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rec:8005565

CARAÚBA AUTO POSTO LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Renova-
ção da Licença de Operação N° 68000214 , válida até 18/03/2021 para COMÉRCIO 
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, sito à AV. JOSE AMADOR 
GALVÃO, Nº 26 – GUAXINDUBA - CARAGUATATUBA/SP.

rec:8005566

ITABARI COMÉRCIO DE CARNES LTDA ME, torna público que requereu na CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação, para a atividade de produção de pre-
paração de carnes e subprodutos de coelhos (lebres) e outros pequenos animais, , 
sito à Rua Primeiro de Maio, 60, Centro Itaju/SP.

rec:8005567

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS/REPLAN , torna público que REQUE-
REU NA CETESB A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA REFINARIA 
DE PAULÍNIA N° 37002173, sito à RODOVIA SP 332 - KM 132 - JARDIM PLANAL-
TO, PAULÍNIA/SP.

rec:8005568

CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTOMEROS EIRELI - ME, torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação Parcial N° 21006982 , válida até 18/03/2019, 
para Peças e acessórios de borracha para usos industriais diversos fabrica, sito à 
RUA DEZ DE SETEMBRO, 320, DISTRITO INDUSTRIAL, CHARQUEADA/SP.

rec:8005569

MINERAÇÃO DO VALE LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Licença de 
Operação N° 21006942, válida até 16/03/2019, para extração de Areia, sito à SÍTIO 
PALMEIRAS, ZONA RURAL, CORUMBATAÍ/SP.

rec:8005570

SOUZA & GARCIA COSMÉTICOS LTDA - ME, torna público que requereu junto a 
CETESB a LICENÇA PRÉVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a atividade de 
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS , sito à RUA LUIZ 
CARLOS DA SILVEIRA, 175 - VILA TÊNIS CLUBE - ASSIS/SP.

rec:8005571

MARKEM-IMAJE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS LTDA., torna público que re-
quereu na CETESB a Licença Previa e de Instalação para ampliação da atividade de 
fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial , sito à Rua Via Paulo 
Leoni, 2227 – Bairro Paineiras Itupeva/SP.

rec:8005572

I & M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA LTDA., torna público que RECEBEU DA CE-
TESB A LICENÇA DE OPERAÇÃO DE SUA ETE SOB O NUMERO 60004273, sito à 
Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira Km 29,8 Bairro Moenda Itatiba/SP.

rec:8005573

TEX-17 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., torna público que recebeu da CETESB 
a Licença Prévia e de Instalação N° 32001270 p/Combustíveis e lubrif. p/ veículos 
comércio varejista, sito à AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 108, JD. PIRATININGA, 
CEP 06233-020, OSASCO/SP.

rec:8005574

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJOBI - APPRI , 
torna público que Requereu junto à CETESB a Licença Prévia para Produtos Deriva-
dos de Peixes, congelados Fabricação de , sito à Rodovia Cesário José de Castilho, 
0, Km 474, no município de Itajobi/SP.

rec:8005575

SERRARIA HORIZONTE AZUL LTDA. ME, torna público que requereu na CETESB 
a Renovação de Licença de Operação para desdobramento de madeira (serraria), 
sito à Estrada do Bairro Serra Negra dos Caetanos, s/n - Bairro Serra Negra dos 
Caetanos, CEP 18180-000 Tapiraí/SP.

rec:8005576

AUTO POSTO MILANO RIO CLARO LTDA., torna público que requereu na CETESB 
a Renovação de Licença de Operação para comércio varejista combustíveis e lubrifi-
cantes para veículos, sito à Rua 14, n° 134, Vila do Radio, Rio Claro/SP.

rec:8005577

DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS GUARANTA LTDA EPP, torna 
público que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para FA-
BRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPELÃO., sito à RUA JOÃO BERTOLI N° 885 
- CENTRO GUARANTÃ/SP/SP.

rec:8005578

GTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA- EPP, torna 
público que requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação para Fa-
bricação de Detergentes para uso institucional e doméstico, sito à Rua Lapa, 333, 
Chacaras Marco, Cep 06419-020, Barueri/SP.

rec:8005579

A RICH DO BRASIL LTDA., torna público que Requereu junto a CETESB a renova-
ção de sua Licença de Operação,para fabricação de produtos Alimenticios , sito à 
Avenida Cargill S/N , Bairro Horto Florestal Mairinque/SP.

rec:8005580

AQUAFIOS INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA ME ME, torna pú-
blico que requereu da Cetesb a renovação da licença de operação para fabricação 
de fios, cabos e condutores elétricos isolados, , sito à r. Roque Martins Costa Junior, 
277, Pq. Ind. Campo Verde São José do Rio Preto/SP.

rec:8005581

DANIEL XAVIER - ME, torna público que requereu junto à Cetesb a Renovação da 
Licença de Operação (LO) com a solicitação nº 91180265 para Serviços de usina-
gem, tornearia e solda., sito à Estrada Municipal Sete Voltas, 20.500 – São João 
Taubaté/SP.

rec:8005582

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA., torna público que recebeu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação N° 63001314 , válida até 15/05/2018, para fa-
bricação de Esmaltes, lacas e vernizes , sito à RUA JOSE OLETO, 1140, DISTRITO 
INDUSTRIAL II MOCOCA/SP.

rec:8005583

SORVETERIA AVENIDA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS LTDA., torna público que REQUEREU NA CETESB A LICENÇA PRÉ-
VIA E DE INSTALAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE GELADOS COMESTÍVEIS, sito à 
Av. Comendador Virgolino de Oliveira nº 749 Box 08 Bairro Jardim Ivete no Municipio 
de Itapira/SP.

rec:8005584

BRASCABOS COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA., torna pú-
blico que requereu na CETESB a Licença Prévia para fabricação de fios, cabos e 
condutores elétricos isolados, n. e., sito à Avenida Brasil, nº 3464, Distrito Industrial, 
Rio Claro/SP.

rec:8005585

POSTO ALTO DE PINHEIROS LTDA., torna público que recebeu da CETESB a re-
novação da Licença de Operação Nº 45006919 válida até 18/03/2021 para Comércio 
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Posto Revendedor, sito à Rua dos Macu-
nis, 644, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP.

rec:8005586

ZULMIRA ACHITTE CARREIRA & FILHOS LTDA., torna público que recebeu da CE-
TESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação Nº 4001192 
e requereu a Licença de Operação para, Sucatas de metais ferrosos e não-ferrosos 
(exceto de alumínio), reciclagem de, sito à Rua Peru, 2545, complemento 2511, 
PQ.I.C.Q.JUNQ, CEP: 14.075-310, Ribeirão Preto/SP.

rec:8005587

MULTIFIBRAS COMERCIO E FABRICAÇÃO DE PLASTICOS LTDA ME, torna pú-
blico que recebeu da CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação N° 
14001760 , válida até 14/03/2020, para fabricação de Moveis de vime, bambu, junco 
e semelhantes, sito à AVENIDA NOVA GRANADA, 2220, ELDORADO SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP.

rec:8005588

MERCK SHARP & DOHME SAÚDE ANIMAL LTDA., torna público que torna público 
que requereu junto à CETESB a Licença Prévia para fabricação de medicamentos 
para uso veterinário,, sito à RUA CORONEL BENTO SOARES, 530, ITAGAÇABA, 
CRUZEIRO/SP.

rec:8005589

AMOART INDÚSTRIA GRAFICA EIRELI, torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação N° 65002149 , válida até 25/02/2019, para Embalagens de 
papel, impressas ou não fabricação de, sito à Rua Nair Simoni Pancieira, 325, Jardim 
Santa Cecilia Mogi Guaçu/SP.

rec:8005590

J2G2 USINAGEM LTDA ME, torna público que requereu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação, para serviço de usinagem (torno, fresa, etc.), sito à Rua Jo-
ana Paschoalotti Marchelli, n. 110, 1, Bairro Vila São Caetano, Bragança Paulista/SP.

rec:8005591

DECORADORA TONELLO E SOUZA LTDA. - ME, torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Operação-Renovação 37000176 processo 37/10824/15 ativi-
dade de Decoração, Lapidação, Vitrificação e outros trabalhos em Cerâmica, Louca, 
Vidros e Cristal,, sito à Rua: Jose da Silva novo, 115 Jardim Andrade Pedreira/SP.

rec:8005592

SERRARIA AVANHANDAVA LTDA - ME, torna público que recebeu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação N° 13002723 , válida até 26/02/2020, também 
a Licença de Operação de Ampliação N° 13002722, válida até 22/02/2020, para Des-
dobramento de madeira serviço de , sito à ESTRADA VICINAL ARMANDO VIANA 
EGREJA, KM 0+700M, DISTRITO INDUSTRIAL, AVANHANDAVA./SP.

rec:8005593

VIVALDO DA SILVA CASA BRANCA EIRELI, torna público que requereu na CETESB 
a Renovação da Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis 
para veículos automotores (posto revendedor), sito à Rua Moacir Troncoso Peres, n° 
286, Centro, Casa Branca/SP.

rec:8005594

MECÂNICA IMPLEMAQ LTDA., torna público que requereu na CETESB a Renova-
ção de Licença de Operação para fabricação de peças e acessórios para o sistema 
de direção e suspensão, sito à Estrada Municipal Abílio Notário S/N Km 02 + 300 
metros. Bairro Brejão. CEP 19160-000. Álvares Machado/SP.

rec:8005595

JEAN MENDES DE OLIVEIRA ME, torna público que requereu na CETESB de for-
ma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para Fabricação de 
Instrumentos Musicais de Corda, sito à Av. Gabriel do Ó, N° 1274, Conj. Habitacional 
Gabriel do Ó Mococa/SP.

rec:8005596

VECTOR MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA ME, torna público que requereu na CE-
TESB a Renovação de Licença de Operação para "móveis com predominância em 
metal, Fabricação de", sito à Rodovia SP147, Jardim Primavera, 597 MOGI MIRIM/
SP.

rec:8005597

DISTRIBUIDORA BENITES LTDA ME, torna público que recebeu da CETESB a Li-
cença de Operação N° 67000759 , válida até 17/03/2020, para produção Carvão ve-
getal (florestas plantadas), sito à ESTRADA MUNICIPAL TPA 268, S/Nº, CH.N.SRA 
FÁTIMA, BARRO PRETO DE CIMA TUPI PAULISTA/SP.

rec:8005598

HIDROSOLUÇOES RIO PRETO LTDA - ME, torna público que REQUEREU NA CE-
TESB A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE OPERAÇAO PARA A ATIVIDADE DE: FA-
BRICAÇAO E REPARAÇAO DE ARTIGOS HIDRAULICOS (MACACOS HIDRAULI-
COS)., sito à RUA SAO JOAO, 1212, BOA VISTA, CEP 15025-025 SAO JOSE DO 
RIO PRETO/SP.

rec:8005599

CALDEIRARIA TAMBAÚ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Operação Nº 63001308 para Peças e obras di-
versas de caldeiraria pesada fabricação de, sito à RUA CEL. JOSÉ BITENCOURT, 
4, CENTRO. Tambaú/SP.

rec:8005600

CONCREVISA - CONCRETOS, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., torna público que re-
quereu da CETESB a Renovação da Licença de Operação para atividade de Prepa-
ração de massa de concreto e argamassa para construção, sito à Estrada Municipal 
Antonio Jorge Pereira, 200, Pinhal - Boituva/SP.

rec:8005601

PROLIND INDUSTRIAL LTDA LTDA., torna público que solicitou junto a CETESB a 
renovação da Licença de Operação para sua unidade de fabricação de perfis extru-
dados , sito à Rodovia Presidente Dutra s/nº , Km 138,5 Eugênio de Melo ,São José 
dos Campos /SP.

rec:8005602

METALÚRGICA REALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., torna público que 
requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para fabricação de 
parafusos metálicos. , sito à Rua Campinas, 170 - Vila Hortolândia Jundiaí/SP.

rec:8005603

VALE DO TAMBAÚ INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA., torna público que RECEBEU DA 
CETESB A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 63001307, VÁLIDA ATÉ 
21/03/2018, PARA PAPÉIS PARA EMBALAGENS FABRICAÇÃO DE , sito à ESTRA-
DA TAMBAÚ A MOCOCA, KM 5,2 - TERRA VERMELHA TAMBAÚ/SP.

rec:8005604

LUZ ANODIZAÇÃO DECORATIVA E TRATAMENTO DE METAIS LTDA. - ME, torna 
público que requereu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação para fabricação 
de artigos de bijuterias para uso pessaol, sito à Rua Asme Abdalla Salibe, 441, Jd. 
Granja Machado Limeira/SP.

rec:8005605

LUWA AUTO POSTO LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Renovacao 
da Licenca de Operacao numero 63001311 , valida ate 21/03/2021 , para Posto 
de abastecimento de veiculos ., sito à AV Americo Pereira Lima ,556, jd Lavinia . 
MOCOCA /SP.

rec:8005606

BACCIO D ORO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL EI-
RELI ME, torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia, de Instalação e 
de Operação Nº 28000489, válida até 08/09/2017, para a fabricação de produtos 
da indústria do pão, sito à Rua Rio de Janeiro, nº 600, Distrito Industrial Itápolis/SP.

rec:8005607

TRI-METAL CONSTRUÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA., torna pú-
blico que recebeu da CETESB a Licença de Instalação nº 63000193 e requereu a 
Licença de Operação para Estruturas Metálicas, n.e. fabricação de, sito à Rua João 
Duva, nº 120, Distrito Industrial, São José do Rio Pardo/SP.

rec:8005608

GIRO POSTO LTDA EPP, torna público que soliciotu junto da CETESB a renovação 
da Licença de Operação, para comércio varejista de combustível, lubrificante e lava-
gem, sito à Avenida Mutinga nº 2174, Pirituba São Paulo /SP.

rec:8005609

WEBA PRINT COMÉRCIO ELETRÔNICO E SERVIÇOS LTDA., torna público que 
requereu na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Ins-
talação para serviços gráficos,, sito à Av. Lee wun Hsiang, 800, Parque San José, 
Cotia, São Paulo/SP.

rec:8005610

RAQUEL APARECIDA ZACCARO RUIZ ME, torna público que REQUEREU NA 
CETESB A LICENÇA PRÉVIA, METAIS NÃO FERROSOS, FUNDIÇÃO DE, , sito 
à RUA PROFESSOR JOSE GOMES CAETANO, 710 – D.I. - CEP 13.612-392 – 
LEME/SP./SP.

rec:8005611

TAMISA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME, torna público que recebeu da CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação Simplificada N° 7000537 , válida até 
21/03/2020, para Calçados de couro, n.e. fabricação de, sito à RUA ALBERTO AU-
GUSTO TEIXEIRA, 328, JD DR LUCIANO JAÚ/SP.

rec:8005612

SOARES DE PAULA E GOMES SOARES LTDA. ME, torna público que recebeu da 
CETESB a licença prévia e de Instalação Nº 57000714 para serviços de Usinagem 
(torno, fresa, etc), sito à Rua NERVAL MONSTANS COSTA, LOTE 10 E 11, JARDIM 
SANTA JULIA SAO JOSE DOS CAMPOS/SP.

rec:8005613

WEIDMANN TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA., torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença de Operação N° 5008179, válida até 22/03/2020 para PEÇAS E 
ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES, 
SINCRONIZADORES E SEMELHANTES FABRICAÇÃO DE, sito à Alameda Itajubá, 
n° 2710/2738 (Lotes 20 e 21 Q-B) Joapiranga II – Valinhos/SP.

Avante.Com.Vc Soluções
 e Participações S.A. 

CNPJ 15.562.467/0001-00 – NIRE 35.300.451.520
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1º 
convocação, dia 6/4/16, 10 hs, na sede, SP/SP, Avenida Nove de Julho, 4939, 
conjuntos 91, 92 e 93, Torre Europa, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) aprovação da proposta de aumento do capital social da 
Companhia, no valor total de R$ 3.042.969,54, mediante a emissão de 
84.786 novas Ações Preferenciais Classe B, com preço de emissão de R$ 
35,89 cada uma; e (ii) Fixação do prazo de 30 dias para o exercício do direito 
de preferência dos acionistas na subscrição das novas ações. SP, 22/3/16. 
Bernardo dos Guimarães Bonjean - Presidente Conselho de Administração. 
 (24, 25, e 29/03/2015)

Bondybach Administração
e Participações S/A

CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em A.G.O, a
se realizar no dia 25/04/2016, as 10 horas, na Rua  Candido Portina-
ri , 1367  Sala 04, Vila Piaui  -  São  Paulo  SP, a fi m de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, exami-
nar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício so-
cial fi ndo em 31/12/2015; b) Outros assuntos de interesse social. Avisos:
Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, os documentos a que re-
fere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social passa-
do. São Paulo, 21/03/2016. Ricardo Valtner – Diretor Presidente

Companhia de Gás 
de São Paulo

CNPJ/MF 61.856.571/0001-17

Comunicado
A Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS torna público que re-
cebeu da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB a 
Licença Ambiental de Operação n° 2321, de 23/03/2016, para o Projeto 
Estruturante Gás Natural Comprimido - GNC Campos do Jordão 
(Fase 1) no município de Campos do Jordão com validade de 
10 anos, a contar da data de sua emissão.

Rede Ancora - SP Importadora, Exporta-
dora e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ/MF nº 02.596.357/0001-00
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem em AGOE, a realizar-se,
no dia 28/04/2016, às 19 horas em 1º convocação, e às 19:30 horas, em 2º
convocação, a ser realizada na sede, na Rua Joaquim Oliveira Freitas,
nº 2.188, Vila Mangalot, São Paulo/SP, tendo como ordem do dia: (a) Aprova-
ção dos demonstrativos contábeis do ano-calendário de 2015; (b) autoriza-
ção da empresa a participar do capital social de outra empresa. (c) alteração
do estatuto social; e (d) outros assuntos de interesse social, com a
re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário. São Paulo,
24/03/2016. Luiz Carlos Prevedel-Diretor Administrativo.(25.29.30/03/2016)

UNOTEL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.356.224/0001-42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Acionistas convocados a reunirem-se em AGO/E, dia 27/04/16,
às 14hs. Local: Tryp Nações Unidas, Rua Fer nandes de Moreira, 1.264,
Chácara Santo Antônio, SP/SP. Ordem do dia: AGO: Examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/15; AGE: Eleição dos Membros do
Conselho Fiscal e de Administração; Outros assuntos de interesse. Os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 relativos ao exer-
cício social encerrado em 31/12/15 estão à disposição dos acionistas na
sede social da Companhia. São Paulo, 22 de março de 2016.

Orlando Ferreira Neto - Diretor Presidente (25, 29 e 30)

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade do
Instituto do Coração - InCor-HCFMUSP, a saber: Processo: 1629/15 para
aquisição de Materiais de uso Técnico Hospitalar que será realizado em
05/04/2016 às 09:00 hrs. O edital poderá ser obtido na íntegra no site: 
www.zerbini.org.br. São Paulo, 24 de Março de 2016. Valmir Oliveira e 
Angela Spacca.

Porto Seguro S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 01665-9

CNPJ/MF nº 02.149.205/0001-69 - NIRE 35.3.0015166.6
Certidão

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03/02/2016 
às 8h30. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.  Certifico 
o registro sob o número 78029/16-8 em 18/02/2016. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

Imobiliária Paramirim S.A.
CNPJ/MF nº 51.049.823/0001-42 - NIRE nº 35.300.315.260

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram à dispo-
sição, na sede da Companhia, na Fazenda Aparecida, Município 
de Iracemápolis - SP, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2015.  
Pradópolis – SP, 25/03/2015. A Diretoria. (25, 29 e 30)

EQUATORIAL SISTEMAS S/A
CNPJ/MF nº 01.111.976/0001-02 - NIRE 35.300.319.231

AVISO AOS ACIONISTAS
Nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, sirvo-me da pre-
sente para comunicar aos Senhores Acionistas que o relatório da 
administração da Equatorial Sistemas S/A pertinente ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2015, as demonstrações 
financeiras e o parecer dos auditores independentes do referido 
período encontram-se à sua disposição na sede social. César Ce-
leste Ghizoni - Presidente do Conselho de Administração

FUNDAÇÃO ZERBINI  
CNPJ: 50.644.053/0001-13

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Convênio S.E.S. 662/2014–Projeto1090 (7º e 8º Andar) INCOR

DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme inciso II, Artigo 24 da Lei 
8.666/93-Processo 239/16 – Contratante: Fundação Zerbini. Contratada:
Alban Indústria Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. Objeto: 
Aquisição de Carro Dispensador para 300 Bandejas. São Paulo, 24 de 
Março de 2016. Valmir Oliveira e Rafael Miranda

Plajo S.A. Indústria e Comércio 
de Plásticos

CNPJ nº 61.160.180/0001-63
Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30/04/2016 às 16h 
na sua sede social, na Rua Capitão José Gallo, 2.040 - Bairro Aliança
- Ribeirão Pires/SP, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Elevação do aumento do capital; b) Outros assuntos. Ribeirão Pires, 
23/03/2016. Vicente Baptista Bijarra - Diretor Presidente.  (24,25,29)

PREMESA S.A.
CNPJ/MF nº 61.142.469/0001-50 - NIRE 35 3 0002822 8

Aviso aos Acionistas
Informamos aos acionistas da Premesa S.A. que os documentos do Artigo 
133 da Lei nº 6.404/76 se encontram à sua disposição na sede da 
companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte),
nesta Capital. São Paulo, 23 de março de 2016. A Administração.

IPLF HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 60.651.569/0001-49 - NIRE 35 3 0031301 1

Aviso aos Acionistas
Informamos aos acionistas da IPLF HOLDING S.A. que os documentos do
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 se encontram à sua disposição na sede da
companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte),
nesta Capital. São Paulo, 23 de março de 2016. A Administração.
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Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade do Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP, a
saber:Processo:1629/15 para aquisição de Materiais de usoTécnico Hospitalar que será realizado em 05/04/2016 às
09:00 hrs. O edital poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 24 de Março de 2016.Valmir
Oliveira e Angela Spacca.

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas e Cooperativas
Habitacionais e Desenvolvimento Urbano

no Estado de São Paulo - SINCOHAB
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO DE 2016

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E COOPERATIVAS HABITACIONAIS
E DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINCOHAB, Entidade Sindical
de Primeiro Grau, com sede à Rua 7 de Abril, nº 277, 9º andar, conjunto D, Centro, Capital, SP, com
CNPJ sob número 66.661.372/0001-77, Código de Entidade Sindical de número 00413404164-2,
com base territorial no Estado de São Paulo, comunica, para os efeitos do Art. 605 da Consolidação
da Leis do Trabalho - CLT, que as empresas de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
Empresas e Cooperativas Habitacionais e Institutos de apoio a essas atividades no Estado de São
Paulo, com as atividades acima descritas deverão descontar dos salários de seus empregados
no mês de Março/2016 o equivalente a um (01) dia de trabalho, tudo em conformidade com
os Artigos 578 e seguintes da CLT. As guias de recolhimento deverão ser retiradas na sede do
Sindicato, sita à Rua Sete de Abril, 277, 9º andar - conjunto “D” - Centro - São Paulo - SP, Fone:
(11) 3231-0226 e fax (11) 3237-2137 - Código da Entidade Sindical 00413404164-2. O não
recolhimento da Contribuição Sindical no prazo implicará em penalidades previstas no Art. 600 da
CLT e Lei Federal 6.986 de 13 de Abril de 1982. São Paulo, 22, 23 e 24 de março de 2016.

Renato Roberto Ribeiro - Presidente

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Despesas financeiras:
Juros sobre debêntures (154.274) (99.514) (154.274) (99.514)
Juros sobre financiamento (611) – (11.312) (23.671)
Juros e variações monetárias sobre outros passivos (4.822) (1.013) (56.586) (19.316)
Juros e atualização monetária de contingências – – (1.114) (1.470)
Comissão carta de fiança (743) (960) (4.648) (4.519)
Outras (4.342) (3.652) (52.540) (9.835)

(164.793) (105.139) (280.474) (158.325)

(i) Refere-se a marcação a mercado da contraprestação contingente decorrente da aquisição dos acionistas minoritários da
TODO.
31. LUCRO POR AÇÃO
O estatuto social da Companhia assegura aos acionistas detentores de ações preferenciais a seguinte vantagem, entre outras:
pagamento de dividendos mínimos, não cumulativos, de:
(a) 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor resultante da divisão do capital subscrito pelo número de ações da Companhia; ou
(b) 3% (três por cento) do valor do patrimônio líquido da ação;
Prevalecendo o que for maior entre (a) e (b).
O lucro ou prejuízo por ação foi calculado observando-se os requerimentos da Deliberação CVM nº 553/08, bem como as dispo-
sições do estatuto social da Companhia e da Lei das Sociedades por Ações, conforme demonstrado abaixo:

Controladora
Numerador 31/12/2015 31/12/2014
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (226.778) 96.646
Dividendo preferencial conforme estatuto social – 11.873
Dividendo preferencial inserido no dividendo mínimo obrigatório (1) – 15.796
(1) Como a parcela dos dividendos mínimos obrigatórios destinados aos acionistas detentores de ações preferenciais é superior
ao mínimo inserido no estatuto social, este último não afeta a distribuição do lucro gerado no ano.
Lucro (prejuízo) a ser distribuído (226.778) 96.646
Ações ordinárias emitidas 119.725.707 35% 119.725.707 35%
Ações preferenciais emitidas 226.042.163 65% 226.042.163 65%

345.767.870 100% 345.767.870 100%
Numerador por tipo de ação:
Ações ordinárias (78.524) 33.465
Ações preferenciais (148.254) 63.181
Número médio ponderado de ações em circulação - básico
Ações ordinárias 118.122.497 118.122.497
Ações preferenciais 224.909.489 224.909.489
Lucro (prejuízo) líquido por ação - básico em R$
Ações ordinárias (0,66477) 0,28331
Ações preferenciais (0,65917) 0,28092
Número de ações potenciais
Ações ordinárias 100.573 100.573
Ações preferenciais 402.292 402.292
Número médio ponderado de ações em circulação diluído
Ações ordinárias 118.223.070 118.223.070
Ações preferenciais 225.311.781 225.311.781
Lucro (prejuízo) líquido por ação - diluído em R$
Ações ordinárias (0,66420) 0,28306
Ações preferenciais (0,65799) 0,28042
32. PAGAMENTOS BASEADOS EM AÇÕES
As opções de compra de ações da Companhia têm como objetivo a outorga de opção para subscrição UNITS. O plano foi
criado com o objetivo de atrair executivos altamente qualificados, para a Companhia, bem como incentivar o desempenho e
favorecer a retenção dos executivos, que uma vez beneficiados pelos resultados para os quais tenham contribuído, constituirão
um maior alinhamento de interesses com os acionistas e um consequente compartilhamento de riscos do mercado de capitais.
Os planos constituem negócio oneroso de natureza exclusivamente civil e não criam qualquer obrigação de natureza trabalhista
ou previdenciária entre a Companhia e os beneficiários.
O Plano será administrado pelo Conselho de Administração ou, por opção deste, por um Comitê de Gestão de Pessoas que
será composto por três membros do Conselho de Administração, sendo pelo menos um deles necessariamente membro efetivo
do mesmo Conselho, o Diretor Presidente da Companhia e um membro externo.
Os membros do Conselho de Administração ficam impedidos de votar nas deliberações relativas a Programas nos quais sejam
contemplados como beneficiários.
Para atender ao exercício das ações, a Companhia poderá emitir novas ações ou utilizar ações mantidas em tesouraria.
A posição das ações restritas outorgadas em aberto em 31 de dezembro de 2015 está demonstrada a seguir:

Data Quantidade Outorga

Plano Instrumento Outorga
Início do
exercício

Final do
exercício

Opções
outorgadas

Opções em
aberto

Valor justo
da opção

Preço de
exercício

Cotação em
30/12/2015

1º Plano CTAX3 14/11/2012 14/11/2012 14/11/2018 1.340.000 1.340.000 3,72 3,80 0,12
2º Plano CTAX11 07/05/2014 07/05/2015 06/05/2020 100.573 67.135 16,80 14,69 0,36
3º Plano CTAX11 01/08/2015 01/08/2016 01/08/2021 453.429 453.429 4,45 2,37 0,36
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, ocorreram exercícios de 33.438 ações no valor de R$491 referente ao
2º plano de opções. A posição comparativa de opções em aberto na data destas demonstrações contábeis está apresentada
a seguir:

31/12/2015 31/12/2014
Plano 1 1.340.000 1.340.000
Plano 2 67.135 100.573
Plano 3 453.429 –
Como o benefício concedido são ações, o valor justo considerado foi o próprio valor da ação na data de outorga.

No resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foi reconhecida uma despesa de R$394 (R$476 em 31 de
dezembro de 2014).
33.TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
No curso das operações da Companhia, direito e obrigações são contraídos entre partes relacionadas, oriundos de serviços
prestados, transferência de recursos financeiros de forma onerosa, etc. Tais direitos e obrigações são necessariamente pactu-
ados em condições normais de mercado para operações semelhantes, baseadas em contrato.
Todos os direitos entre controladora e controladas foram divulgados, assim como da Companhia e suas controladas com partes
relacionadas não consolidadas nestas demonstrações financeiras.
Todas as transações entre as partes relacionadas consolidadas foram eliminadas para elaboração das demonstrações finan-
ceiras consolidadas.
33.1 Transações com partes relacionadas consolidadas
A Companhia repassou os recursos financeiros obtidos por meio da emissão de debêntures às suas subsidiárias integrais
Contax-Mobitel e Ability.
Os saldos referentes a esses repasses de recursos estão apresentados abaixo:

Controladora

Contraparte Série

Quantidade
de títulos

em circulação

Valor
na data

de emissão

Encargos
financeiros

atuais
Receita de Juros AtivoData de

emissão 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Contax-Mobitel 3ª Série 02/08/2011 1.660 16.600 105% CDI 3.193 2.319 26.091 22.897
Contax-Mobitel 4ª Série 03/01/2012 36.000 360.000 118% CDI 77.163 50.692 506.114 442.591
Contax-Mobitel 5ª Série 05/01/2012 4.000 40.000 118% CDI 6.308 6.245 37.586 54.359
Contax-Mobitel 6ª Série 11/10/2012 7.500 75.000 IPCA + 6,5% 15.414 10.730 98.307 88.736
Contax-Mobitel 6ª Série 11/10/2012 7.500 75.000 TJLP + 2,5% 5.044 5.463 54.223 68.971
Contax-Mobitel 7ª Série 19/02/2013 1.750 17.500 IPCA + 6,5% 3.597 2.504 22.938 20.705
Contax-Mobitel 7ª Série 19/02/2013 1.750 17.500 TJLP + 2,5% 1.177 1.275 12.652 16.093
Contax-Mobitel 8ª Série 20/03/2013 500 5.000 IPCA + 6,5% 1.030 715 6.554 5.916
Contax-Mobitel 8ª Série 20/03/2013 500 5.000 TJLP + 2,5% 336 364 3.615 4.598
Contax-Mobitel 9ª Série 29/11/2013 29.129 29.323 IPCA + 6,5% 7.327 2.010 35.680 26.787
Contax-Mobitel 9ª Série 29/11/2013 2.913 29.193 TJLP + 2,5% 1.959 3.357 21.059 30.451
Contax-Mobitel 10ª Série 29/08/2014 31.000 310.000 CDI + 1,20% 43.525 12.145 325.286 321.797
Ability Única 12/12/2013 1.529 1.529 100% CDI – 166 – 1.702

166.073 97.985 1.150.105 1.105.603
Controladora

Contraparte Série

Quantidade
de títulos

em circulação

Valor
na data

de emissão

Encargos
financeiros

atuais
Despesas de Juros Passivo circulanteData de

emissão 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Contax-Mobitel Única 23/05/2014 25.433 25.433 106% CDI 3.414 1.806 17.505 27.239
Contax-Mobitel Única 13/06/2014 12.101 12.101 106% CDI 1.370 776 - 12.876

4.784 2.582 17.505 40.115
As operações de mútuo entre as subsidiárias no exterior no período findo em 31 de dezembro de 2015 estão demonstradas
abaixo:

Contraparte
Credor Devedor Moeda Saldo R$ em 31/12/2015

Allus Peru Stratton Argentina Novo Sol (S/.) 250
Allus Peru Stratton Peru Novo Sol (S/.) 15.415
Stratton Peru Allus Peru Novo Sol (S/.) 697
Stratton Argentina Stratton Chaco AR$ 299
Stratton Argentina Stratton Nea AR$ 77
Stratton Argentina Stratton RES AR$ 22
Stratton Argentina Allus Peru AR$ 510
Stratton Argentina Stratton Peru AR$ 2.383
Stratton Chaco Stratton Nea AR$ 37
Stratton Nea Stratton Argentina AR$ 11.159
33.2 Outras partes relacionadas
Outras partes relacionadas que não fazem parte das demonstrações financeiras consolidadas figuram como clientes e fornece-
dores da Companhia no curso normal de suas operações.
A OI S.A. e suas subsidiárias são consideradas partes relacionadas da Companhia por serem controladas pelos mesmos
grupos de acionistas (grupo de controle), mesmo essa relação se dando de forma indireta por meio da controladora CTX
Participações S.A.
Os saldos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 das operações com esses clientes e fornecedores
estão apresentados a seguir:

Consolidado
31/12/2015 31/12/2014

Ativo Passivo Ativo Passivo

Contas a
receber

Crédito a
receber - contin-

gência (i)
Fornece-

dores
Contas a
receber

Crédito a
receber - contin-

gência (i)
Fornece-

dores
Oi Fixa – – – 32.503 7.780 (3.307)
Oi Móvel – – – 5.515 – –
Oi S.A. – – – 1.587 – –
Brasil Telecom Móvel – – – – – –
Brasil Telecom Multimídia – – – – – –
Iguatemi – – – 4.082 – –
Paggo Administradora de Crédito – – – 41 – –
PT Sistemas de Informação – – – – – –
Total – – – 43.728 7.780 (3.307)
(i) De acordo com o contrato de prestação de serviços firmado entre a Oi Fixa e a Contax, foi definido que ações de natureza
trabalhista, originadas por migração de contratos de trabalho são de responsabilidade daquela entidade, cujo montante foi
registrado em contrapartida de “Créditos a receber”. O montante de contingência trabalhista de responsabilidade da Oi Fixa é
de R$7.780 (R$7.780 em 31 de dezembro de 2014).
Nos documentos e atos societários da Oi datado de 1º de setembro de 2015, quando foi aprovada a reestruturação societária
da mesma e o término dos acordos de acionistas, não há mais um acionista controlador na Oi, sendo o controle pulverizado no
mercado, portanto, deixa de ser, a partir de então, classificada e/ou reconhecida como Partes Relacionadas, sendo que o último
trimestre de 2015 não foram reportados desta forma.

Os saldos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 das operações com esses cliente e fornecedores
que figuram na demonstração de resultado da Companhia estão apresentados a seguir:

Consolidado
31/12/2015 31/12/2014

Receita de serviços Custo dos serviços Receita de serviços Custo dos serviços
Oi Fixa 721.340 (21.141) 1.029.931 (28.658)
Oi Internet 22.821 – 30.927 –
Oi Móvel 249.842 (7.246) 292.076 (1.730)
Oi S.A. 31.105 – 82.771 (738)
Brasil Telecom Móvel – (688) 197.584 (654)
Iguatemi 441 – 540 –
Paggo Administradora de Crédito 23 – 618 –
Total 1.025.572 (29.075) 1.634.447 (31.780)
33.3 Avais concedidos
Em 31 de Dezembro de 2015 não há avais concedidos em nome de partes relacionadas.
33.4 Remuneração dos administradores
O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e os membros da diretoria executiva. Em 31 de Dezembro de 2015
este grupo está composto por 14 profissionais (17 profissionais em 31de Dezembro de 2014).
O total da despesa com remuneração e benefícios a esses profissionais, estão apresentados a seguir:

31/12/2015 31/12/2014
Salários e encargos 7.821 3.427
Honorários 1.508 1.298
Participação nos lucros – 572
Plano de opção de compra de ações 319 476

9.648 5.773
O valor da participação nos lucros pago a cada diretor em qualquer exercício social está relacionado principalmente ao desem-
penho da Companhia e na avaliação de desempenho individual.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o Grupo Contax não concedeu empréstimos de curto prazo,
tampouco concedeu garantias em nome dos profissionais que compõem o pessoal-chave ou de membros de suas respectivas
famílias.
Os membros suplentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal são remunerados de acordo com suas participações
nas reuniões, não têm vínculo empregatício com a Companhia e não prestam serviços a esta de qualquer natureza.
34. COBERTURA DE SEGUROS
O Grupo Contax possui um programa corporativo de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar riscos, buscando no
mercado coberturas compatíveis com o porte de suas operações. As coberturas foram contratadas por montantes considerados
suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos
em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros, garantindo a integridade patrimonial e a continuidade ope-
racional do Grupo Contax. Todas as apólices de seguro do Grupo Contax são renováveis automaticamente.
Em 31 de dezembro de 2015, a cobertura de seguros para o Grupo Contax, estão contratadas conforme demonstrados no
quadro abaixo:

Consolidado
31/12/2015

Bens segurados Importâncias seguradas Vencimento
Responsabilidade civil de diretores e administradores 50.000 14/08/2016
Patrimônio / Lucros cessantes 250.000 14/08/2016
Responsabilidade civil geral 10.000 14/08/2016
35. EVENTOS SUBSEQUENTES
35.1 Conforme fato relevante datado de 19 de janeiro de 2016, foram realizadas as assembleias gerais de debenturistas das
1ª, 2ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia, nas quais foram confirmadas as condições para o alongamento do endi-
vidamento financeiro da Companhia, sujeitas à verificação do cumprimento das condições de eficácia. Em 04 de fevereiro de
2016, foram aprovadas as condições de alongamento das debêntures emitidas originalmente pela CTX, que foram assumidas
integralmente pela Contax Participações S.A. Em razão da aprovação do alongamento pelos debenturistas da 2ª emissão, as
debêntures das 1ª, 2ª e 3ª emissões passarão a ter vencimentos finais unificados em dezembro de 2021, sendo que (i) as
debêntures da 1ª e 3ª emissões serão amortizados em 16 parcelas trimestrais com início em março de 2018 e (ii) as debêntures
da 2ª emissão serão amortizadas em 48 parcelas mensais e sucessivas com início em 15 de janeiro de 2018.
Adicionalmente, os debenturistas da 1ª emissão de debêntures decidiram postergar os vencimentos de parcela da amortização
de principal e da remuneração das debêntures de 20 de janeiro de 2016 para 26 de fevereiro de 2016. Em 24 de fevereiro de
2016 em nova assembleia realizada os debenturistas da 1ª emissão de debêntures decidiram prorrogar os vencimentos para
o dia 21 de março de 2016 e os debenturistas da 3ª emissão de debêntures decidiram prorrogar os vencimentos para o dia
22 de março de 2016. No dia 15 de março de 2016, a Companhia divulgou fato relevante informando que foram verificadas o
cumprimento das condições de eficácia, e com o reperfilamento da dívida, o valor referente a estes pagamentos foram incor-
porados no valor total reperfilado.
35.2 Em 18 de fevereiro de 2016 a Companhia comunicou aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que seu
Conselho de Administração, aprovou submeter à apreciação e aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada
e realizada oportunamente, proposta de grupamento da totalidade das ações ordinária e preferenciais representativas do capital
social da Companhia.
A proposta do Conselho de Administração consiste no grupamento da totalidade das 345.767.870 ações escriturais de emissão
da Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 119.725.707 ações ordinárias e 226.04.163 ações preferenciais,
na proporção de 100 ações de cada espécie para 1 ação da respectiva espécie, sem modificação do valor do capital social da
Companhia, de acordo com o previsto no artigo 12 da Lei nº 6.404/76.
35.3. Conforme comunicado ao mercado de 23 de março de 2016, em 14 de março de 2016 a Companhia contratou com
sua acionista controladora direta CTX Participações S.A., empréstimo subordinado no valor total de R$ 45.460. A Dívida será
subordinada em ordem de pagamento a todas as demais obrigações financeiras da Companhia, tendo preferência apenas e
tão somente aos créditos dos acionistas da Companhia, sendo que o valor da Dívida Subordinada ou quaisquer outros instru-
mentos em que a Dívida Subordinada venha a ser convertida no futuro, devidamente atualizado de acordo com a remuneração
disposta abaixo, será amortizado em parcela única em 31 de dezembro de 2021. O valor da Dívida Subordinada fará jus a
uma atualização, a partir da data de seu desembolso, com base em remuneração equivalente à variação acumulada de 100%
(cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de 1 (um) dia, “over extragrupo”, expressas na
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP
S.A. – Mercados Organizados no informativo disponível em sua página na internet, acrescida exponencialmente de um spread
ou sobretaxa de 1,25% ao ano, aplicada de forma pro rata die. O pagamento dos juros remuneratórios será realizado em uma
única parcela, na data de vencimento da Dívida Subordinada mencionada acima.
36. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram aprovadas e sua emissão autorizada pelo Conselho de Administração em 23 de março de
2016, bem como pela Diretoria Executiva em 23 de março de 2016.
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MEMBROS SUPLENTES:
Flavia Maria de Araujo Dini Braia Rosa
Newton Brandão Ferraz Ramos
Rafael Lopes Rodrigues
Sidnei Nunes

Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
Contax Participações S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, da Contax Participações S.A (“Companhia”),
identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercicio findo naquela data, assim como um resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, assim como pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras 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 demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de

Em atendimento ao disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, a diretoria executiva da Contax
Participações S.A., declara que:
• revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro
de 2015; e
• revisaram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da KPMG Auditores Independentes, relativamente
às demonstrações financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

São Paulo, 23 de março de 2016.
Nelson Armbrust

Diretor Presidente
Daniel de Andrade Gomes

Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Giulio Salomone

Diretor de Operações
Cristiane Almeida de Souza Cé
Diretora Jurídica e Compliance

José Carlos Peluso
Diretor Global de Controladoria

Em conformidade com o inciso V do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que
revisou, discutiu e concordou com o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

São Paulo, 23 de março de 2016.
Nelson Armbrust

Diretor Presidente
Daniel de Andrade Gomes

Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Giulio Salomone

Diretor de Operações
Cristiane Almeida de Souza Cé
Diretora Jurídica e Compliance

José Carlos Peluso
Diretor Global de Controladoria

O Conselho Fiscal da CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A., em conformidade com as atribuições dispostas nos incisos II e VII do
Artigo 163 da Lei 6.404/76, examinou as Demonstrações Financeiras, o Balanço Patrimonial, a Proposta de não distribuição
de dividendos da Companhia, o relatório anual da administração e os demais demonstrativos elaborados pela Companhia,
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos
prestados pelos representantes da Companhia e da KPMG Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal abaixo
assinados concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras expressam adequadamente a situação financeira e
patrimonial da Companhia. Em consonância com o disposto no Artigo 163 da Lei 6.404/76, opinaram favoravelmente quanto
ao encaminhamento dos referidos documentos para aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Contax
Participações S.A., que será realizada até o dia 29 de abril de 2016.

São Paulo, 23 de março de 2016.
Marco Túlio de Oliveira Alves

Presidente do Conselho Fiscal
Aparecido Carlos Correia Galdino

Membro do Conselho Fiscal
Bruno Cabral Bergamasco

Membro do Conselho Fiscal
Marcio Magno de Abreu

Membro do Conselho Fiscal

exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras 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 financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos
da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações financeiras
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Contax Participações S.A. em 31 de
dezembro de 2015, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os respectivos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB.

RELATóRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE O PARECER DOS AUDITORES PARECER DO CONSELHO FISCAL

Ênfase
Continuidade operacional
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para as Notas Explicativas 1 e 35 às demonstrações financeiras, que
descrevem o plano de ação definido pela Administração para equalizar as obrigações financeiras à geração de caixa da
Companhia, que apresentou prejuízo no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, bem como, naquela data, excesso
de passivos sobre os ativos circulantes. A concretização do plano de gestão, apresentado pela Companhia, dependerá das
circunstâncias econômicas/comerciais favoráreis à execução do mesmo. O risco de não concretização do plano descrito indica
a existência de incerteza significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Outros Assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos, também, as demonstrações, individuais e consolidadas, do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2015, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é
requerida pela legislação societária brasileira para as companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não
requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos
anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 23 de março de 2016
KPMG Auditores Independentes Carla Bellangero
CRC 2SP014428/0-6 Contadora CRC 1SP196751/O-4

INSTITUTO ABIHPEC - Vimos por meio deste, realizar duas convocações: Assembleia Geral Ordinária e Reu-
nião do Conselho Deliberativo, a serem realizadas à Av. Paulista, 1313, 10º andar, sala 1080 (sede da
ABIHPEC) no dia 04 de abril de 2016 (segunda-feira) nos seguintes horários e com as seguintes pautas: Assem-
bleia Geral Ordinária: às 14:00 em primeira convocação com um mínimo de 1/3 dos associados ou às 14:30 em
segunda convocação com qualquer número de presentes. Ordem do dia: - Aprovação das contas e relatório de
atividades do exercício 2015. - Eleição de membros do conselho deliberativo em substituição aos que se retira-
ram. - Deliberar sobre (i) a alteração do objeto social do Instituto ABIHPEC; (ii) a alteração da forma de convoca-
ção da Assembleia Geral dos Associados; e (iii) a alteração da forma de convocação das reuniões do Conselho
Deliberativo do Instituto ABIHPEC. - Assuntos diversos. Reunião do Conselho Deliberativo: às 15:00 com qual-
quer número de participantes. Pauta: - Abertura - Aprovação da Ata da Reunião anterior. - Eleição do presidente
do Conselho deliberativo, de acordo com o previsto no Estatuto Social do Instituto ABIHPEC. - Relatório de ativi-
dades. Apresentação e discussões. - Diversos. - Encerramento às 17:30

FUNDAÇÃO ZERBINI
CNPJ: 50.644.053/0001-13

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Convênio S.E.S. 662/2014–Projeto1090 (7º e 8º Andar) INCOR

DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme inciso II, Artigo 24 da Lei 8.666/93-Processo 239/16 –
Contratante: Fundação Zerbini. Contratada: Alban Indústria Comércio de Embalagens Plásticas
Ltda. Objeto: Aquisição de Carro Dispensador para 300 Bandejas. São Paulo, 24 de Março de 2016.
Valmir Oliveira e Rafael Miranda

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL COMPLETO: www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.br ou no seguinte
endereço: Seção de Compras da Reitoria - Rua da Reitoria, 374 - 1º andar - São Paulo - SP -
CEP 05508-220 - Fones: (0XX11) 3091-1112/0611/6394/2311.

DADOS DO PREGÃO OBJETO DA LICITAÇÃO
RECEBIMENTO

DAS PROPOSTAS
ELETRÔNICAS

DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº: 02/2016 - STI

OFERTA DE COMPRA
Nº: 102101100582016OC00030

Contratação de empresa
especializada na prestação de
serviço de infraestrutura em
datacenter (colocation) e links
de comunicação privada para
equipamentos de processamento,
armazenamento e rede, conforme
especificações e condições constantes
deste Edital e seus Anexos.

À partir das 09h30
do dia 28/03/2016

20/04/2016
às 09h30

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados
os senhores Acionistas da CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de abril de 2016, às 14:00 horas, na
sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, nº 407, 8º andar, São Paulo/SP, a fim
de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Definição do número de membros para compor o
Conselho de Administração da Companhia e eleição de novos membros efetivos e suplentes para o
Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos; 2) Proposta de admissão
da Companhia ao segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”); 3) Proposta de conversão da
totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção
de 1 (uma) ação preferencial para cada ação ordinária e a consequente extinção dos certificados
de depósitos de ações de emissão da Companhia (units) (“Conversão de Ações”); 4) Proposta de
grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 100 (cem) ações
para 1 (uma) ação, sem modificação do valor do capital social (“Grupamento”), e a consequente
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o novo número de ações do capital
social da Companhia; 5) Proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às
cláusulas mínimas do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, bem como
para a adoção de práticas elevadas de governança corporativa e, ainda, para refletir o Grupamento e
a Conversão de Ações; e 6) Autorização aos administradores a realizarem todos os atos necessários
à efetivação das matérias postas para deliberação. INFORMAÇÕES GERAIS: 1. A documentação
e as informações relativas às matérias que serão deliberadas na Assembleia, notadamente as
informações exigidas na Instrução CVM nº 481/09, estão à disposição dos Senhores Acionistas na
sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia (www.contax.com.br/ri),
assim como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). 2. Conforme o disposto
na Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, informamos que é de 5%
(cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição
da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração,
observado o prazo legal de 48hs (quarenta e oito horas) de antecedência da realização da
Assembleia para tal requisição. 3. Nos termos do Artigo 141, § 6º da Lei 6.404/76, somente terão
direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração, em votação
em separado, os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária
exigida durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da
Assembleia. 4. Objetivando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos acionistas
presentes na Assembleia, solicitamos ao acionista que desejar ser representado por procurador que
deposite, com até 2 (dois) dias úteis de antecedência da Assembleia, o respectivo mandato, com
poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem
a representação do Acionista, quando pessoa jurídica, na Avenida Paulista, nº 407, 8º andar, São
Paulo/SP, de 9:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h, aos cuidados da Diretoria Jurídica, conforme
detalhado nos Esclarecimentos Gerais constantes da Proposta da Administração à Assembleia.
5. O acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que
desejar participar desta Assembleia deverá, para fins de verificação da titularidade das ações,
apresentar extrato atualizado, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão
custodiante.

São Paulo, 24 de março de 2016.
Shakhaf Wine

Presidente do Conselho de Administração

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS
O administrador BERNARDO PAVAN MAMED da sociedade empresária MEDICAR
EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., convoca os sócios para comparecimento na
Assembleia de Sócios, a ser realizada na data de 09 de abril de 2016, na Rua
Gomes de Carvalho, 1732, Edifício Limited, Vila Olímpia, na cidade e comarca de
São Paulo, Estado de São Paulo, para decidir sobre os negócios da sociedade, em
observância aos termos do contrato social e dos artigos 1.071 e seguintes do Código
Civil Brasileiro.
A primeira convocação será realizada às 10h00min, e a segunda às 10h30min.
A ordem do dia será a seguinte: Deliberação sobre o balanço patrimonial, contas do
balanço, contas gerais e deliberações gerais

Medicar Emergências Médicas Ltda.
Bernardo Pavan Mamed
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