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Os desafios de um código brasileiro de energia
Opinião Jurídica

Carlos Augusto
Tortoro Jr.

U
ma comissão
especial da Câmara
do Deputados está
discutindo
atualmente a

elaboração de um projeto de lei
que culminará na criação de
um código brasileiro de energia
elétrica. Essa iniciativa encontra
terreno fértil para a unificação
de normas esparsas, mas ao
mesmo tempo também
enfrenta desafios relativos à
dinâmica do desenvolvimento
tecnológico e a convergência de
conceitos com outras
codificações legais.

Não é novidade que o Brasil
possui um arcabouço legislativo
complexo, com uma infinidade
de leis, decretos e resoluções em
todas as esferas da federação.
Muitas vezes, essa miríade suscita
contradições no tratamento de
um mesmo tema, o que,

consequentemente, gera a tão
“famosa” judicialização e
insegurança jurídica, sem contar
o impacto em todos os setores da
economia nacional. Também é
válido destacar a existência do
tratamento casuístico de certas
questões que não leva em
consideração os reflexos na
sociedade civil e no mercado.

Com o setor de energia não é
diferente. Nas últimas três
décadas a evolução normativa
criou uma infinidade de regras e
resoluções que atrapalham ou no
mínimo tornam obscuro o
ambiente de negócios para os
investidores e gestores dos
agentes de mercado. Não se nega
que uma parte considerável das
normas tiveram e tem a intenção
de desenvolver o segmento.
Contudo, a multiplicidade de
tratamento legal não cria um
ambiente de segurança jurídica.

Especificamente, com relação
à energia elétrica, essa situação
torna-se ainda mais duvidosa.
Isso porque se comparado a
outros setores econômicos, esse
mercado específico é
multilateral, contando, ainda,
com episódios tão peculiares
que não se compara a outras
indústrias, tais como:
monopólios naturais; rateios de
riscos no mercado livre;
tratados internacionais de
geração; quotas obrigatórias;
submercados e um sistema
interligado nacional.

As alterações legais e a
pulverização de normas afetam
sobremaneira o setor de
energia elétrica, por conta de
sua multilateralidade que
abrange toda a cadeia
produtiva, na medida em que
geração, transmissão e
distribuição estão interligados.

Por isso, o desenvolvimento
de um código brasileiro de
energia elétrica pode ser um
bálsamo para o segmento, tal
como proposto pela comissão
especial da Câmara dos
Deputados (Requerimento nº
02/2019 – deputado federal
Arnaldo Jardim). Entretanto, a
unificação de leis não pode
engessar a dinâmica de um
mercado que vivencia
mudanças tecnológicas
gigantescas e está se adaptando
a uma nova sistemática
disruptiva de se fazer negócios.

Um anteprojeto de lei (nº
1/2019) foi apresentado no
último dia 9 para recebimento de
contribuições da sociedade civil e
agentes do setor. O texto,
infelizmente, não traz qualquer
novidade ou inovação,
transparecendo apenas uma
compilação do que já existe.
Obviamente, tratava-se de um
conteúdo prévio, embora, fosse
esperado mais dinamismo.

A estrutura desse código deve
integrar e englobar toda
produção e consumo, a fim de
propiciar um tratamento

A coalização e
unificação da
legislação poderá
tornar mais claro e
compreensível o
ambiente de negócios

igualitário entre todos os
envolvidos. Além disso, precisa
viabilizar o aperfeiçoamento do
mercado e permitir a absorção
de recursos inovadores e
tecnológicos, a fim de não
correr o risco de se transformar
em um obstáculo evolutivo e na
contramão dos esforços de
modernização do setor elétrico.

Por outro lado, a elaboração
desse projeto deve ter como
premissa a coerência com a
disposição de outras
codificações, a exemplo do
Código Civil e da Lei de
Recuperação Judicial e Falência.
Essa aproximação permitirá que
o segmento de energia seja
amplamente compreendido pela
sociedade civil, não obstante a
sua especificidade, preparando
caminho para a abertura do
mercado de livre de energia a
todos os consumidores.

Seria prudente, inclusive, ao
legislador dar tratamento claro
e definido a forma de acesso,
estabelecendo condições e os

meios adequados. Mas o
tratamento da inadimplência
também não pode ser
esquecido por seu impacto
relevante no ambiente
multilateral, cujos riscos são
rateados entre os participantes
credores.

A adequação à Lei de
Recuperação Judicial e Falência
também é de primeira ordem. É
inegável que se trata de um
insumo fundamental para
qualquer atividade
empresarial. Contudo, o acesso
dessas companhias, em
situação de recuperação
financeira, ao mercado pode
agregar um risco demasiado
grande, se não existir previsão
de um tratamento privilegiado
aos créditos decorrentes de
contratos de venda e compra de
energia elétrica.

Outro ponto sensível e de
importância para a coexistência
de uma codificação setorial é sua
consonância com o Código de
Defesa do Consumidor, sem o
qual a sua legitimidade
fatalmente será impugnada na
esfera judicial. Nestes termos, é
essencial conter todas as
diretrizes que orientam a
legislação consumerista,
prezando por um equilíbrio
entre fornecedor e cliente, de
modo a ensejar uma relação
madura e confiável entre agentes
econômicos e sociedade civil.

Nos tempos em que a

geração distribuída tem
ganhado mais espaço e
transformado o consumidor
em um tipo de agente
independente, o código
brasileiro de energia elétrica
não pode se furtar de um
tratamento pormenorizado
sobre o assunto. A chave é
estabelecer qual a
caracterização daquele
indivíduo que passar a ser um
fornecedor de energia elétrica
ao sistema e, ao mesmo tempo,
mantém-se como destinatário
final de um serviço.

Enfim, a coalização e
unificação da legislação
específica do segmento de
energia elétrica poderá gerar
bons frutos, especialmente ao
tornar mais claro e
compreensível o ambiente de
negócios, fornecendo segurança
jurídica ao investidor e agentes
econômicos, bem como
assegurando direitos à sociedade
e aos consumidores em geral.

Carlos Augusto Tortoro Jr. é sócio do
Tortoro, Madureira e Ragazzi Advogados
e advogado responsável pela área de
energia e contencioso estratégico
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TRUE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

DA 02ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 02ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A.
(“Emissora”), em atenção à Cláusula 9.4, do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 22 de novembro de 2019, às 11h00min,
na sede da Emissora, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP
04506-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) decretar ou não a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários Lotes B
inadimplentes há mais de 90 (noventa) dias (“Créditos Inadimplentes”), com base na Cláusula 6.1, alínea “b”, do Contrato de Cessão, com a
consequente amortização extraordinária dos CRI; (ii) caso não seja decretada a Recompra Compulsória dos Créditos Inadimplentes, autorizar a
substituição dos Créditos Imobiliários Lotes B inadimplentes por novos Créditos Imobiliários do mesmo Loteamento, proposta pela REALIBRAS
URBANISMO LTDA. (atual denominação da CONSPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.940.024/0001-
19, desde que observados os critérios de elegibilidade estabelecidos na Cláusula 2.6, do Contrato de Cessão; (iii) caso autorizada a substituição dos
Créditos Inadimplentes, conforme o item “ii” acima, autorizar que a Emissora e o Agente Fiduciário, às exclusivas expensas das Cedentes e/ou
Intervenientes, formalizem todos e quaisquer aditamentos necessários aos Documentos da Operação, de modo a refletir o disposto nos itens acima.
Informações Gerais: Os Titulares dos CRI deverão encaminhar à PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304,
Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38 (“Agente Fiduciário”), cópia digital dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da data de realização da AGT, na qual os representantes dos Titulares dos CRI deverão se apresentar munidos dos documentos de
identidade e representação (se o caso), além dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail. São Paulo, 25 de outubro de 2019.

FERNANDO CESAR BRASILEIRO - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Chapada do Piaui I Holding S.A.
CNPJ nº 20.512.213/0001-00 - NIRE 35.300.466.802

Edital de Segunda Convocação
Assembleia Geral Extraordinária em 01/11/2019

Considerando a não instalação da Assembleia Geral Extraordinária convocada para 22 de outubro de 2019,
às 10:00hrs, convocamos os Srs.acionistas da Chapada do Piauí I Holding S.A. (“Companhia”), nos termos
do Estatuto Social da Companhia e do Inciso I do Artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em segunda convocação no dia
01 de novembro de 2019, às 11h00min, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua
Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 758, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, para informar, discutir e deliberar
acerca da seguinte ordem do dia: (i) revisão da garantia corporativa prestada pela acionista ContourGlobal
do Brasil Holding Ltda. no âmbito da renovação das fianças bancárias ofertadas sob os contratos de
financiamento celebrados pela Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES no exercício de 2018;(ii) aumentar o limite do capital autorizado da Companhia em R$40.000.000,00
(quarenta milhões de reais), conforme Proposta da Administração; e (iii) outros assuntos de interesse da
Companhia. Informações Adicionais: • Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os
documentos relacionados às deliberações previstas neste Edital, incluindo a proposta de aumento de capital
social autorizado; e • O acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo
mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, na sede da Companhia, até 24 (vinte e quatro)
horas antes da data designada para a realização da Assembleia. São Paulo, 23 de outubro de 2019.
Alessandra Quagliuolo Marinheiro - Presidente do Conselho de Administração.

Chapada do Piauí II Holding S.A.
CNPJ nº 20.512.161/0001-71 - NIRE 35.300.466.829

Edital de Segunda Convocação
Assembleia Geral Extraordinária em 01/11/2019

Considerando a não instalação da Assembleia Geral Extraordinária convocada para 22 de outubro de 2019,
às 11:00hrs, convocamos os Srs.acionistas da Chapada do Piauí II Holding S.A. (“Companhia”), nos termos
do Estatuto Social da Companhia e do Inciso I do Artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em segunda convocação no dia 01 de
novembro de 2019, às 11h30min, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua
Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 758, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, para informar, discutir e deliberar
acerca da seguinte ordem do dia: (i) renovação das fianças bancárias ofertadas sob os contratos de
financiamento celebrados pela Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES; (ii) aumentar o limite do capital autorizado da Companhia em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais), conforme Proposta da Administração; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.
Informações Adicionais: • Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos
relacionados às deliberações previstas neste Edital, incluindo a proposta de aumento de capital social
autorizado; e • O acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo
mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, na sede da Companhia, até 24 (vinte e quatro)
horas antes da data designada para a realização da Assembleia. São Paulo, 23 de outubro de 2019.
Alessandra Quagliuolo Marinheiro - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º)
do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-
line:AlamedaSantos,787,13ºandar,Cj.132,JardimPaulista,SãoPaulo-SPe“online”atravésdositedoLeiloeiroOficial:www.megaleiloes.com.br.
Localização do imóvel:São Bernardo do Campo-SP.Vila Paulicéia. Rua Dezessete de Março, nº 321. CASA. Áreas totais: terr:253,00m
e constr. 207,04 (estimada no local e IPTU). Matr. 143.324 do 1º RI Local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes
da área construída apurada no local, correrá por conta do comprador. Ocupada (AF). 1º Leilão: 11/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo:
R$ 1.013.165,69; 2º Leilão: 13/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 590.236,11. Condição de pagamento: à vista, mais comissão
de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer
o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo
2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.

Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.megaleiloes.com.br.
Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
FernandoJoséCerelloGonçalvesPereira,LeiloeiroOficial inscritonaJUCESPsobnº844, fazsaber,atravésdopresenteEdital, quedevidamente
autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo
descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos,
787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização
do imóvel: São Paulo-SP.Vila Prudente.Rua Maria Daffré, nº 235. Cond. Ed. Estações da Moóca. Apto. 75A (7º pav do Bl.A.), c/ direito
a guarda de 1 automóvel de passeio na gar.coletiva do ed., c/auxílio de manobrista.APARTAMENTO. Área priv. 45,51m .Matr. 218.195 do
6º RI Local. Obs.: Ocupado (AF).1º Leilão: 11/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 424.962,56; 2º Leilão: 13/11/2019, às 15:30hs. Lance
mínimo: R$ 342.303,50. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá
efetuarocadastramentoprévioperanteoLeiloeiro, comaté1horadeantecedênciaaoevento. OFiducianteserácomunicadodasdatas,horários
e local de realização dos leilões, paranocasode interesse,exercer odireitodepreferêncianaaquisiçãodo imóvel, pelovalor dadívida, acrescida
dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.

Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.megaleiloes.com.br.
Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS

DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 190ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 190ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora
S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), em atenção à Cláusula 13.3, do Termo de Securitização, a participarem da
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares dos CRI da Emissão, que será realizada, em primeira convocação, no dia 19 de novembro
de 2019, às 11:00 horas, na sede da Emissora, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, Conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a autorização para a
substituição e liberação da garantia constituída no âmbito da Escritura Pública de Confissão de Dívidas (“Escritura Pública”)
celebrada entre a Campinas Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (“Campinas SPE”) e a MRV Engenharia e Participações S.A.
(“MRV”), cujos recebíveis foram cedidos fiduciariamente à Emissora, por meio do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito
e de Conta Vinculada e Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária – Direitos de Crédito MRV”) firmado em 24 de maio de
2019 entre a Campinas SPE, a Emissora e HM Engenharia e Construções S.A. (“Devedora”), no âmbito da Emissão, de modo que o
imóvel dado em garantia pela MRV nos termos da Escritura Pública seja substituído por Carta de Fiança Bancária, em valor que cubra
o saldo da dívida da Escritura Pública, em virtude do disposto no item “iii”, da Cláusula 9.1, do Contrato de Cessão Fiduciária – Direitos
de Crédito MRV; Informações Gerais: Os Titulares dos CRI deverão encaminhar, à SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.657.675/0001-86, para o e-mail fiduciario@slw.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência
em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas respectivas
quantidades de CRI. No dia de realização da Assembleia, os representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta)
minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail.

São Paulo, 28 de outubro de 2019.
FERNANDO CESAR BRASILEIRO - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

DA 134ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 134ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A.
(“Emissora”), em atenção à Cláusula 14.4, do Termo de Securitização dos CRI (“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária de Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em segunda convocação, em 20 de dezembro de 2019, às 11h00min, na sede da
Emissora, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, a
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) A declaração ou não do Vencimento Antecipado da dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário
nº 6451041 (“CCB”), diante da ocorrência do Evento de Vencimento Antecipado Não Automático previsto na alínea “i”, do Parágrafo Primeiro, da
Cláusula 8ª, da CCB, em função da apresentação intempestiva pela Devedora, de cópia de suas demonstrações financeiras auditadas relativas
aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 31/12/2018, conforme obrigação prevista na alínea “vi”, da Cláusula Décima Sexta, da CCB; (ii)
discutir sobre esclarecer e consolidar a periodicidade correta para o envio das demonstrações financeiras auditadas da Devedora, tendo em vista a
divergência de periodicidade de envio prevista na alínea “vi”, Parágrafo Primeiro, da Cláusula Oitava, e na alínea “vi”, da Cláusula Décima Sexta, da
CCB; (iii) deliberar para que a Devedora, a Emissora e o Agente Fiduciário, formalizem conjuntamente, às expensas exclusivas da Devedora, todos e
quaisquer aditamentos necessários aos Documentos da Operação, de modo a refletir o disposto nos itens acima. Informações Gerais: Os Titulares
dos CRI deverão encaminhar à PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38 (“Agente Fiduciário”), cópia digital dos documentos comprobatórios de sua representação e suas
respectivas quantidades de CRI, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data
de realização da AGT. No dia de realização da AGT, os representantes dos Titulares dos CRI deverão se apresentar munidos dos documentos de
identidade e representação (se o caso), além dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail. São Paulo, 28 de outubro de 2019.

FERNANDO CESAR BRASILEIRO - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados

de Recebíveis Imobiliários da 102ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 102ª Série da 1ª Emissão da True
Securitizadora S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), em atenção à Cláusula 12.3, do Termo de Securitização
de Créditos Imobiliários da Emissão, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI, que será
realizada, em segunda convocação, no dia 07 de novembro de 2019, às 10:30 horas, na sede da Emissora, na Avenida
Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(“Assembleia”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) autorizar a alteração do período de atualização monetária
do Valor Nominal Unitário dos CRI, previsto na Cláusula 5.1, do Termo de Securitização, de modo que o reajuste seja
realizado conforme o disposto na Cláusula 4.1, do Contrato de Locação Atípica; (ii) autorizar que a Emissora e o Agente
Fiduciário, às expensas da Devedora, formalizem todos e quaisquer aditamentos aos Documentos da Operação, de modo a
refletir o disposto no item (i) acima. Informações Gerais: Os Titulares dos CRI deverão encaminhar à Vortx Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), para o e-mail
agentefiduciario@vortx.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da
Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. No dia de
realização da Assembleia, os representantes dos Titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail.

São Paulo, 29 de outubro de 2019.
Fernando Cesar Brasileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS
AVISO DE LICITAÇÃO-RDC ELETRÔNICO Nº 03/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para
contratação integrada de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de
construção com fornecimento dos respectivos projetos executivos complementares para o centro
de referência e – localizado na 2ª região de saúde no município de Porto Calvo/AL, conforme
especificações constantes no anteprojeto – anexo I, que é parte integrante deste edital.
Disponibilidade do Edital seus anexos a partir do dia 30/10/2019 e no Endereço:
www.comprasnet.gov.br: Secretaria de Estado da Saúde (UASG: 456951);
Dúvidas: Comissão Especial de Licitação – CPL – sala Avenida da Paz, 978 - Jaraguá, Maceió –
AL de 08h00 as 12h00 e de 13h as 17h00, ou pelo e-mail: licitacaordcal@gmail.com ou pelo
fone 82-99918-1712.
Dia da sessão: 25 de novembro de 2019 às 14h00 (horário de Brasília);

Maceió – AL, 23 de Outubro de 2019.
Washington Luiz Costa Júnior - Presidente da Comissão Especial de Licitação – RDC-AL

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019

Comunicamos que está aberta a Licitação (Pregão Presencial nº 11/2019) pelo tipo menor preço por item. Objeto: Registro de Preços para

a aquisição de equipamentos de informática. Prazo para entrega dos envelopes: 13/11/2019, às 14h30 (catorze horas e trinta minutos),
na sala 803 do Edifício Rácz Center, na RuaAlfredo Guedes, 1949, Higienópolis, Piracicaba, SP. O Edital completo encontra-se à disposição

na sede da Fundação Agência das Bacias PCJ, na Rua Alfredo Guedes, 1949, Edifício Rácz Center, sala 604, Higienópolis, Piracicaba, SP,
ou no site www.agencia.baciaspcj.org.br. Eduardo Massuh Cury - Pregoeiro. Sergio Razera - Diretor-Presidente.
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