
Administração da Corretora é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstra-
ções contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas reque-

rem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção re-
levante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das de-
monstrações contábeis da Corretora para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar
uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Adminis-
tração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contá-
beis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em

nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Easynvest - Título Corretora de Valores SA em 30 de junho
de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspon-
dentes ao exercício anterior: Os valores correspondentes ao semestre
findo em 30 de junho de 2015, apresentados para fins comparativos, foram
auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório sem
modificação em 10 de agosto de 2015.

São Paulo, 18 de agosto de 2016

BDO RCS Alfredo Ferreira Marques Filho
Auditores Independentes SS Contador
CRC 2 SP 013846/O-1 CRC 1 SP 154954/O-3

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS - CNPJ nº 09.358.105/0001-91 - NIRE 33.300.285.601
Assembleia Geral Ordinária realizada em 19/04/2016. Data, Hora e Local: No dia 19/04/2016, às 10h, na sede social da Cetip
S.A. - Mercados Organizados (“Cetip” ou “Companhia”), no auditório do 2º andar, do Edifício Presidente Castello Branco, sito na Av.
República do Chile, 230, Rio de Janeiro/RJ. Convocação e Publicações: Editais de convocação publicados no DOERJ e no jornal Valor
Econômico dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, nos dias 17, 18 e 21/03/2016. Demonstrações Financeiras publicadas nas
edições de 9/03/2016 do DOERJ e do jornal Valor Econômico dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Foram também divulgados
ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução nº 481/2009 da Comissão de Valores Mobiliários. Presença:
Presentes acionistas representando mais de 33% do capital social da Companhia. Mesa: Sr. André Veiga Milanez - Presidente; e Sra.
Bianca Benedetti Galvão de Araújo Borsato - Secretária. Ordem do Dia: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015; (2) Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2015; (3) Fixar a remuneração global da administração para o exercício de 2016;
e (4) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, para um novo mandato unificado de 2 anos, de acordo com
as chapas apresentadas, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 19 do Estatuto Social. Deliberações: Foram tomadas as
seguintes deliberações, com a abstenção dos legalmente impedidos, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de
sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1° e 2° da Lei n° 6.404/76:
1) Por unanimidade de votos dos presentes e registradas as abstenções, aprovar as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, acompanhadas do parecer dos auditores independentes. 2) Por
unanimidade de votos dos presentes, aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2015,
correspondente a R$497.604.553,59, acrescido dos dividendos e juros sobre o capital próprio prescritos, no valor de R$32.202,15,
totalizando o montante de R$497.636.755,74, nos seguintes termos: (a) R$ 74.672.885,19, para constituição de reserva estatutária
nos termos do artigo 76 do Estatuto Social da Companhia; e (b) R$422.963.870,55 à conta de dividendos. Deste valor, após a
compensação dos juros sobre o capital próprio e dividendos intermediários pagos e/ou creditados durante o exercício de 2015, nos
valores brutos de R$94.890.175,55 e R$245.081.225,02, respectivamente, restará um saldo líquido a pagar de R$82.992.469,98,
o qual será distribuído aos acionistas a título de dividendos, correspondendo ao valor aproximado de R$0,3194 por ação (esse
valor poderá sofrer alterações em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de
ações outorgadas no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia e por eventual aquisição de ações no âmbito
do Plano de Recompra de Ações da Companhia). O pagamento dos dividendos será realizado em 09/05/2016, utilizando-se como
base a posição dos acionistas em 02/05/2016. As ações serão negociadas na condição “com” até o dia 02/05/2016, inclusive, e
passarão a ser negociadas “ex-dividendos”, a partir de 03/05/2016. 3) Por maioria de votos dos presentes, não aprovar a fixação da
remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2016 no valor de até R$46.913.000,00. 4) Por maioria
de votos dos presentes e registradas as abstenções, aprovar a reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos seguintes membros do
Conselho de Administração da Companhia, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de
posse lavrados em livro próprio, para um novo mandato unificado de 02 anos, contados a partir da presente data: (a) Sr. Edgar da
Silva Ramos, brasileiro, casado, economista, RG nº 2.089.942-3, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF/MF nº 156.899.567-91, residente
e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 500, Bloco 06, sala 218, Barra da Tijuca, para ocupar
o cargo de Presidente e membro independente do Conselho de Administração; (b) Sr. David Scott Goone, norte-americano, casado,
contador, passaporte norte-americano nº 454657165, com escritório em 353 North Clark Street, Suite 3100, Chicago, Illinois, Estados
Unidos da América, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (c) Sr. Roberto de Jesus Paris, brasileiro,
casado, administrador de empresas, RG nº 21.817.359, expedida pela SSP/SP, CPF/MF nº 106.943.838-30, residente e domiciliado na
cidade de Osasco, estado de São Paulo, na Rua Aurora Soares Barbosa, s/nº, Prédio Prata, 3º andar, para ocupar o cargo de membro
do Conselho de Administração; (d) Sr. José Roberto Machado Filho, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 17.421.547-2, expedida
pela SSP/SP, CPF/MF nº 116.001.028-59, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Av. Juscelino Kubitschek, nº
2.235, Vila Olímpia, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; (e) Sr. Alexsandro Broedel Lopes, brasileiro,
casado, contador, RG nº 1.215.567, expedida pela SSP/ES, CPF/MF nº 031.212.717-09, residente e domiciliado na cidade e estado de
São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Terraço, Torre Olavo Setúbal, para ocupar o cargo de membro do Conse-
lho de Administração; (f) Sr. Pedro Paulo Mollo Neto, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 15.549.680-3, expedida pela SSP/SP,
CPF/MF nº 125.968.388-50, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Rua Jandiatuba, nº 630, Conj. 425 e 426,
bloco A, Vila Andrade, para ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração; (g) Sr. Robert Taitt Slaymaker,
norte-americano, casado, administrador de empresas, passaporte norte-americano nº 422061393, CPF/MF nº 233.709.298-48, com
escritório em 1 Belvedere Way, Belvedere, Califórnia, Estados Unidos da América, para ocupar o cargo de membro independente
do Conselho de Administração; (h) Sr. José Lucas Ferreira de Melo, brasileiro, divorciado, contador, RG nº 403.933, expedida pela
SSP/DF, CPF/MF nº 117.307.901-78, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1663,
2º andar, Jardim Paulistano, para ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração; (i) Sr. Alkimar Ribeiro
Moura, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 5.342.714-2, expedida pela SSP/SP, CPF/MF nº 031.077.288-53, residente e domi-
ciliado na cidade e estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 2º andar, Jardim Paulistano, para ocupar o cargo de
membro independente do Conselho de Administração; e (j) Sr. Cassio Casseb Lima, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG
nº 7.666.225-1, expedida pela SSP/SP, CPF/MF nº 008.377.188-30, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conj. 82, Pinheiros, para ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata de forma sumária que, lida e achada
conforme, foi por todos os presentes assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 19/04/2016.
André Veiga Milanez - Presidente; Bianca Benedetti Galvão de Araújo Borsato - Secretária. JUCERJA nº 00002940865 em 25/08/16.

O BANCO DO BRASIL S.A., em conformidade com a Lei 8.666/93, Art. 39,
torna público que, em 15/09/2016, às 16hs, na Avenida São João n° 32 –
13° andar – Centro – CEP: 01.036-900 – São Paulo (SP), será realizada
Audiência Pública para prestar os esclarecimentos relativos ao processo de
licitação Pregão Eletrônico 2016/04722 (7421) CESUP Licitações São Paulo
– SP, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de
vigilância armada, compreendendo postos com cobertura ininterrupta, nos
termos da legislação federal vigente, para dependências utilizadas pelo Banco
do Brasil S.A. no Estado de Roraima – Lote 01 A partir desta data, a minuta
do Edital estará disponível e poderá ser retirada no endereço Avenida São
João n° 32 – 13° andar – Centro – CEP: 01.036-900 – São Paulo (SP) e na
Internet, endereço http://www.bb.com.br/editaislicitacoes. Outras informações
poderão ser obtidas pelo e-mail cesuplicit.tieserv@bb.com.br com o título
Audiência Pública 2016/007 (7421).

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS 2016/04567 (7421) CESUP Licitações São Paulo
(SP); OBJETO: Serviços de engenharia para Retrofitting de Ar Condicionado
da Agência Leopoldina – MG; LOCAL/HORA REALIZAÇÃO: Av. São João,
32 – 15º andar – São Paulo – SP, em 22/09/2016 às 11h30min; OBTENÇÃO
DO EDITAL: No Endereço Acima, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, ATÉ O DIA
21/08/2016, MEDIANTE PAGAMENTO DE R$ 10,00 e na Internet endereço
http://www.bb.com.br/editaislicitacoes. Informações: através do e-mail
cesuplicit.eng1@bb.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – 024-2016 - PROCESSO: 04.000.488/16-20
OBJETO: fornecimento e instalação de 1 (um) Access Point – AP, necessário para ativação das
redes WiFi (sem fio) para prover acesso livre (Hotspot) em órgãos públicos localizados em Vilas
& Favelas do Município de Belo Horizonte à RMI, incluindo o fornecimento de materiais e
serviços de instalação, garantia e suporte, necessários à ativação de um Hotspot em local
público localizado no Município de Belo Horizonte, sob a responsabilidade operacional da
PRODABEL, para atender ao Convênio celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, o Município de Belo Horizonte e a Empresa de Informática e Informação do Município
de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, cujo objeto é a implantação de infraestrutura de
convergência social e digital, conforme descrito no Anexo I (Termo de Referência/Especificação
Técnica/Quantidade), partes integrantes deste Edital.
Recepção/Abertura das propostas: dia 13/09/2016 às 09:30h.
Início da sessão de disputa de preços: 13/09/2016 às 14:30h.
Prazo da disputa: 10 (dez) minutos, por lote mais um tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos.
O sistema emitirá durante a disputa, aviso alertando para o fechamento iminente do pregão.
Referência de tempo: horário de Brasília
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET.
O edital e suas alterações poderão ser obtidos no site www.licitacoes-e.com.br e
www.portalpbh.pbh.gov.br.
Para participar do Pregão Eletrônico, os interessados deverão credenciar-se junto às Agências
do Banco do Brasil S/A, para obtenção da senha de acesso. Para obter informações sobre o
sistema “Pregão Eletrônico” poderão acessar o site www.licitacoes-e.com.br.
Quaisquer informações, bem como cópia de Editais, poderão ser obtidas na Gerência de
Licitações e Controle de Registro de Preços - GLAA-PB, à Avenida Presidente Carlos Luz, nº
1.275 – sala 127 – bairro Caiçara – Belo Horizonte – MG – CEP 31.230-000, ou pelo telefone
(31) 3277-8383.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2016.
Paula Vieira de Mello Dumont

Gerente de Licitações e Controle de Registro de Preços – GLAA-PB

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A

PRODABEL

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
CNPJ/MF nº 10.760.260/0001-19 - NIRE 35.300.367.596

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho de 2016
Ordem do Dia e Deliberação Unânimes: Os membros do Conselho de Administração decidiram após análise e discussão
aprovar, por unanimidade e sem ressalvas: (i) a criação do Sexto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Sexto
Plano”), que acompanha a presente ata como Anexo I, em relação ao qual serão outorgadas novas opções de compra de
ações ordinárias de emissão da Companhia, mediante a celebração de Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações
entre a Companhia e os beneficiários do Sexto Plano, sendo estes executivos-chave da Companhia. O número máximo de
ações ordinárias de emissão da Companhia disponíveis para o exercício das opções no âmbito do Sexto Plano ficará limitado
a 1.500.000, que representarão 1,13% do capital social diluído da Companhia. A implementação do Sexto Plano de Opção
de Compra de Ações da Companhia está condicionada à sua aprovação pela assembleia geral extraordinária de acionistas da
Companhia, a ser convocada. (ii) a alteração do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em relação ao
preço de exercício das opções de compra, que passa a (a) não ser atualizado monetariamente e (b) ter a dedução do valor por
ação a ser pago a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, a partir do momento em que a ação da Companhia for
negociada “ex-dividendo” após uma deliberação da Assembleia Geral de Acionistas ou Reunião do Conselho de Administração
que aprovar, conforme o caso, a referida distribuição. O cálculo do preço de exercício considerará os montantes distribuídos
como dividendos ou juros sobre o capital próprio durante o período da data de concessão até o exercício das opções por cada
participante. A nova redação do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia consta do Anexo II à presente
ata. A alteração do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia está condicionada à sua aprovação pela
assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia, a ser convocada. Uma vez autorizada a alteração pelos acionistas
da Companhia, ficam autorizados os diretores da Companhia a celebrar todo e qualquer instrumento e realizar todo e qualquer
ato necessário para a implementação da alteração do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, incluindo
mas não se limitando à alteração dos contratos com os beneficiários dos planos. (iii) a alteração do Quinto Plano de Opção de
Compra de Ações da Companhia, em relação ao preço de exercício das opções de compra, que passa a (a) não ser atualizado
monetariamente e (b) ter a dedução do valor por ação a ser pago a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, a
partir do momento em que a ação da Companhia for negociada “ex-dividendo” após uma deliberação da Assembleia Geral de
Acionistas ou Reunião do Conselho de Administração que aprovar, conforme o caso, a referida distribuição. O cálculo do preço
de exercício considerará os montantes distribuídos como dividendos ou juros sobre o capital próprio durante o período da data
de concessão até o exercício das opções por cada participante. A nova redação do Quinto Plano de Opção de Compra de Ações
da Companhia consta do Anexo III à presente ata. A alteração do Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
está condicionada à sua aprovação pela assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia, a ser convocada. Uma vez
autorizada a alteração pelos acionistas da Companhia, ficam autorizados os diretores da Companhia a celebrar todo e qualquer
instrumento e realizar todo e qualquer ato necessário para a implementação da alteração do Quinto Plano de Opção de Compra
de Ações da Companhia, incluindo, mas não se limitando à alteração dos contratos com os beneficiários dos planos. Nada
mais. Local e Data: Santo André, 27/07/2016. Elton Flávio Silva de Oliveira - Secretário. JUCESP nº 359.521/16-2 em
15/08/2016. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2016/SENAI
ENTREGA DOS ENVELOPES/CREDENCIAMENTO: das 14h00min às 14h30min
do dia 13 de Setembro de 2016. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h30min do
dia 13 de Setembro de 2016 (horário desta Capital). OBJETO: Registro de Preços
para Futura e Eventual Contratação de Empresa, Especializada em Serviços
Continuados de Limpeza, Conservação e Higienização, dentro dos Parâmetros
e Rotinas Estabelecidas, com fornecimento de Insumos, Equipamentos
adequados e utilização de Mão de Obra qualificada, para a Unidade
SENAI/Nova Mutum - MT, conforme Especificações e condições constantes neste
Instrumento Convocatório e seus Anexos. Aquisição do Edital:
www.portaldofornecedor.fiemt.com.br - Telefone: (65) 3611-1612 ou FAX (65)
3611-1687. LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão Permanente de Licitação do
Sistema FIEMT. Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça n° 4301, bairro
Bosque da Saúde, Cuiabá–MT.

Cuiabá, 29 de Agosto de 2016.
Ana Virgínia de Carvalho - Coordenadora de Aquisições e Contratos – SFIEMT

GESTÃO COMPARTILHADA COORDENADORIA
DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS


