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RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Renova Energia S.A. (“Cia.”) a se reunirem às 11:00 horas
do dia 14/05/2014 em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede social da Cia., na
Av. Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, SP/SP, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1. A tomada de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social findo em 31.12.2013 da Brasil PCH S.A. 2. A fixação da remuneração
anual global dos administradores da Brasil PCH S.A. e de suas controladas para o exercício social de
2014. 3. A eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Brasil PCH S.A. e suas
controladas, bem como a indicação dos membros do Conselho Fiscal da Brasil PCH S.A.
4. O pagamento de Participação de Lucros e Resultados - PLR aos colaboradores e Diretores da
Brasil PCH S.A., referente ao exercício de 2013. Informações Gerais: Os Acionistas deverão
apresentar à Cia., nos termos do Artigo 12 do seu Estatuto Social, com no mínimo 72 horas de
antecedência da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária, os seguintes documentos:
(i) comprovante de titularidade de suas ações, expedido pela instituição depositária das ações
escriturais até 5 dias antes da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária; (ii) instrumento
de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista; e
(iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, contendo a
respectiva participação acionária, devendo tal documento ter sido expedido no máximo 5 dias
antes da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária. As informações e documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Cia.,
nos termos da legislação aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social
e no seu website - www.renovaenergia.com.br, tendo sido enviados à Comissão de Valores
Mobiliários e à BM&FBOVESPA.

São Paulo, 28 de abril de 2014
Ricardo Lopes Delneri - Presidente do Conselho de Administração

Klabin S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

Ata de Reunião de Conselho de Administração de Klabin S.A.
realizada em 10 de abril de 2014, às 18h30min

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de abril de 2014, às 18h30min, na sede social da Klabin S.A.
(“Companhia” ou “Klabin”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 5º andar, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. 2. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Israel Klabin; Secretária: Rosa Maria dos
Santos Galvão. 3. Convocação e Presença: Presentes todos os membros efetivos deste Conselho de
Administração: Sr. Israel Klabin, Sr. Armando Klabin; Sr. Celso Lafer; Sr. Daniel Miguel Klabin; Sra. Lilia Klabin
Levine; Sr. Miguel Lafer; Sr. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho; Sr. Pedro Franco Piva; Sr. Roberto Luiz Leme
Klabin; Sra.Vera Lafer; Sr. Olavo Egydio Monteiro de Carvalho; Sr. Rui Manuel de Medeiros d’Espiney Patrício;
e Sr. Matheus Morgan Villares. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a homologação de conversões
de ações solicitadas pelos acionistas no âmbito do Programa de Units durante o período de solicitação
compreendido entre 31 de março e 09 de abril de 2014. 5. Deliberações: Dispensada a leitura da ordem do dia,
o Presidente indicou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para secretariar a reunião. Iniciados os trabalhos,
os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar a homologação da conversão de 169.607
(cento e sessenta e nove mil, seiscentos e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia em 169.607 (cento
e sessenta e nove mil, seiscentos e sete) ações preferenciais, bem como a conversão de 67.931.847 (sessenta
e sete milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e sete) ações preferenciais de emissão da
Companhia em 67.931.847 (sessenta e sete milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e
sete) ações ordinárias, nos termos do Programa de Units, dessa forma, o capital social da Companhia passará
a ser representado por 1.752.660.090 (um bilhão, setecentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e sessenta
mil e noventa) ações ordinárias e 2.977.129.445 (dois bilhões, novecentos e setenta e sete milhões, cento
e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco) ações preferenciais, totalizando 4.729.789.535 (quatro
bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco) ações.
6. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. São Paulo, 10 de abril de 2014. Israel Klabin, Presidente da Mesa; Rosa Maria dos Santos Galvão,
Secretária; Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Olavo Egydio
Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin,
Rui Manuel de Medeiros d’Espiney Patrício, Vera Lafer, Matheus Morgan Villares. Certifico que o texto supra
é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 10 de abril
de 2014, às 18h30min, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi
registrado sob nº 145.751/14-4, em 22/04/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 034/2014
Protocolo: 13.003.745-3
OBJETO: Aquisição de suprimentos para informática, conforme
especificações do Edital e seus anexos.
VALOR MÁXIMO: R$ 360.254,98 (trezentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta
reais e noventa e oito centavos)
DATA DA LICITAÇÃO: 14 de maio de 2014 – HORÁRIO: 10:00 h
O Pregão será realizado através do site: www.licitacoes-e.com.br
E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br
Paranaguá, 28 de abril de 2014.
Equipe de Pregão

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 001/2014
Protocolo N° 13.003.475-6 anexado ao 13.079.585-4
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta por:
execução de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), software
de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e fornecimento de
dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento,
comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência, treinamento e
suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades, condições
de fornecimento e acordo de níveis de serviço.
DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 09 horas e 30
minutos de 23 de maio de 2014.
Início sessão/ Disputa de Lance: 10 horas e 30 minutos de 23 de maio de 2014.
LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS – 2°
andar – Ala C - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-915 – CURITIBA- PR.
O edital está disponível nos sítios eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br, www.
compraspr.pr.gov.br ou www.justica.pr.gov.br – Licitações.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS – SEJU
CPL/SEJU

Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28.4.2014

I. Data, Hora e Local: aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2014, às 10:00hs, na sede social da
Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar,Torre Norte, Bairro Brooklin,
Sala Chavantes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,. II. Mesa: Osvaldo Esteban Clari Redes,
Presidente da Mesa; Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária. III. Presença: acionistas representando
mais de 90% (noventa por cento) do capital votante, conforme se depreende das assinaturas constantes
do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, os Srs. Ary Waddington e François Moreau,
representantes do Conselho Fiscal da Companhia, e o Sr.RenatoVieira Lima, representante da auditoria
independentedaCompanhia,Deloitte.IV.Convocação:oEditaldeConvocação foipublicadonasedições
dos dias 27, 28 e 29 de março de 2014 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, e dos dias 27, 28 e 29 de
março de 2014 do jornal “Valor Econômico”. V. Ordem do Dia: (i) apreciação do Relatório Anual da
Administração a respeito dos negócios sociais e principais fatos administrativos, exame, discussão e
aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2013, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados nas
edições do dia 25.03.2014 do jornal “Valor Econômico” e do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”;
(ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2013, conforme proposta apresentada pelo Conselho de Administração da
Companhia em 17.03.2014; (iii) fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da
Companhia para o exercício social de 2014; e (iv) comunicação da decisão que a Administração da
Companhia adotará, a propósito de eventual modificação do jornal adotado pela Companhia para a
veiculação das publicações previstas na Lei n° 6.404/1976 e na Instrução CVM n° 480/2009.
VI. Deliberações: (i) prestados os esclarecimentos iniciais necessários pelo Presidente da presente
Assembleia Geral Ordinária, resultaram aprovados, por unanimidade de votos, tendo se abstido o
acionistaSr.FrançoisMoreau,emrazãodeconflito, visto já teraprovadonacondiçãodeconselheiro fiscal,
o Relatório Anual da Administração a respeito dos negócios sociais e principais fatos administrativos, e
exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2013, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, documentos
estes publicados nas edições do dia 25.03.2014 do jornal “Valor Econômico”e do“Diário Oficial do Estado
de São Paulo”. O membro do Conselho Fiscal, Sr. Ary Waddington, expressou um voto de louvor à
Administração da Companhia pelos resultados alcançados durante o exercício social de 2013, o qual foi
acompanhado por todos os acionistas presentes; (ii) tendo em vista o resultado do exercício findo em 31
de dezembro de 2013, resultou aprovada, também por unanimidade de votos, tendo se abstido o acionista
Sr. François Moreau, em razão de conflito, visto já ter aprovado na condição de conselheiro fiscal, a
proposta da Administração da Companhia quanto à distribuição de dividendos no valor total de
R$210.809.799,79 (duzentos e dez milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e
setenta e nove centavos). Os dividendos ora aprovados deverão ser debitados integralmente à conta de
lucros acumulados, e alocados, em cumprimento ao disposto no artigo 32 do Estatuto Social da
Companhia, às ações preferenciais à razão de R$2,232369704 por ação e às ações ordinárias à razão
de R$2,232369704 por ação. As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a dividendos a partir
de 29.04.2014, inclusive.Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar as providências necessárias
aoseuefetivocrédito,queseráefetivadoatéodia30.06.2014,semqualquercorreçãoouajustemonetário.
O crédito do valor dos dividendos ora aprovados será efetivado em favor da pessoa que, na presente data,
estiver inscrita como proprietária (ou usufrutuária) de ações de emissão da Companhia, nos termos da
Lein°6.404,de15dedezembrode1976;(iii)Atocontínuo, foi fixadopelosSrs.Acionistas,porunanimidade
de votos, tendo se abstido o acionista Sr. François Moreau, em razão de conflito, visto já ter aprovado na
condiçãodeconselheirofiscal,ovalordaremuneraçãoglobaldosmembrosdoConselhodeAdministração
da Companhia, dos Diretores Estatutários e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, referente
ao exercício social de 2014, no valor global de até 10.590.000,00 (dez milhões e quinhentos e noventa mil
reais), sendo distribuído da seguinte maneira: (a) até R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais)
paraoConselhodeAdministração, (b)atéR$8.000.000,00 (oitomilhõesde reais)paraaDiretoriae (c)até
R$990.000,00 (novecentos e noventa mil reais) para o Conselho Fiscal. Por fim, em vista de pedido de
funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos da legislação existente aplicável, foi
instalado o Conselho Fiscal para o corrente exercício social, tendo sido eleitos os seguintes membros:
(a) Sr. JarbasT. Barsanti Ribeiro, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 164, 11º andar, portador da
Cédula de Identidade nº 8025 CORECON/RJ e inscrito no C.P.F. sob nº 272.271.707-72, como membro
efetivodoConselhoFiscal;(b)Sr.AryWaddington,brasileiro,casado,economista,residenteedomiciliado
na Cidade de Armação de Búzios, Estado do Rio de Janeiro, na Rua E, nº 09, Praia da Ferradura, portador
da Cédula de Identidade nº 01139777-5 e inscrito no C.P.F sob nº 004469397-49, como membro suplente
do Conselheiro Fiscal Sr.JarbasT.Barsanti Ribeiro; (c) Sr.Marcelo Curti, brasileiro, casado, economista,
residente e domiciliado na Cidade do Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua Rio das Pedras, nº 454,
Condomínio São Joaquim, portador da Cédula de Identidade nº 10.306.522 e inscrito no C.P.F. sob
nº 036.305.588-60, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e (d) Sr. Edmundo Falcão Koblitz,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Ministro Ramos Monteiro, nº 37, Apto.304, Bloco A, Rio
de Janeiro - RJ, CEP: 22.430-100, portador da Cédula de Identidade nº 04.770.752-6 e inscrito no C.P.F
sob o nº 821.484.737-00, como membro suplente do Conselheiro Fiscal Sr. Marcelo Curti. Ato contínuo,
osacionistaspreferencialistasMistiqueTeensFIA,VinciGasDividendosFundode InvestimentodeAções,
Vinci Gas Fundo de Investimento em Ações - FHS e Vinci Gas Fundo de Investimento em Ações,
promoveram eleição, em votação em separado, do seguinte membro e respectivo suplente do Conselho
Fiscal: (e) Sr.François Moreau, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, domiciliado na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, 187, 4º andar, portador da Cédula
de Identidade nº 6.297.345 SSP-SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 955.822.748-04, como membro efetivo
do Conselho Fiscal; e (f) Sr. Murici dos Santos, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de
Mairiporã, Estado de São Paulo, na Estrada Sarkis Tellian, nº 836, portador da Cédula de Identidade
nº 28.202.126-7/SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 248.933.788-21, como membro suplente do
Conselheiro Fiscal Sr. François Moreau. Os membros ora eleitos integrarão o Conselho Fiscal da
Companhia, com prazo de mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2015.
Os membros efetivos do Conselho Fiscal ora eleitos farão jus a uma remuneração individual, mensal,
bruta, correspondente a R$14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), enquanto os suplentes ora eleitos
farão jus a uma remuneração individual, mensal, bruta, correspondente a R$7.150,00 (sete mil e cento e
cinquenta reais); e (iv) Finalmente, foi comunicado aos Acionistas e presentes na AGE a deliberação
tomada pelo Conselho de Administração da Companhia, durante a 151ª Reunião do Conselho de
Administração, de não mais utilizar o jornal “Valor Econômico” para as publicações legais obrigatórias da
Companhia,paraqueseja,apartirdapresentadata,adotadoo jornal“OEstadodeSãoPaulo”,mantendo-
se, entretanto, inalterada a publicação no Diário Oficial Empresarial, em consonância com o disposto pelo
artigo 289 da Lei das S.A., resultando, por unanimidade, ratificada pelos Acionistas referida alteração.
Ademais, foi informada a decisão do Conselho de Administração de alteração da forma de divulgação dos
AtoseFatosRelevantes referentesàCompanhia,de formaa incluirapossibilidadededivulgaçãopormeio
do Portal de Notícias mantido na rede mundial de computadores pelo jornal “O Estado de São Paulo”, nos
termos da Instrução CVM nº 457, de 5 de fevereiro de 2014.VII.Encerramento e Assinatura da Ata: não
havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da
presente Assembleia Geral Ordinária, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de
sumário, conforme facultado pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
A ata foi lida e achada conforme, segue assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Na qualidade
de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo,
28 de abril de 2014. Vanessa di Sanzo Guilherme - Secretária.

SUL AMÉRICA S.A. CNPJ/MF: 29.978.814/0001-87 NIRE: 3330003299-1 CVM nº 02112-1Com-

panhia Aberta de Capital Autorizado. Ata da Assembleia geral Extraordinária realizada em

10 de janeiro de 2014, lavrada na forma de sumário. CERTIDÃO: JUNTA COMERCIAL DO ES-

TADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: SUL AMÉRICA S.A.. Certifico o deferimento em 15/04/2014

e o registro sob o nº 2615715. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

ERRATA
NasDemonstraçõesFinanceiraspublicadasnodia29/04/2014,nesteveículo, saíramasseguintes incorreçõesnasEmpresasabai-
xorelacionadas:
Expansion Transmissão de Energia Elétrica S.A., Expansion Transmissão Itumbiara Marimbondo S.A., Itumbiara Transmissora de
Energia S.A., Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A., Ribeirão Preto Transmissora de Energia S.A., Poços de Caldas Trans-
missora de Energia S.A., Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A., Porto Primavera Transmissora de Energia S.A., Linhas de
Transmissão do Itatim S.A., Iracema Transmissora de Energia S.A., Catxerê Transmissora de Energia S.A. eAraraquara Transmis-
soradeEnergiaS.A.,ondese lê:
HongxianCai-DiretorPresidenteeShirongLu-VicePresidente, leia-secorretamente:
RamonSadeHaddad-DiretorPresidenteeMuriloMagalhãesNogueira -Diretor

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO: PREGÃOELETRÔNICONº103/2014.ORIGEM: SECRETARIAMUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO – SME. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO
A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO
FUTURA E EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (ABÓBORA,
ABOBRINHA, ABACATE, ABACAXI, BANANA-PRATA, BATATA-DOCE, BATATA-
INGLESA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHEIRO VERDE, CHUCHU, GOIABA,
LARANJA, LIMÃO, MACAXEIRA, MAMÃO, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, MELANCIA,
MILHO VERDE, PIMENTÃO, REPOLHO, TANGERINA, TOMATE, VAGEM), PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA – PMF (PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR),
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO PERCENTUAL) POR
LOTE. DA FORMA DE FORNECIMENTO: EXECUÇÃO INDIRETA POR DEMANDA.
A Pregoeira da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE torna público, para conhecimento dos licitantes e
demais interessados, que do dia 30 de abril de 2014 a 15 de maio de 2014, até
as 09h (horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das
Propostas acontecerá no dia 15 de maio de 2014, às 09h (horário de Brasília), e
o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h do dia 15
de maio de 2014 (horário de Brasília). O edital, na íntegra, encontra-se à
disposição dos interessados, para consulta e aquisição, no endereço eletrônico
acima mencionado e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, Centro – Ed.
Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, assim como no Portal de
Licitações do TCM-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452-3477 | CPL.

Fortaleza-CE, 29 de abril de 2014
Camilla Holanda Lima de Freitas

PREGOEIRA DA CPL


