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TPI - Triunfo Participações
e Investimentos S.A.

(a “Companhia”)
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91 – NIRE nº. 35.300.159.845
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 25 de abril de 2014
Data, hora e local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2014 
(dois mil e quatorze), às 10h00min, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, no Hotel Caesar Business, salas São Paulo 07, localizado na 
Rua Olimpíadas, nº 205, Vila Olímpia, CEP 04551-000. Convocação: O 
Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.As.”) 
(a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 
25/03/2014, 26/03/2014 e 27/03/2014, nas folhas 80, 101 e 138, respecti-
vamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 
25/03/2014, 26/03/2014 e 27/03/2014, nas folhas E38, E15 e E3, respec-
tivamente. Composição da mesa: Para conduzir os trabalhos, foi indi-
cado como Presidente da Mesa, o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e 
eu, Paula Paulozzi Villar secretariei os trabalhos. Presenças: Presentes 
os Acionistas representando 72,97% do capital social total e votante da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, os representantes da audito-
ria externa, os Srs. Ezequiel Litvac, Fernando Ramos, Clóvis Madeira e 
Mauricio Domenico; os membros do Conselho Fiscal os Srs. Bruno Shi-
gueyoshi Oshiro e Paulo Roberto Franceschi e os Srs. Luiz Fernando 
Wolff de Carvalho e Ricardo Stabille Piovezan, Conselheiros de Adminis-
tração. Publicações: Foi dispensado o anúncio de que trata o artigo 133, 
parágrafo 5º da Lei das S.A. por ter a Companhia publicado o Relatório da 
Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer 
do Auditor Independente relativas ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2013 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas pági-
nas 13 a 22, e no jornal “Valor Econômico”, nas páginas E25 a E34, nas 
edições de 21 de março de 2014. Ordem do dia: Assembleia geral ordi-
nária: (a) Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela apro-
vação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2013; (b) Apreciar destinação do lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (c) 
Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2014 e fixar 
sua remuneração; (d) Fixar a remuneração global dos Administradores da 
Companhia. Assembleia geral extraordinária: (a) Deliberar sobre a alte-
ração no Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, a fim de atualizar o 
valor do capital social subscrito e integralizado da Companhia, em razão 
do aumento de capital social da Companhia, dentro do capital autorizado, 
aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia rea-
lizada em 23 de maio de 2013 e homologado em reunião do Conselho de 
Administração da Companhia realizada em 13 de agosto de 2013. Deli-
berações: 1. Assembleia Geral Ordinária 1.1 Os Acionistas autorizaram 
a lavratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o pre-
visto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A. 1.2 Aprovar, por 
maioria, após discutidas, as Contas dos Administradores, bem como as 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, e Notas Expli-
cativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referen-
tes ao exercício social encerrado em 31/12/2013, conforme publicações 
discriminadas acima. 1.3. Portanto, os Acionistas por maioria, deliberaram 
pela não distribuição de dividendos posto que a Companhia não apresen-
tou lucros. 1.4 A Controladora da Companhia, THP – Triunfo Holding de 
Participações S.A. (“THP”), solicitou a reinstalação do Conselho Fiscal 
para o exercício compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizada nesta data e a Assembleia Geral Ordinária que 
aprovar as contas do exercício social de 2014. 1.4.1 Para ocupar os car-
gos de conselheiros fiscais da Companhia, até a Assembleia Geral Ordi-
nária que aprovar as contas do exercício social de 2014, foram eleitos os 
Senhores: (i) Paulo Roberto Franceschi, contador, brasileiro, CPF n. 
171.891.289-72 e RG 669.976 SSP-PR, com endereço na Rua Marechal 
Deodoro, 630, cj. 1305, Curitiba, PR, CEP 80011-970, como membro efe-
tivo do Conselho Fiscal e Giorgio Bampi, contador, brasileiro, CPF n. 
005.167.759-87 e RG n. 535.971-6, com endereço na Rua Oldemar Gui-
marães, 189 - Quatro Barras – PR – CEP 83420-000 como seu suplente; 
(ii) Marcello Joaquim Pacheco, brasileiro, casado, advogado, residente e 
domiciliado na Rua Jacarandá, 121 – Chácara Bela Vista, Caixa Postal 
185, Cep: 07600-000, – Mairiporã (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 112.459.108-76 e portador 
do Documento de Identidade RG: 18.975.204 SSP/SP, como membro efe-
tivo do Conselho Fiscal e Murici dos Santos, brasileiro, casado, advogado, 
residente e domiciliado na Estrada Santa Inês, s/n, Sitio Belizário, Santa 
Inês, Cep:07600-000, Mairiporã (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 248.933.788-21 e portador 
do Documento de Identidade RG: 28.202.126-7 SSP/SP como seu 
suplente; ambos indicados pelos Acionistas Minoritários da Companhia; 
(iii) Bruno Shigueyoshi Oshiro, brasileiro, casado, contador, CPF 
074.475.088-10, RG 17.589.821 SSP\SP, Rua Oswaldo Cruz, 783, apto. 
123, São Caetano do Sul, SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal e 
Alberto Sammarone Silveira Lima, brasileiro, casado, contador, CPF 
047.435.758-93, RG 13.393.979 (SSP/SP), residente e domiciliado à Rua 
Av. Doutor Altino Arantes, 826 – apto 103, 04042-004 - Vila Mariana - São 
Paulo – SP, CEP 04042-034, como seu suplente; indicados pela THP, 
Controladora da Companhia. 1.4.2 O Acionista Controlador deliberou 
favoravelmente às indicações feitas pelos Acionistas Minoritários para 
composição do Conselho Fiscal da Companhia. 1.5 A posse de cada um 
dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) à apre-
sentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação 
aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da 
Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do 
Conselho Fiscal previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado 
da BOVESPA, conforme o caso. Os Acionistas aproveitaram a oportuni-
dade para agradecer a participação dos Srs. Vanderlei Dominguez da 
Rosa e Eduardo da Gama Godoy no Conselho Fiscal cujo mandato ter-
mina nesta data. 1.6 Aprovar por maioria de votos, com abstenção daque-
les legalmente impedidos a verba anual global para a remuneração dos 
Administradores da Companhia, aprovando a distribuição proposta para 
os Conselheiros devendo o Conselho de Administração individualizar os 
valores referentes à Diretoria Executiva. 1.7 Foram recebidas e rubrica-
das pelo Presidente da Mesa, bem como ficam arquivadas na sede da 
Companhia, as manifestações de voto dos Acionistas. 2. Assembleia 
Geral Extraordinária 2.1 Foi aprovada por maioria a alteração no Artigo 7º 
do Estatuto Social da Companhia, para atualização do valor do capital 
social subscrito e integralizado da Companhia, em razão do aumento de 
capital social da Companhia, dentro do capital autorizado, aprovado em 
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de 
maio de 2013 e homologado em reunião do Conselho de Administração 
da Companhia realizada em 13 de agosto de 2013. Desta forma, o Artigo 
7º passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 7 - O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$842.979.226,55 (oitocentos e 
quarenta e dois milhões novecentos e setenta e nove mil duzentos e vinte 
e seis reais e cinquenta e cinco centavos) representado por 176.000.000 
(cento e setenta e seis milhões) ações ordinárias, nominativas, escriturais 
e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os traba-
lhos, suspendendo antes as assembleias para que se lavrasse a presente 
ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e 
assinada no livro próprio da Companhia. CERTIFICO E DOU FÉ QUE A 
PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO 
ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA São Paulo, 25 de abril de 2014. 
Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente; Paula Paulozzi Villar - 
Secretária - OAB/SP 201.610. Jucesp nº 190.195/14-9 em 14/05/2014. 
Flávia Regina Britto -Secretária Geral em Exercício.
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Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563
Ata da 253ª Reunião de Diretoria

I. Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2014, às 
12hrs, reuniu-se a Diretoria da Duke Energy  International,  Geração Parana-
panema S.A. (“Companhia”) na sede social da Companhia, localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na  Avenida das  Nações  Unidas, 
nº 12.901, Edifício Nações Unidas, Torre Norte, 30º andar, Brooklin Novo, 
CEP 04578-000. II. Mesa: Sr. Armando de Azevedo Henriques,  Presidente; 
Srta. Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária. III. Presença: totalidade 
dos membros da diretoria, a saber, Sr. Armando de Azevedo  Henriques, 
Sra. Angela A. Seixas, Sr. Jairo de Campos, Sr. Carlos A. Dias Costa 
e Sr. Cesar Teodoro, presentes na sede social da Companhia. IV. Ordem 
do Dia: (a) tomar conhecimento da apresentação, realizada pelo Sr. An-
dré Guimarães, acerca dos objetivos e metas de gestão para o Sistema 
de Gestão Integrado (“SGI”); e (b) tomar conhecimento da proposta de 
modificação do jornal tradicionalmente adotado pela Sociedade para a 
veiculação das publicações, na forma do artigo 289, da Lei n° 6.404, de 
15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem como das publica-
ções e divulgações previstas na “Política de Divulgação de Ato ou Fato 
Relevante”, conforme estabelecido na Instrução CVM n° 358, de 3.1.2002. 
V. Decisões Tomadas: Prestados os esclarecimentos necessários, o Se-
nhor Presidente da Mesa declarou regularmente instalada a reunião. Na 
sequência, os membros da Diretoria passaram a deliberar sobre os itens 
da Ordem do Dia, a saber: (a) Primeiramente, foi realizada apresentação, 
pelo Sr. André Guimarães, acerca dos objetivos e metas de gestão para 
o Sistema de Gestão Integrado (“SGI”) para que a Diretoria pudesse vali-
dá-los, conforme requerido pelas normas ISO 14001, OHSAS 18001 e 
NBR 16001. Foi informado durante a apresentação quais foram as pre-
missas adotadas para definição de tais objetivos e metas e como será 
realizada a gestão de tais indicadores. Por fim, o Sr. André Guimarães 
expôs aos Diretores os objetivos e metas propostas, as quais  
foram aprovadas pelos Diretores, conforme apresentação realizada;  
e (b) Em sequência, os Diretores tomaram conhecimento da proposta de 
alteração do jornal “Valor Econômico”, tradicionalmente utilizado pela 
Companhia para as publicações obrigatórias, prevista em lei, para o jor-
nal “O Estado de São Paulo”, ficando mantida a publicação obrigatória no 
“Diário Oficial Empresarial”, em consonância com o artigo 289 da Lei das 
S.A. Tendo em vista tratar-se de matéria de competência do Conselho de 
Administração, resolveram os Diretores encaminhar a proposta para deli-
beração do Conselho de Administração, lembrando que, caso aprovada a 
modificação, será necessário alterar a Política Interna da Companhia 
denominada “Divulgação de Atos e Fatos Relevantes” e que sua efetiva 
alteração deverá ser ratificada na próxima Assembleia Geral Ordinária. 
Por fim, faz-se necessário incluir uma informação na ata da 249ª Reunião 
de Diretoria, realizada no dia 25 de março de 2014, registrada na JU-
CESP, que, por um equívoco, deixou de constar, quer seja: “Caso haja 
saldo excedente, os recursos líquidos remanescentes obtidos pela Com-
panhia com a Emissão serão utilizados para o pagamento dos valores em 
aberto dos juros incidentes sobre a terceira emissão de debêntures da 
Companhia, nos termos do Instrumento Particular de Escritura de Emis-
são Pública de  Debêntures Quirografárias e Não Conversíveis em Ações 
da Terceira Emissão da Companhia, celebrado em 28 de dezembro de 
2011, entre Companhia e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“Terceira Emissão de Debêntures”).” Em razão deste 
fato, faz-se necessária a correção da Ata registrada na JUCESP para 
estes dados. Entretanto, tal equívoco não afeta a deliberação tomada na 
citada  reunião. VI. Leitura e Encerramento dos Trabalhos: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, encerrou a reunião, 
determinando a lavratura desta ata, a qual lida e aprovada foi por todos 
os presentes assinada. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo,  
15 de abril de 2014. Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária. JUCESP  
nº 182.734/14-6 em 07.05.2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Sebo Jales Indústria e Comércio de Produtos Animais Ltda. torna pú-
blico que recebeu da CETESB a Licença de Instalação n° 62000120 e
requereu a Licença de Operação para Farinhas de carne e de despojos 
da carne de animais; produção de (quan) à Estrada Municipal Dirce Reis - 
Pontalinda, S/Nº, Chácara São João, Zona Rural, Dirce Reis.

NBS Comunicação S/A
CNPJ nº 07.708.344/0001-07 - NIRE 35300336411

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Local, data e hora: na sede da Companhia, Barueri/SP, na Calçada 
das Acácias, 31, 1º andar (Alphaville Comercial), CEP 06453-054, em 
10/04/2014, às 10h. Convocação e presença: convocação dispensada, 
presença da totalidade do capital social. Mesa: Roberto Pereira Tourinho 
Dantas - Presidente, Otto de Barros Vidal Júnior - Secretário. Delibera-
ções: aprovadas por unanimidade (i) com a renúncia expressa ao direito 
de preferência pela acionista remanescente RTD - Consultoria e Partici-
pações Ltda., CNPJ/MF nº 00.729.051/0001-59, com sede na R. Dr. Olavo 
Egídio, 870, sl 7, Santana, São Paulo/SP, CEP 02037-001, a alteração do 
quadro societário da Companhia com a saída da acionista PPR - Profi s-
sionais de Publicidade Reunidos S.A., CNPJ/MF nº 05.411.322/0001-
47, com sede na Calçada das Acácias, 31, Centro Comercial Alphaville, 
Barueri/SP, CEP 06453-054, a qual cede e transfere a totalidade de suas 
ações da Companhia da seguinte maneira: (a) cessão de 5.000 ações or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia à sócia ingres-
sante Aldeia Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ/MF nº 
09.194.376/0001-59, com sede na R. Dr. Olavo Egídio, 870, sl. 2, Santana, 
São Paulo/SP, CEP 02037-001; e (b) cessão de 3.959 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal da Companhia à sócia RTD - Consul-
toria e Participações Ltda., já qualifi cada, cessões registradas no Livro 
de Registro de Transferência de Ações Nominativas da Companhia; e (ii) 
arquivamento da presente ata na JUCESP Encerramento: Nada mais, la-
vrou-se a ata. Roberto Pereira Tourinho Dantas - Presidente; Otto de Bar-
ros Vidal Júnior - Secretário. Formalidades Legais: instrumento assinado 
e registrado na JUCESP sob nº 183.510/14-8, em sessão de 08/05/2014.

Desenvix Energias Renováveis S.A.
CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41 – NIRE 35.300.143.949
Extrato do Item (IV) da Ata da Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 22 de abril de 2014

Data, Hora e Local: Durante o período das 09h00 às 10h00 do dia 22 do 
mês de abril de 2014, na fi lial da Companhia, localizada na Rua Tenente 
Silveira, 94, 9º andar, Florianópolis-SC. Convocação e Presença: 
Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Admi-
nistração, presentes todos os membros, a saber: Austin Laine Powell, 
Joakim Broenner Johnsen, Fabiano Gallo, José Antunes Sobrinho, Cris-
tiano Kok, Gerson de Melo Almada, Ruy Nagano e Ângelo Nonato de 
Sousa Lima representando Geraldo Aparecido da Silva. Mesa: Austin 
Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cris-
tiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. Ordem do Dia: A) Itens 
Deliberativos: (I) Aprovação de empréstimo; (II) Aprovação negociação 
com debenturistas; (III) Novo investimento: expansão SE Trindade (IV) 
Aprovação da renovação do empréstimo. Verifi cada a presença do quó-
rum exigido pelo Estatuto Social, foram apreciadas as matérias cons-
tantes da Ordem do Dia e tomadas por votação unânime dos Conse-
lheiros presentes, as seguintes Deliberações: Extrato do item (IV) da 
Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril 
de 2014. “IV) Aprovação da renovação do empréstimo: Após escla-
recimentos prestados pela Administração, amparados pelo material de 
suporte disponibilizado aos Membros do Conselho (Proposta de Deli-
beração 04-22.04.2014-Emprestimo BIC Renovação.doc) e que perma-
nece arquivado na sede da Companhia, o Conselho de Administração 
deliberou por unanimidade a renovação de cédula de crédito bancário 
na modalidade mútuo junto ao Banco Industrial e Comercial S.A. no 
valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), pelo prazo de até 
sessenta dias, cuja contratação inicial ocorreu em 23 de dezembro de 
2013.” O presente extrato é copia fi el extraído do livro próprio da socie-
dade. Barueri-SP, 22 de abril de 2014. (ass.) Cristiano Kok – Secretá-
rio. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifi co o registro sob o 
nº 157.782/14-1 em 29/04/2014. Gisela S. Ceschin – Secretária Geral.

Santal Equipamentos S.A.
Comércio e Indústria

CNPJ/MF nº 55.962.369/0001-77 - NIRE: 35.300.049.985
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 16/04/2014

Evento: Reunião do Conselho de Administração – Ata lavrada em forma de
sumário. Data, Hora e Local: Aos 16/04/2014, às 14h, sede social da
Santal Equip. S.A. Comércio e Indústria, sociedade anônima, CNPJ/MF
55.962.369/0001-77, Av. dos Bandeirantes, 384, V. Virginia, CEP 14030-
680, em Ribeirão Preto/SP (Cia.). Convocação e Presença: Os membros
do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo par-
ticipado da Reunião todos os Conselheiros ao final assinados. Mesa: Sr.
André Muller Carioba - Presidente e Sr. Fabio J. R. Piva - Secretário. Ordem
do Dia: Deliberar sobre o aumento do limite de endividamento da Cia.. Deli-
berações: O Sr. André Carioba deu início aos trabalhos, agradecendo a
presença de todos e, imediatamente, passou ao primeiro e único item da
Ordem do Dia. Após discutido entre todos os Conselheiros, foi, por unani-
midade dos presentes, aprovado o aumento do limite de endividamento da
Cia., que de R$ 151.500.000,00, passa a ser de R$ 159.500.000,00.
Encerramento: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos
para a lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme e aprovada por todos os presentes. Declaramos que a presente é
cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. André Muller Carioba - Presidente,
Fabio José Ridolfo Piva - Secretário. Conselheiros: André Muller Carioba -
Presidente, Arnaldo Adams Ribeiro Pinto - Vice Presidente, Julio Cesar
Escossi, Orlando Capelossa Silva e Marcus Marques Martino. Ribeirão
Preto/SP, 16/04/2014. Jucesp nº 183.977/14-2 em 09/05/2014. Flávia
Regina Britto - Secretária Geral.

CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 

REGIÃO DE JALES CONSIRJ 
CNPJ nº. 04.685.273/0001-78 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2014 - PROCESSO Nº. 12/2014 

DATA DA REALIZAÇÃO: 09 DE JUNHO DE 2014. 
HORÁRIO: 09h15 (nove horas e quinze minutos), LOCAL: Sala de 
Reuniões do CONSIRJ, sito a Rua Sebastião Martins, 2373 – Jardim 
Samambaia, Jales – SP.  TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
quantos possa interessar a abertura de procedimento licitatório, do tipo 
“Menor Preço” GLOBAL, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de organização, 
planejamento, elaboração, aplicação e julgamento de concurso público, 
para os seguintes cargos e vagas: 01 vaga para Artesão; 05 vagas para 
Auxiliar de Serviços Gerais; 01 vaga para Cozinheiro; 01 vaga para 
Educador com Pedagogia; 01 vaga para Psicólogo; 07 vagas para 
Técnicos em Enfermagem; 01 vaga para Terapeuta Ocupacional e 01 
vaga para Segurança. O Edital Completo encontra-se à disposição no 
Departamento Administrativo, sito à Rua Sebastião Martins, nº 2373, 
Jardim Samambaia, CEP 15.700-202, Jales - SP. Todos os 
esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço supra, pelos 
telefones       17-3632-8747  e 17-3632-8759 ou pelo e-mail: 
consirjconsorcio@yahoo.com.br, até 06/06/2014, Jales-SP: 15/05/2014. 

TECNI CONSULTINE INFORMATICA LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ 
n° 06.336.049/0001-04 e estabelecida a AVENIDA GENERAL 
TEIXEIRA LOTT, Centro – Carapicuíba – São Paulo, C.E.P: 06371-341 
-  DECLARA para os devidos fins de direito que está em processo de 
Cancelamento da Empresa. 


