ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
NIRE 35.300.444.957
FATO RELEVANTE
A APICE SECURITIZADORA S.A. (“Securitizadora”), na qualidade de
emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 08ª Série de sua 1ª Emissão, em
cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, vem divulgar o presente Fato
Relevante, nos termos a seguir expostos:
Em 26 de julho de 2018, recebemos uma notificação Guantera
Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.784.703/0001-71
(“Cedente”), na qualidade de locadora das unidades autônomas de números 91, 92, 93, 94, 95 e
96, do 9º andar, dos Blocos ou Alas “B” e “C” (Torre Sul), do Condomínio Pátio Victor
Malzoni, situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, Itaim Bibi, CEP 04538-133 (“Imóvel”), para informar que o locatário, Banco
BMG S.A., desocupou o Imóvel em 11 de julho de 2018, rescindindo-se o Contrato de Locação
(“Notificação”).
Ainda, a Cedente salientou na Notificação que não terá condições de dar
continuidade ao cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de Locação, tampouco
no Contrato de Locação Tampão, razão pela qual solicita que seja decretada a Aquisição
Compulsória dos Créditos Imobiliários, nos termos do Contrato de Cessão.
Informa-se, por fim, que a Securitizadora envidará seus melhores esforços,
visando à proteção dos interesses dos detentores dos CRI, em relação ao disposto no presente
Fato Relevante.
São Paulo, 07 de agosto de 2018.
FERNANDO CESAR BRASILEIRO
Diretor de Relações com Investidores
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https:/
/compras.empro.com.br/WBC6/, opregão eletrônico n.° 420/
2018, processo 13.378/2018, objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviços de limpeza predial, em
ambientes hospitalares e administrativos, visando a obtenção
de adequada condição de salubridade e higiene, com
disponibilização de mão de obra qualificada, produtos
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos nas
unidades da Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das
propostas dar-se-á até o dia 23/08/2018, às 08:30h. e abertura
a partir das 08:32h. O edital, na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
NIRE 35.300.444.957
FATO RELEVANTE
A APICE SECURITIZADORA S.A. (“Securitizadora”), na
qualidade de emissora dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 08ª Série de sua 1ª Emissão, em cumprimento
ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, vem divulgar
o presente Fato Relevante, nos termos a seguir expostos:
Em 26.07.2018, recebemos uma notiﬁcação Guantera
Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ/MF nº
05.784.703/0001-71 (“Cedente”), na qualidade de locadora
das unidades autônomas de números 91, 92, 93, 94, 95 e
96, do 9º andar, dos Blocos ou Alas “B” e “C” (Torre Sul),
do Condomínio Pátio Victor Malzoni, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, Itaim Bibi, CEP 04538-133 (“Imóvel”), para
informar que o locatário, Banco BMG S.A., desocupou o
Imóvel em 11.07.2018, rescindindo-se o Contrato de
Locação (“Notiﬁcação”). Ainda, a Cedente salientou na
Notiﬁcação que não terá condições de dar continuidade ao
cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de
Locação, tampouco no Contrato de Locação Tampão, razão
pela qual solicita que seja decretada a Aquisição
Compulsória dos Créditos Imobiliários, nos termos do
Contrato de Cessão. Informa-se, por ﬁm, que a Securitizadora
envidará seus melhores esforços, visando à proteção dos
interesses dos detentores dos CRI, em relação ao disposto
no presente Fato Relevante. São Paulo, 07.08.2018.
Fernando Cesar Brasileiro
Diretor de Relações com Investidores
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GOVERNO
FEDERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO DA
UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO
DE CREDOR, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS
CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA
FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.
O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no
'LiULR2¿FLDOGD8QLmRGH127,),&$2 6 5(63216È9(/ ,6 325
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contados a partir da data da publicação deste Edital:
D resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da
)D]HQGD1DFLRQDO3*)1WRUQDQGRRGpELWRSDVVtYHOGHLQVFULomRHP'tYLGD
$WLYDGD8QLmR
E  WRUQDUi R GpELWR SDVVtYHO GH LQVFULomR QR &DGDVWUR ,QIRUPDWLYR GH &UpGLWRV
não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522,
GH
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 GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR FXVWDV GHVSHVDV SURFHVVXDLV H
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV &DVR D H[HFXWDGD HIHWXH R SDJDPHQWR QR SUD]R DFLPD DVVLQDODGR RV
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV VHUmR UHGX]LGRV SHOD PHWDGH 28 HP  GLDV HPEDUJXH 28
UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR GR H[HTXHQWH H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU HP H[HFXomR
DFUHVFLGDVGHFXVWDVKRQRUiULRVGHDGYRJDGRDH[HFXWDGDSRGHUiUHTXHUHUDXWRUL]DomRGR-Xt]R
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WHUPRVGDOHL6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH
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Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida
3URYLVyULD1GHGHDJRVWRGH
3DUDDUHDOL]DomRGRVSDJDPHQWRVGHYLGRVHRXREWHQomRGHLQIRUPDo}HV
D UHVSHLWR GDV GtYLGDV R GHYHGRU GHYHUi VH GLULJLU D GHSHQGrQFLD GR %DQFR
UHVSRQViYHOSHODFRQGXomRGDRSHUDomR
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Banco MUFG Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 60.498.557/0001-26 - NIRE nº 35.300.012.143
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 03 de julho de 2018
Data, Hora e Local: Aos 3 dias de julho de 2018, às 10:00, na sede social na Avenida Paulista, nº 1274, São Paulo/SP. Aviso de Convocação:
Publicado no Diário Oficial deste Estado (Caderno Empresarial) e Valor
Econômico nos dias 23, 26 e 27/06/2018. Livro de Presença: Assinaram
o Livro de Presença, os acionistas representando mais de 2/3 do Capital
com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Ryoichi Konishi,
Secretário: Kentaro Aoyama. Ordem do dia: a) Destituir 1 (um) Diretor; e
b) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foi aprovada por
unanimidade de votos, com as abstenções dos legalmente impedidos, a
seguinte deliberação: a) a destituição de 1 (um) Diretor, conforme segue:
1) a destituição da Diretora sem Denominação Especial, a Sra. Mônica
Guerrieri Cardoso da Silva, brasileira, divorciada, bancária, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 8.361.344, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob
o nº 089.080.998-40, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São
Paulo, com efeitos a partir do dia 30/06/2018. Os acionistas presentes e a
Sociedade consignam, neste ato, seus profundos agradecimentos a Sra.
Mônica Guerrieri Cardoso da Silva pela sua dedicação no desempenho
de suas atividades na Sociedade durante todo o período que integrou a
Diretoria. Em razão da destituição ora realizada, a Diretoria da Sociedade
passa a ser a seguinte, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de
2020: 1) Diretor Presidente: Makoto Kinoshita, japonês, casado, bancário, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº G049967-V,
inscrito no CPF/MF sob o nº 237.365.628-02, residente e domiciliado no
Município de São Paulo; 2) Diretor Vice-Presidente: Ryoichi Konishi,
japonês, casado, bancário, portador do Registro Nacional de Estrangeiro
- RNE nº V390356-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 231.109.628-10, residente e domiciliado no Município de São Paulo; 3) Diretor Vice-Presidente: Eduardo Henrique Schultz, brasileiro, casado, bancário, portador da
Cédula de Identidade RG nº 1005040405, expedida pela SSP/RS, inscrito
no CPF/MF sob o nº 564.541.550-72, residente e domiciliado na cidade e
Estado de São Paulo; 4) Diretor sem Denominação Especial: Eduardo
Saito, brasileiro, solteiro, bancário, portador da Cédula de Identidade RG
nº 17.841.112, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.770.378-13 residente e
domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo; 5) Diretor sem Denominação Especial: Jyun Onuma, brasileiro, casado, advogado, portador da
Cédula de Identidade RG nº 6.725.674-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
o nº 056.108.358-44 e na OAB/SP sob o nº 97501, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo; 6) Diretor sem Denominação
Especial: Oswaldo Tadeu Lopes, brasileiro, casado, bancário, portador
da Cédula de Identidade RG nº 16.291.313-8, SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 064.787.498-94, residente e domiciliado na Cidade e Estado
de São Paulo; 7) Diretor sem Denominação Especial: Walter Batlouni
Junior, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG
nº 17.896.445-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.231.968-03,
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo; e 8) Diretor
sem Denominação Especial: Junji Kaneko, japonês, casado, bancário,
portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº G176136-R, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.230.438-38, residente e domiciliado na cidade
e Estado de São Paulo. b) Em outros assuntos de interesse social, não
houve nada a ser tratado. Os acionistas aprovaram que a lavratura da
ata fosse feita na forma de sumário nos termos do § 1º, do artigo 130,
da Lei 6.404/1976. Encerramento: Tendo em conta que não havia outros
assuntos de interesse da Sociedade e nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo antes a sessão,
para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada foi
assinada pelos acionistas presentes, por mim, secretário, e, pelo Sr. Presidente. Mesa: Presidente: Ryoichi Konishi, Secretário: Kentaro Aoyama.
Acionistas Presentes: Kentaro Aoyama por si e representando MUFG
Bank, Ltd., Makoto Kinoshita e Ryoichi Konishi. Certifico que a presente é
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 03 de julho de 2018.
Banco MUFG Brasil S.A. - Ryoichi Konishi - Presidente da Mesa, Kentaro
Aoyama - Secretário da Mesa. JUCESP nº 343.353/18-0 em 20/07/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Multiner S.A.
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50 - NIRE 35300504127 - Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”),
convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se em 22 de agosto de 2018,
às 09h30min., na sede da Companhia, na Av. das Nações Unidas, nº
12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas
(CENU), Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.578-910, para tratar
as seguintes matérias constantes da ordem do dia: I – Deliberativo: (a)
ﬁxar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia,
referente ao exercício social de 2018, e condições de contratação; (b)
eleger e/ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o
Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no Artigo
13 do estatuto social da Companhia, com mandato até a assembleia
geral ordinária a ser realizada no exercício social de 2019; e (c) eleger
e/ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho
Fiscal da Companhia, na forma prevista no Artigo 27 do estatuto social
da Companhia. II – Informativo: (a) relato da situação ﬁnanceira inclusive
com relação à ﬁnalização das demonstrações ﬁnanceiras relativas
ao exercício social de 2017 da Companhia. Instruções Gerais: 1. Na
forma do disposto no §3º do Artigo 135 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das SA”),
todos os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia
da Assembleia, inclusive os documentos e informações exigidos pela
Instrução CVM nº 481/09, estão à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, e podem ser visualizados na rede mundial de computadores,
na página da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.multiner.
com.br). 2. Nos termos do Artigo 126 da Lei das SA, para participar da
Assembleia, o acionista pessoa física deverá apresentar à Companhia
documento de identidade original (carteira de identidade, carteira nacional
de habilitação, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos
conselhos proﬁssionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos
da administração pública). O representante de acionista pessoa jurídica
deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente
registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou
Junta Comercial, conforme o caso): (i) contrato social ou estatuto social,
conforme o caso; e (ii) ato societário de nomeação do administrador que
(ii.a) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica;
ou (ii.b) procuração assinada por pessoa com poderes para que terceiro
represente o acionista pessoa jurídica. No caso de fundos de investimento,
a representação do fundo caberá à instituição administradora ou gestora,
observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é
titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos da
carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou da
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados
relacionados à administradora ou à gestora, deverá apresentar cópia
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão
competente. Com relação à participação por meio de procurador, a
outorga de poderes de representação para participação na Assembleia
deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do Artigo
126, §1º da Lei das SA. Em cumprimento ao disposto no Artigo 654, §1º
e §2º, da Lei nº 10.406/2002, a procuração deverá conter a indicação
do lugar onde foi passada, a qualiﬁcação completa do outorgante
e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da ﬁrma
do outorgante. 3. 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, os documentos necessários para
participação na assembleia, na Av. das Nações Unidas, 12.901, 35º andar,
Torre Norte, cidade e estado de São Paulo, de 9:00h às 12:00h e de 14:00h
às 18:00h, aos cuidados da Diretoria Jurídica. Cópia da documentação
poderá ser encaminhada por correio eletrônico para o seguinte endereço:
ri@multiner.com.br. São Paulo, 07 de agosto de 2018 Fernando Chein
Muniz - Presidente do Conselho de Administração. (07, 08 e 09/08/2018)

DISTRATO SOCIAL - Fica distratada a empresa: J F ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ.03.615.356/001-28, em
06/08/2018.
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Chamana Participações e
Incorporações S/A
(Em Constituição)
Ata da Assembléia Geral de Constituição realizada em 20/08/13
Aos 20/08/13, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social.
Diretora: Presidente: Ahmed Chauki El Orra Secretária: Amne Mohamad
Orra. Ordem do Dia e Deliberações: a) Finalidade da Assembléia;
b) Subscrição de ações; c) Nomeação de Empresa Avaliadora; d)
Apreciação do Laudo de Avaliação; e) Eleição da Diretoria e f) Outros
assuntos de interesse social. (i) Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por ﬁnalidade
precípua a constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado,
regida pela Lei n.°6.404/76. (ii) Preenchidos os requisitos preliminares
da constituição, veriﬁcou-se que o “Boletim de Subscrição” a que alude o
artigo 85, da Lei n.°6.404/76 foi devidamente preenchido e o capital social
de R$ 2.137.283,00, foi totalmente subscrito, cuja integralização se fará
neste ato mediante conferência de bens móveis e imóveis de propriedade
dos subscritores Ahmed Chauki El Orra e Amne Mohamad Orra,
conforme o “Boletim de Subscrição” que ﬁcará fazendo parte integrante
da presente ata. (iii) Havendo a aprovação unânime quanto à forma de
sua integralização, o Senhor Presidente disse que, de acordo com o
que preceitua o artigo 8.°, da Lei n.°6.404, de 15.12.76, a Assembleia
deveria nomear a empresa avaliadora que iria proceder a avaliação dos
bens oferecidos para a integralização do capital social, cuja indicação
recaiu sobre a seguinte sociedade: Master Assessoria Empresarial Ltda.,
com sede social Av. Angélica, n.°1.761, cj.32, bairro Higienópolis, na
Capital de Estado de São Paulo, inscrita no CREA/SP sob n.°0643720,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
n.°35.208.972.811, em sessão de 31.10.89 e CNPJ n.°61.920.591/000100, neste ato representada pelo sócio e administrador Marcelo Colaneri
Kitasaua, CPF n.°076.356.538-57, e pela perita responsável Sandra
Cristina D’avila Kitasaua, CREA/SP sob n.°193.812/D. (iv) A empresa
avaliadora, na pessoa da perita responsável estava representada no
recinto, foi consultada e disse que já previamente tinha sido incumbida
de avaliar os bens móveis e imóveis dos subscritores, e, uma vez aceito o
encargo proposto, declarou que já tinha elaborado o Laudo de Avaliação,
obedecendo estritamente os preceitos estabelecidos pelo artigo 8.°, da
Lei n.°6.404/76, sendo o critério usado, o exame dos imóveis no local
e usando os elementos comparativos dos imóveis avaliados pelo preço
de aquisição e constantes -na declaração de renda dos subscritores.
(v) O Senhor Presidente consultou os subscritores se necessitavam de
alguns esclarecimentos quanto à avaliação ora processada e como não
houvesse qualquer manifestação em contrário, deu-se por aprovado
o Laudo de Avaliação em todos os seus termos, ﬁcando, doravante
deﬁnitivamente incorporado -ao capital social, os bens móveis e imóveis,
descritos com minúcia, características e valores no referido Laudo de
Avaliação, que ﬁcará fazendo parte integrante da’ presente ata. (vi) Os
subscritores, ora conferentes declaram que os imóveis descritos no
Laudo de Avaliação e conferidos à sociedade estão isentos de quaisquer
ônus e que não recaem sobre eles, ações de direito real ou pessoal,
ou, ações reipersecutórias que possam afetá-los, estando quites com
as obrigações condominiais e não estarem incursos nas restrições da
Lei da Previdência. (vii) Assim, tendo sido cumpridos todos os requisitos
preliminares da constituição da sociedade, o Senhor Presidente disse que
tinha em mãos o projeto do Estatuto Social que, .submetido à apreciação
dos subscritores foi aprovado por unanimidade. Nada mais. São Paulo,
20/08/13. Jucesp sob o NIRE nº 3530045746-3 em 27/09/2013. Flávia
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BI São Paulo II
Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ nº 17.888.906/0001-97 - NIRE 35.3.0051273-1
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Rerratiﬁcação
da Ata de Transformação da Sociedade Limitada “BI São Paulo II
Empreendimentos Imobiliários Ltda.” em Sociedade Anônima
Data, Hora, Local: 30.04.2018, às 10 hs, sede social, Avenida das Nações Unidas 11.633, 18º andar, conjunto 182, sala 02, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: Os acionistas: Bolsa de Imóveis
e Desenvolvimento Imobiliário Ltda.; Luiz Carlos Mendes Caldeira; e
Luiz Fernando Mendes Caldeira. Mesa: Presidente: Luiz Carlos Mendes
Caldeira; Secretário: Luiz Fernando Mendes Caldeira. Deliberações: 1)
a retiﬁcação de dados do constantes do item (ii) da Ata de Transformação da Sociedade, de forma que onde constava a emissão de 40.508.963
novas ações, leia-se a emissão de 41.071.728 novas ações, resultando
em um capital social de R$ 41.081.728,00, conforme boletins de subscrição igualmente ora retiﬁcados e anexos a esta ata (“Anexo I”), passando o referido item a viger com a seguinte redação: “(ii) aprovar o aumento do capital social da companhia, de R$10.000,00 para R$
41.081.728,00, mediante a emissão e subscrição de 41.071.728 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal (“Novas Ações”), as quais serão subscritas e integralizadas exclusivamente pela sócia Bolsa de Imóveis e Desenvolvimento Imobiliário Ltda., mediante capitalização de créditos detidos por esta contra a Sociedade ora transformada em Companhia, de forma que as ações da companhia restarão distribuídas da seguinte forma: (i) Bolsa de Imóveis e Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
detém 41.081.726 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (ii)
Luiz Carlos Mendes Caldeira detém 1 ação ordinária nominativa, sem
valor nominal; e (iii) Luiz Fernando Mendes Caldeira detém 1 ação ordinária nominativa, sem valor nominal. Os demais sócios renunciam a seu
direito de preferência e conferem à sócia Bolsa de Imóveis e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. a mais ampla, plena e geral quitação para nada
mais reclamarem no tocante ao aumento do capital social da companhia
e consequente subscrição das Novas Ações.” O artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia passa a viger com a seguinte redação: “Capítulo
II: Capital Social e Ações. Artigo 5: O capital social é de R$
41.081.728,00, totalmente subscrito e integralizado, dividido em
41.081.728 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Artigo 5.1:
Cada ação ordinária dará direito ao titular de 1 voto nas deliberações
Assembleia Geral de Acionistas da Companhia (“Assembleia Geral de
Acionistas”).” 2) Ficam ratiﬁcadas todas as demais deliberações tomadas na Ata de Transformação da Sociedade não retiﬁcadas na presente
ata. Diante das deliberações descritas nos itens 1 e 2 anteriores, os sócios, de forma unânime, decidiram aprovar e consolidar o Estatuto Social da BI São Paulo II Empreendimentos Imobiliários S.A., conforme
Anexo II desta Ata. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2018.
Mesa: Luiz Carlos Mendes Caldeira - Presidente e Acionista, Luiz Fernando Mendes - Secretário e Acionista. Bolsa de Imóveis Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Luiz Carlos Mendes Caldeira e Luiz Fernando Mendes Caldeira - Acionista. JUCESP 303.913/18-6, em 27/06/2018.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
FATO RELEVANTE
A APICE SECURITIZADORA S.A. (“Securitizadora”), na qualidade de
emissora dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 08ª Série de sua
1ª Emissão, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002,
vem divulgar o presente Fato Relevante, nos termos a seguir expostos:
Em 26.07.2018, recebemos uma notiﬁcação Guantera Empreendimentos
e Participações Ltda., CNPJ/MF nº 05.784.703/0001-71 (“Cedente”), na
qualidade de locadora das unidades autônomas de números 91, 92, 93,
94, 95 e 96, do 9º andar, dos Blocos ou Alas “B” e “C” (Torre Sul), do
Condomínio Pátio Victor Malzoni, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Itaim Bibi, CEP
04538-133 (“Imóvel”), para informar que o locatário, Banco BMG S.A.,
desocupou o Imóvel em 11.07.2018, rescindindo-se o Contrato de Locação (“Notiﬁcação”). Ainda, a Cedente salientou na Notiﬁcação que não
terá condições de dar continuidade ao cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de Locação, tampouco no Contrato de Locação
Tampão, razão pela qual solicita que seja decretada a Aquisição Compulsória dos Créditos Imobiliários, nos termos do Contrato de Cessão. Informa-se, por ﬁm, que a Securitizadora envidará seus melhores esforços,
visando à proteção dos interesses dos detentores dos CRI, em relação
ao disposto no presente Fato Relevante. São Paulo, 07.08.2018.
Fernando Cesar Brasileiro - Diretor de Relações com Investidores
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SP Bolsa V
Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ nº 12.148.479/0001-97 - NIRE 35.3.0051366-5
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Rerratiﬁcação da Ata de Transformação da Sociedade Limitada “SP Bolsa V
Empreendimentos Imobiliários Ltda.” Em Sociedade Anônima
Data, hora, local: 30.04.2018, 11hs, sede social, Avenida das Nações
Unidas 11.633, 18º andar, conjunto 182, sala 01, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Os acionistas: Bolsa de Imóveis e Desenvolvimento Imobiliário Ltda.; Luiz Carlos Mendes Caldeira; e Luiz Fernando Mendes Caldeira. Mesa: Presidente: Luiz Carlos Mendes Caldeira; Secretário: Luiz Fernando Mendes Caldeira. Deliberações aprovadas: 1) a
retiﬁcação de dados do constantes do item (ii) da Ata de Transformação
da Sociedade empresária limitada SP Bolsa V Empreendimentos Imobiliários Ltda. em sociedade por ações, datada de 15.12.2017 (“Ata de
Transformação da Sociedade”), referentes às ações emitidas em aumento do capital social, de forma que onde constava a emissão de 2.257.944
novas ações, leia-se a emissão de 2.251.744 novas ações, resultando em
um capital social de R$ 2.261.744,00, conforme boletins de subscrição
igualmente ora retiﬁcados e anexos a esta ata (“Anexo I”), passando o referido item a viger com a seguinte redação: “(ii) aprovar o aumento do capital social da companhia, de R$10.000,00 para R$ 2.261.744,00, mediante a emissão e subscrição de 2.251.744 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal (“Novas Ações”), as quais serão subscritas e integralizadas exclusivamente pela sócia Bolsa de Imóveis e Desenvolvimento Imobiliário Ltda., mediante capitalização de créditos detidos por esta
contra a Sociedade ora transformada em Companhia, de forma que as
ações da companhia restarão distribuídas da seguinte forma: (i) Bolsa de
Imóveis e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. detém 2.251.742 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (ii) Luiz Carlos Mendes Caldeira
detém 1 ação ordinária nominativa, sem valor nominal; e (iii) Luiz Fernando Mendes Caldeira detém 1 ação ordinária nominativa, sem valor nominal. Os demais sócios renunciam a seu direito de preferência e conferem
à sócia Bolsa de Imóveis e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. a mais ampla, plena e geral quitação para nada mais reclamarem no tocante ao aumento do capital social da companhia e consequente subscrição das Novas Ações.” O artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a viger
com a seguinte redação: “Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5. O
capital social é de R$ 2.261.744,00, totalmente subscrito e integralizado,
dividido em 2.261.744 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.
Artigo 5.1. Cada ação ordinária dará direito ao titular de 1 voto nas deliberações Assembleia Geral de Acionistas da Companhia (“Assembleia Geral de Acionistas”).” 2) Ficam ratiﬁcadas todas as demais deliberações tomadas na Ata de Transformação da Sociedade não retiﬁcadas na presente ata. Diante das deliberações descritas nos itens 1 e 2 anteriores, os sócios, decidiram aprovar e consolidar o Estatuto Social da SP Bolsa V Empreendimentos Imobiliários S.A.. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
30.04.2018. Mesa: Luiz Carlos Mendes Caldeira - Presidente e Acionista, Luiz Fernando Mendes - Secretário e Acionista, Bolsa de Imóveis
Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Luiz Carlos Mendes Caldeira e Luiz
Fernando Mendes Caldeira - Acionista. JUCESP 316.032/18-9 em
05/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alkath Participações S/A
NIRE 35.300.395.646 - CNPJ/MF 14.089.083/0001 -41
Extrato da Ata de AGE Realizada em 29 de Junho de 2018
Data, Hora e Local: Aos 29/06/18, às 14 hs, na sede da Companhia, na
Avenida Guilherme Cotching, nº 2001, conjunto 73, Vila Maria, São Paulo,
Estado/SP. Composição da Mesa: Alcinéia Viana Fonseca (Presidente) e
Antonina Sant’anna - (Secretária). Convocação e Presença: Dispensada a
publicação de editais de convocação, nos termos do §4º do artigo 124, da
Lei nº 6.404/76, por estarem presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia Diretora
Presidente da Companhia, (ii) e eleição de novos diretores da Companhia.
Deliberações: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do
dia, tendo sido verificadas as seguintes deliberações, todas aprovadas por
unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, oposição ou divergência: (i)
Neste ato, a Sra. Alcinéia Viana Fonseca, brasileira, casada, empresária,
RG nº 3.206.520-1 SSP/PR, CPF/MF nº 730.707.939-91, residente e
domiciliada em Guaíra/PR, renuncia ao cargo de Diretora Presidente da
Companhia, pelo que os acionistas apresentam seus agradecimentos pelos
trabalhos prestados. (ii) Ato contínuo, tendo em vista o aprovado no item
“(i)” acima e considerando que o prazo do mandato da atual diretoria venceu
em 02.02.2018, resolvem os acionistas eleger os seguintes membros para
compor a Diretoria da Companhia: (a) Sra. Karen Karolinne Uhlmann, brasileira, solteira, empresária, RG nº 55.929.544-3/SSP-SP, CPF/MF nº
126.666.259-66, residente e domiciliada em Cambé/PR, eleita para ocupar o
cargo de Diretora Presidente; e Sra. Adriana Viana Fonseca, brasileira,
casada, empresária, RG nº 5.425.060-6 SSP/PR, CPF/MF nº 730.651.96972, residente e domiciliada em Cambé/PR, eleita para ocupar o cargo de
Diretora sem designação específica, ambas com mandato de 03 anos, iniciando-se na presente data e vigente até a 29.06.2021, podendo ser
reeleitas, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Ficou estabelecido
que o valor dos honorários das Diretoras da Companhia será fixado em
Assembleia Geral a ser realizada oportunamente. (iii) Ainda, considerando
que o mandato das Diretoras ora eleitas nos termos do item “(ii)” acima estava vencido, os acionistas validam e ratificam todos os atos praticados
pela Diretoria da Companhia anteriormente eleita, até a presente data. (iv)
Por fim, autorizaram a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias à
consecução das deliberações aprovadas nesta assembleia. Declarações:
As Diretoras reeleitas declararam, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147, § 1° da Lei 6.404/76, que não estão incursas em nenhum crime que as impeçam de exercer atividade mercantil. Encerramento:
Nada mais, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos
assinada. São Paulo, 29/06/2018. Alcinéia Viana Fonseca (Presidente) e
Antonina Sant’anna (Secretária). Acionistas Presentes: Alcinéia Viana Fonseca e Antonina Sant’anna. A presente ata confere com o original lavrado
em livro próprio. Alcinéia Viana Fonseca – Presidente; Antonina Sant’anna Secretária. Diretoras Eleitas: Karen Karolinne Uhlmann e Adriana Viana Fonseca. Diretora Renunciante: Alcinéia Viana Fonseca. JUCESP nº 359.085/
18-0 em 01/08/2018. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CPX Brasil Mineração e
Participações S.A.
CNPJ/MF nº 13.633.384/0001-21 - NIRE 35.300.415.337
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24/11/17
Aos 24/11/17, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Rodrigo Ferreira
Lara - Presidente; Rafael Holzhacker - Secretário. Deliberações: (i)
Aprovado o cancelamento do aumento do capital social da Companhia
realizado em 14/06/17, bem como o cancelamento das ações ordinárias
emitidas em decorrência disto, conforme termos do item “i” da ordem
do Dia; (ii) Aprovado do aumento de capital social descrito no item “ii”
da Ordem do Dia no exato montante máximo de R$ 10.000.000,00,
juntamente com a respectiva quantidade de emissão e o preço da ação
ali indicados. Em decorrência das deliberações previstas nos itens “i” e
“ii” acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social é alterado, passando a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5°- O capital social da Companhia
é de R$ 61.614.687,50, representado por 373.847 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.”. A subscrição das ações emitidas em
razão do aumento de capital social aqui aprovado será feita conforme
direito de preferência e demais regras previstas nos itens 11.1.1 e 11.1.2
do Acordo de Acionistas da Companhia e, caso as ações emitidas não
sejam subscritas, em sua totalidade, nos prazos de exercício do direito
de preferência pelos atuais acionistas, a Administração da Companhia
poderá buscar novos investidores para a alienação e subscrição destas
ações, ou então promover nova Assembleia de Acionistas para ajuste
do valor do aumento do capital social. Os respectivos Boletins de
Subscrição serão arquivados na sede da Companhia, sendo levados a
registro perante a Junta Comercial competente ﬁndo o prazo previsto
no Acordo de Acionistas da Companhia; A integralização das ações
subscritas será feita exclusivamente em moeda corrente nacional. (iii)
Aprovada a conversão dos valores relativos a mútuos realizados por
acionistas da Companhia, conforme termos do item “iii” da ordem do Dia.
Nada mais. São Paulo, 24/11/17. Jucesp nº 358.773/18-0 em 01/08/2018.

