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Ag ro n e g ó c i o s

Est rat é g i a Companhia brasileira anunciou a compra
da exportadora de arroz de pequeno porte La Loma

Camil faz sua primeira
aquisição na Argentina
Fabiana Batista e Cesar Felício
De São Paulo e Buenos Aires

A gaúcha Camil Alimentos,
maior beneficiadora de arroz e
feijão da América do Sul, com fa-
turamento anual de R$ 2,7 bi-
lhões, deu prosseguimento a um
agressivo plano de expansão ini-
ciado no fim da década passada e
anunciou ontem a compra de
100% da argentina La Loma Ali-
mentos, uma exportadora de ar-
roz de pequeno porte localizada
na cidade de Los Charrúas, na
Província de Entre Ríos. Foi a se-
gunda aquisição deste ano. Em
abril, a companhia assumiu a flu-
minense Carreteiro Alimentos.

O negócio na Argentina, cujo
valor não foi divulgado, marca a
efetiva entrada do grupo brasileiro
no país vizinho, o único do Merco-
sul onde a Camil ainda não tinha
operações diretas, apenas uma
subsidiária que controla as empre-
sas adquiridas no Uruguai, no Chi-

le e no Peru. A La Loma, de admi-
nistração familiar, exportou em
2012 US$ 6,4 milhões, ou 2% das
exportações argentinas do cereal.

Trata-se de uma aquisição mo-
desta perto de outras que a empre-
sa definiu nos últimos anos. Com
um forte plano de expansão no
Brasil e em outros países da Améri-
ca Latina iniciado em 2007 e inten-
sificado em 2011, o faturamento
da Camil já subiu de R$ 1 bilhão
para os atuais R$ 2,7 bilhões.

A partir de 2010, a Camil pas-
sou a financiar seu crescimento
com a emissão de debêntures.
Naquele ano, a empresa informa-
va em seu balanço cerca de R$
250 milhões em dívidas de longo
prazo referentes à emissão desse
tipo de título. No dia 28 de feve-
reiro deste ano, esse montante já
estava em R$ 618 milhões.

A capitalização também foi re-
forçada com a entrada da G áv e a
I nv e s t i m e n t o s em seu capital, em
outubro de 2011. Um fundo geri-

do pela Gávea aportou R$ 371 mi-
lhões e ficou com fatia de 31,75%.

Além de arroz e feijão, a Camil
tem posições relevantes nos mer-
cados de pescados e açúcar. So-
mente em arroz, a empresa tem
capacidade para beneficiar 1,3
milhão de toneladas por ano, al-
cançada após a compra, em
2007, da concorrente uruguaia
Saman, por US$ 160 milhões.

Em 2009, a Camil adquiriu a
Tucapel, líder em beneficiamento
de arroz no Chile. Em 2010, abo-
canhou a peruana Cada, líder em
vendas de arroz e leguminosas em
seu país. Em 2011, entrou no seg-
mento de pescados em conserva
com a aquisição da catarinense
Femepe, dona das marcas Alcyon
e Pescador, e no mesmo ano com-
prou a marca de pescados Co-
queiro da americana Pe p s i C o. Em
2012, adquiriu a Docelar Alimen-
tos, que pertencia à Cosan e é do-
na das marcas de açúcar União,
Barra, Dolce, Neve e Duçula.

A primeira aquisição feita nes-
te ano ocorreu em 26 de abril,
quando a Camil comprou, por R$
45 milhões, 100% do capital da
fluminense Carreteiro Alimen-
tos, em recuperação judicial. O
processo de compra começou no

segundo semestre do ano passa-
do, mas o controle foi assumido
no primeiro semestre deste ano.

Já a La Loma tem foco na expor-
tação. O principal produto é um
arroz orgânico, exportado para
América do Sul, Estados Unidos,

Canadá, além de alguns na Europa,
como Bélgica, Dinamarca e Itália.
A Argentina é um dos principais
fornecedores de arroz para o Bra-
sil, depois de Uruguai e Paraguai.
No ano passado, exportou 118 mil
toneladas ao mercado brasileiro.

Fonte: Empresa

Camil Alimentos
Participações da empresa brasileira em companhias na América Latina

BRASIL
Ciclo Logística 
Ltda.

100,00%

ARGENTINA

Camil Internacional 
Argentina S.A.

100,00%

CHILE

Camil Chile 
SpA.

Empresas 
Tucapel S.A.

Servicios 
Externos S.A.

100,00%

99,86%

100,00% URUGUAI

ARGENTINA

CHILE

PERU
BRASIL

PERU

Camil Alimentos 
Perú S.A.C.

Costeño 
Alimentos S.A.C. 

Ormus S.A.C. 

100,00%

100,00%

100,00%

S.A. Molinos Arroceros 
Nacionales (Saman)

S.A. Mercantil 
Uruguaya (Samu)

Arrozur S.A.

Tacua S.A.

Agencia Marítima Sur 

Comisaco S.A.

Galofer S.A.

URUGUAI

99,98%

100,00%

49,19%

40,72%

40,72%

50,00%

45,00%

Justiça paulista decreta falência da Agrenco no Brasil
Tra d i n g s
Gerson Freitas Jr.
De São Paulo

O juiz da 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais de São
Paulo decretou a falência das
subsidiárias da Agrenco Limited
(holding com sede em Bermu-
das) no Brasil, em recuperação
judicial desde 2008. A decisão

era tida como certa depois que os
credores recusaram, no dia 27, a
última proposta de recuperação
apresentada pela companhia.

A decisão abrange as empresas
Agrenco do Brasil, Agrenco Servi-
ços de Armazenagem, Agrenco
Administração de Bens e Agrenco
Bioenergia. Ao todo, as dívidas do
grupo somavam R$ 1,2 bilhão.

Na sentença, o juiz Marcelo Sacra-
mone afirma que a companhia não

conseguiu alcançar os objetivos da
nova Lei de Falências — “a manuten-
ção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses
dos credores”. A companhia está pa-
ralisada desde 2011.

A sentença afirma ainda que as di-
versas alterações realizadas no pla-
no de recuperação judicial da com-
panhia nos últimos anos “evidencia -
ram que o grupo (...) não possui con-
dições de atuar livremente no mer-

cado e de garantir a confiança dos
agentes econômicos pela solvência
das obrigações contratadas”. “As
empresas devem ser extirpadas do
mercado para que os recursos e fato-
res de produção sejam empregados
em uma atividade mais útil a todo o
s i s t e m a”, prossegue.

Em sua última tentativa de reto-
mar suas atividades, a Agrenco
propôs pagar aos credores sua dí-
vida num prazo de até 12 anos,

com desconto total de 57,4%. O
plano previa o pagamento integral
dos R$ 307,5 milhões devidos aos
credores da classe II (com garan-
tias) num prazo de oito a 12 anos.
Contudo, os credores da classe III
(sem garantias) receberiam, em
média, apenas 21,5% de uma dívi-
da de R$ 850 milhões em 10 anos.

Ao aceitar o acordo, os credores
considerariam quitadas as dívidas
das empresas operacionais do gru-

po, que deixariam a recuperação
judicial. Em troca, receberiam pa-
péis de três novas companhias —
Agrenco Estruturação e Agrenco
Estruturação II, no Brasil, e Agrenco
Restructuring, nos Estados Unidos.
Os bancos rechaçaram a proposta,
alegando insegurança jurídica.

Mesmo antes da sentença, a
Agrenco havia manifestado a in-
tenção de recorrer caso sua fa-
lência fosse decretada.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
CNPJ/MF nº 64.571.414/0001-64 - NIRE 35.300.338.421

AVISO AOS ACIONISTAS

Nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(�Lei das Sociedades por Ações�) e do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(�CVM�) nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (�Instrução CVM 358�), a Viver Incorporadora e Construtora
S.A. (�Companhia�) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que em Reunião do Conse-
lho deAdministração da Companhia (�RCA�), realizada em 5 de agosto de 2013 foi aprovada a emissão
de debêntures conversíveis em ações ordinárias, em série única, da espécie quirografária, da 4ª (quar-
ta) emissão da Companhia (�Debêntures� e �Emissão�, respectivamente), as quais serão objeto de
colocação privada, totalizando, na data de emissão, o valor de até R$125.000.000,00 (cento e vinte e
cinco milhões de reais), conforme indicado na ata da RCA e no Instrumento Particular de Escritura da
4ª (quarta) Emissão de Debêntures Conversíveis emAções, em Série Única, da Espécie Quirografária,
da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (�Escritura de Emissão�). A Pentágono S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, instituição �nanceira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas nº 4.200, Bloco 4, Sala 514, CEP 22640-102, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu estatuto social (�Agente
Fiduciário�), representará a comunhão de titulares das Debêntures (�Debenturistas�). Esclarecemos
que todos os termos de�nidos no presente Aviso aos Acionistas, também estão previstos na Escritura
de Emissão, a qual se encontra disponibilizada na íntegra na página da Companhia na rede mundial de
computadores (http://www.viverinc.com.br/), bem como na página da CVM e da BM&FBOVESPA S.A.
� Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (�BM&FBOVESPA�) na rede mundial de computadores. A
Emissão observará as seguintes condições e características: Características das Debêntures: 1.
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco
milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo de�nido) (�Valor Total da Emissão�), observada
a possibilidade de colocação do Montante Mínimo (conforme abaixo de�nido). 2. Séries: A Emissão
será realizada em série única. 3. Quantidade: Serão emitidas até 125.000.000 (cento e vinte e cinco
milhões) de Debêntures, observada a possibilidade de colocação do Montante Mínimo (conforme abai-
xo de�nido). 4. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão,
será de R$1,00 (um real) (�Valor Nominal Unitário�). 5. Destinação dos Recursos: Os recursos capta-
dos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados ao reforço do capital de giro da Compa-
nhia. 6. Forma e Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma escritural, sem emissão de
cautelas ou certi�cados representativos das Debêntures. Para todos os �ns e efeitos, a titularidade das
Debêntures será comprovada pelo extrato expedido pela BM&FBOVESPA em nome do Debenturista,
quando as Debêntures ali estiverem custodiadas, ou pelo registro dos titulares do Debenturista na
Instituição Escrituradora e Mandatária (abaixo de�nida), conforme o caso. 7. Espécie: As Debêntures
serão da espécie quirografária e não contarão com garantias adicionais. 8. Data de Emissão: Para
todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 5 de agosto de 2013 (�Data de Emis-
são�). 9. Classe das Debêntures:As Debêntures serão conversíveis em ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, de emissão da Companhia (�Ações�), nos termos do artigo 57 da Lei das Socie-
dades por Ações. 10. Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subs-
critas pelo seu Valor Nominal Unitário e serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, em
uma única data, a qual será informada por meio da publicação de aviso aos subscritores de Debêntures
com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis (�Data de Integralização�). 11. Forma de Colocação:
As Debêntures serão emitidas para colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes
do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores,
sendo permitida a colocação parcial das Debêntures desde que subscritas Debêntures corresponden-
tes ao montante mínimo de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) (�Montante Mínimo�).
11.1. Uma vez atingido o Montante Mínimo, após a realização do eventual Rateio (conforme de�nido
abaixo) e/ou leilão, nos termos do item 23 abaixo, a Companhia, a seu exclusivo critério, poderá decidir
por reduzir o Valor Total da Emissão até um montante equivalente ao Montante Mínimo, sendo que as
Debêntures não colocadas serão canceladas pela Companhia. 12. Prazo de Vigência e Data de Ven-
cimento: As Debêntures terão prazo de 3 (três) anos, vencendo-se, portanto, em 6 de agosto de 2016
(�Data de Vencimento�). 13. Amortização Programada: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será
pago integralmente na Data de Vencimento. 14. Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as
obrigações constantes da Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tor-
nando-se exigível da Companhia o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo,
quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente
devidos pela Companhia, na ocorrência das hipóteses descritas no item 4.12. da Escritura de Emissão
(�Eventos de Vencimento Antecipado�). 15. Remuneração: O Valor Nominal Unitário das Debêntures
não será atualizado. A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios, a partir da Data
de Integralização, correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias
diárias dos DI - Depósitos Inter�nanceiros de um dia, �over extra grupo�, expressa na forma percentual
ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas
pela CETIP S.A. � Mercados Organizados (�CETIP� e �Taxa DI�, respectivamente), acrescida de uma
sobretaxa de 2,00% (dois por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
dias úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário e pagos na Data de Vencimento (�Remuneração�).
16. Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga integralmente na Data de Vencimento
para as Debêntures em circulação. As Debêntures convertidas não terão direito à Remuneração incor-
rida desde a Data de Integralização. 17. Local de Pagamento: Os pagamentos relativos às Debêntu-
res e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de
Emissão serão efetuados por meio (i) dos procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA, para as
Debêntures que estejam custodiadas na BM&FBOVESPA, ou (ii) dos procedimentos adotados pela
Instituição Escrituradora Mandatária, para as Debêntures que não estejam custodiadas na BM&FBO-
VESPA. 18. Registro para Distribuição e Negociação: As Debêntures serão objeto de colocação
privada e, portanto, não serão registradas para distribuição em qualquer mercado organizado. As De-
bêntures serão registradas para negociação em mercado secundário no BOVESPA FIX, administrado
e operacionalizado pela BM&FBOVESPA (�BOVESPA FIX�). 19. Agente Fiduciário: OAgente Fiduciá-
rio das Debêntures será a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. 20. Instituição
Escrituradora e Mandatária e Banco Liquidante: A instituição prestadora de serviços de escrituração
e mandatário das Debêntures é o Itaú Corretora de Valores S.A., instituição �nanceira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº
707, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001 64 (�Instituição Escrituradora e Manda-
tária�). O banco liquidante da presente Emissão será o Itaú Unibanco S.A., instituição �nanceira com
sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo (�Banco Liquidante�). Direito de Preferência, Cessão do Direito de Preferência e
Rateio das Debêntures não Subscritas: 21. Direito de Preferência: 21.1. Será resguardado o direito
de preferência para a subscrição das Debêntures aos acionistas registrados no dia 6 de agosto de 2013
(�Acionistas�), de forma proporcional à posição acionária detida por cada Acionista em referida data
(�Direito de Preferência�). Na presente data, a quantidade total de Debêntures objeto da Emissão repre-
senta 37,278996% da totalidade das Ações representativas do capital social da Companhia. Assim,
para cada 1 (uma) Ação detida, o Acionista terá Direito de Preferência na subscrição de 0,37278996
Debêntures. As Ações de emissão da Companhia serão negociadas sem o Direito de Preferência (ex-
subscrição) a partir de 7 de agosto de 2013. 21.2. Os Acionistas poderão negociar seus Direitos de
Preferência, conforme estabelecido no item 22 abaixo. 21.3. O Direito de Preferência poderá ser exer-
cido no prazo de 30 (trinta) dias tendo início em 7 de agosto de 2013 e encerramento em 6 de setembro
de 2013 (�Prazo de Exercício do Direito de Preferência�). 21.2.1. Os titulares de Direito de Preferência
ao manifestarem seu desejo em exercer seu Direito de Preferência poderão, quando da assinatura dos
respectivos boletins de subscrição: (i) condicionar a integralização das Debêntures à colocação da to-
talidade das Debêntures, observado que, caso não seja colocada a totalidade das Debêntures, o bole-
tim de subscrição respectivo será cancelado; (ii) condicionar a integralização das Debêntures à coloca-
ção de uma quantidade mínima de Debêntures, de�nida conforme critério do próprio investidor, mas
que não poderá ser inferior ao Montante Mínimo, observado que, (a) caso sejam colocadas Debêntures
em montante inferior àquele estabelecido pelo investidor, o boletim de subscrição respectivo será can-
celado, e (b) caso sejam colocadas Debêntures em montante superior àquele estabelecido pelo inves-
tidor, mas inferior à totalidade das Debêntures, o ordem do respectivo investidor será reduzida de forma
proporcional, e (iii) não condicionar a integralização das Debêntures à colocação de qualquer percen-
tual ou quantidade mínima de Debêntures, hipótese na qual a ordem do respectivo investidor (a) caso
seja colocada a totalidade das Debêntures, será atendida integralmente, e (b) caso a colocação seja
parcial, será reduzida de forma proporcional. 21.2.1.1. Presumir-se-á, na falta de manifestação expres-
sa no boletim de subscrição, o interesse do acionista em manter a sua decisão de subscrição de forma
integral. 21.2.2. Não haverá subscrição condicionada na BM&FBOVESPA. O exercício do Direito de
Preferência na BM&FBOVESPA importará na declaração por parte do subscritor de que pretende subs-
crever integralmente a quantidade de Debêntures por ele declarada no ato da solicitação da subscri-
ção, sem qualquer condição. 21.2.3. O titular de Direitos de Preferência custodiados na BM&FBOVES-

PA que deseje condicionar a subscrição das Debêntures ou optar pelo tratamento previsto na alínea (iii)
do item 21.2.1. acima, deverá (i) retirar seu Direito de Preferência da custódia da BM&FBOVESPA e,
(ii) registrar seu Direito de Preferência diretamente junto à Instituição Escrituradora e Mandatária, exer-
cendo seu respectivo Direito de Preferência diretamente na Instituição Escrituradora e Mandatária.
21.2.4 Na hipótese de não atendimento das condições referidas nas alíneas (i) ou (ii) do item
21.2.1. acima, ou na hipótese de não colocação do Montante Mínimo, conforme o caso, os titula-
res de Direitos de Preferência que já tiverem manifestado sua intenção em exercer seu Direito
de Preferência terão seus boletins de subscrição cancelados pela Companhia. 21.4. Os titulares
de Direitos de Preferência que estejam custodiados na BM&FBOVESPA deverão exercer os respecti-
vos Direitos de Preferência por meio de seus agentes de custódia. Os titulares de Direitos de Preferên-
cia que não estejam custodiados na BM&FBOVESPAque desejarem exercer seu Direito de Preferência
deverão comparecer exclusivamente nas Agências Especializadas da Instituição Escrituradora e Man-
datária indicadas no item 27 abaixo, onde procederão à assinatura do boletim de subscrição das De-
bêntures. Caso o subscritor seja representado por procurador, o procurador deverá portar a documen-
tação comprobatória de poderes de representação para a subscrição das Debêntures. A Companhia
terá até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do término do Prazo de Exercício do Direito de Preferência para
publicar aviso aos acionistas acerca do término do Prazo de Exercício do Direito de Preferência, con-
tendo, se for o caso, a quantidade de sobras de Debêntures não subscritas. 22. Cessão do Direito de
Preferência: 22.1. Os titulares de Direitos de Preferência poderão ceder seu respectivo Direito de
Preferência a terceiros durante o Prazo para Exercício do Direito de Preferência. 22.2. Os titulares de
Direitos de Preferência que não estejam custodiados na BM&FBOVESPA que desejarem ceder seu
Direito de Preferência deverão comparecer exclusivamente nas Agências Especializadas da Instituição
Escrituradora e Mandatária indicadas no item 29 abaixo. 22.3. O cessionário do Direito de Preferência
deverá observar todos os prazos e condições aplicáveis ao exercício do Direito de Preferência, incluin-
do, mas não se limitando, ao Prazo para Exercício do Direito de Preferência. 23. Rateio das Sobras
de Debêntures não Subscritas: Primeiro Rateio: 23.1. Os titulares de Direitos de Preferência que
subscreverem Debêntures no Prazo de Exercício do Direito de Preferência poderão manifestar interes-
se, por meio do boletim de subscrição, em subscrever sobras de Debêntures não subscritas no Prazo
de Exercício do Direito de Preferência, na proporção das Debêntures por eles subscritas (�Primeiro
Rateio�). 23.2. O prazo para a subscrição das eventuais sobras será de 5 (cinco) Dias Úteis contados
da data em que for publicado novo aviso aos acionistas informando sobre a quantidade de sobras de
Debêntures e início do prazo para subscrição das sobras de Debêntures no âmbito do Primeiro Rateio
(�Prazo de Subscrição Primeiro Rateio�), sendo que o número de Debêntures que caberá a cada Acio-
nista subscritor será �xado por meio da aplicação da fórmula descrita abaixo: sendo, Debêntures Pri-
meiro Rateio = o número de Debêntures que será atribuído ao subscritor que manifeste a intenção de
subscrever sobras de Debêntures no Rateio; Debêntures Não Subscritas = o total de Debêntures não
subscritas ao �nal do Prazo para Exercício do Direito de Preferência; Debêntures Subscritas = número
de Debêntures subscritas pelo respectivo subscritor que tenha realizado pedido de reserva de sobras
no Prazo para Exercício do Direito de Preferência; Total de Debêntures Subscritas = número total de
Debêntures subscritas por todos os subscritores. 23.3. Os subscritores, no âmbito do Primeiro Rateio,
deverão assinar um novo boletim de subscrição, na forma prevista neste item 23, com a indicação do
número de Debêntures que lhe foram atribuídas em razão do Primeiro Rateio (�Boletim de Subscrição
Rateio�). Segundo Rateio: 23.4. Caso após a realização do Primeiro Rateio sobejem Debêntures não
subscritas, será admitida a subscrição da totalidade das sobras de Debêntures por qualquer subscritor
que manifeste expressamente, por meio do Boletim de Subscrição Primeiro Rateio, a intenção de
subscrever até a totalidade das sobras, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que for
publicado novo aviso aos acionistas informando sobre a quantidade de sobras de Debêntures e início
do prazo para subscrição das sobras de Debêntures (�Prazo de Subscrição Segundo Rateio�). Na hipó-
tese de mais de um subscritor manifestar interesse na subscrição de até a totalidade das sobras, elas
serão rateadas entre os subscritores interessados na proporção da totalidade de Debêntures até então
subscritas pelos respectivos subscritores (�Segundo Rateio� e, em conjunto com o Primeiro Rateio,
�Rateios�). 23.5. Os subscritores participantes dos Rateios deverão (i) caso seus Direitos de Preferên-
cia estejam custodiados na BM&FBOVESPA, subscrever as Debêntures que lhe foram atribuídas em
razão do rateio por meio de seus agentes de custódia; e (ii) caso seus Direitos de Preferência não es-
tejam custodiados na BM&FBOVESPA, comparecer exclusivamente nas agências da Instituição Escri-
turadora e Mandatária indicadas abaixo, onde procederão à assinatura do boletim de subscrição das
Debêntures. 23.6. As Debêntures que não forem subscritas após a realização dos Rateios, serão obje-
to de leilão operacionalizado pela BM&FBOVESPA, cujos termos e condições constarão do respectivo
edital de leilão a ser divulgado pela Companhia e pela BM&FBOVESPA. Caso sobejem Debêntures
após a realização do leilão, referidas Debêntures poderão ser canceladas pela Companhia. 23.7. Após
a realização do leilão acima referido, a Companhia, em conjunto com a Instituição Escrituradora e
Mandatária, apurarão o montante total de Debêntures subscritas, cancelando os boletins de subscrição
cuja condição indicada no item 21.2.1. acima não tenha sido atendida. 24. Conversibilidade e Prazo
para Exercício da Conversão: 24.1. As Debêntures poderão ser convertidas emAções de emissão da
Companhia, a exclusivo critério dos Debenturistas, até a Data de Vencimento das Debêntures (exclusi-
ve) (�Prazo para Exercício da Conversão�). 24.2. As Ações resultantes da conversão das Debêntures (i)
terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutaria-
mente atribuídos, atualmente e no futuro, às ações ordinárias de emissão da Companhia, e (ii) partici-
parão integralmente dos dividendos e juros sobre capital próprio que vierem a ser aprovados pela
Companhia após a Data de Emissão. 24.3. O aumento de capital da Companhia decorrente da conver-
são das Debêntures em Ações de sua emissão (i) será homologado pelo Conselho de Administração
da Companhia no prazo de até 30 (trinta) dias contado da Data de Conversão das Debêntures (confor-
me abaixo de�nido), observado o disposto no inciso III e no parágrafo primeiro do artigo 166 da Lei das
Sociedades por Ações, e (ii) não importará em direito de preferência para os Acionistas, conforme
previsto no parágrafo 3º do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. 24.4. Os procedimentos para
exercício da conversão encontram-se estabelecidos na Escritura de Emissão. 25. Preço de Conver-
são: 25.1. O número de Ações a serem entregues aos Debenturistas na Data de Conversão das De-
bêntures será o resultado da divisão do Valor Nominal Unitário das Debêntures e o preço �xo de R$0,25
(vinte e cinco centavos) por Ação (�Preço de Conversão�), ou seja, cada 1 (uma) Debênture dará direi-
to a 4 (quatro) ações. 25.2. O Preço de Conversão foi apurado com base na média ponderada das
cotações de fechamento das Ações nos últimos 20 (vinte) pregões na BM&FBOVESPA anteriores à
data de realização da RCA, qual seja, dia 5 de agosto de 2013, aplicado um desconto de 20% (vinte por
cento). 25.2.1. O Preço de Conversão justi�ca-se na medida em que foi atribuído pela Companhia
como forma de garantir a atratividade das Debêntures perante o público investidor sem resultar em di-
luição injusti�cada. 25.3. As Debêntures convertidas não terão direito à Remuneração e, portanto, a
Remuneração não integrará o cálculo do Preço de Conversão. 25.4. O Preço de Conversão será simul-
tânea e proporcionalmente ajustado sempre que houver aumento de capital por boni�cação, desdobra-
mento ou grupamento de Ações de emissão da Companhia, a qualquer título, que vierem a ocorrer a
partir da Data de Emissão, sem qualquer ônus para os titulares das Debêntures e na mesma proporção
estabelecida para tais eventos. Neste sentido, (i) em caso de grupamento de ações, o Preço de Con-
versão deverá ser multiplicado pela mesma razão referente ao grupamento das Ações de emissão da
Companhia; e (ii) em caso de desdobramento de ações ou boni�cações, o Preço de Conversão deverá
ser dividido pela mesma razão referente ao desdobramento das Ações de emissão da Companhia ou
pela mesma razão utilizada para a boni�cação. 26. Documentação para Subscrição das Debêntu-
res: Pessoa Física: Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) e comprovante de endereço. Pessoa Jurídica: Contrato Social ou Estatuto Social e a Ata de
Assembleia que elegeu os administradores em exercício, devidamente arquivada na Junta Comercial
competente e comprovante de endereço. No caso de representação por procuração, será necessária
a apresentação do respectivo instrumento público de mandato ou instrumento privado de mandato
com �rma reconhecida. 27. Agências Especializadas da Instituição Escrituradora Mandatária: As
agências do Itaú Corretora de Valores S.A., nos seguintes endereços: Brasília - SCS Quadra 3 - Edif.
D�Angela, 30 - Bloco A, Sobreloja - Centro - Brasília/DF - CEP: 70300-500; Belo Horizonte - Av. João
Pinheiro, 195 - Subsolo - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30130-180; Curitiba - R. João Negrão,
65 - Sobreloja - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80010-200; Porto Alegre - R. Sete de Setembro, 746 -
Térreo - Centro - Porto Alegre/RS - CEP: 90010-190; Rio de Janeiro - R. Sete de Setembro, 99 - Sub-
solo - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-005; São Paulo - R. Boa Vista, 176 - 1 Subsolo - Cen-
tro - Sao Paulo/SP - CEP: 01092-900; e Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º And. - (Ed. Sesquicen-
tenário) - Comércio - Salvador/BA - CEP: 40020-010. 28. Informações Adicionais: Mais informa-
ções podem ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, localizado
na Rua Olimpíadas, nº 205, 2º andar, CEP 04551-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
ou pelo telefone (11) 3046-3281, e-mail ri.viver@viverinc.com.br ou site da Companhia www.viverinc.
com.br. São Paulo, 6 de agosto de 2013. Viver Incorporadora e Construtora S.A.: Eduardo Ramos
Canônico - Diretor de Relações com Investidores.

Secretaria de Estado da Segurança Pública

AVISO DE RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 204/SSP/2013 Objeto: Aquisição de unidade móvel de capacitação
itinerante, composta por caminhão com baú adaptado, contendo sistema de simulação
de tiro virtual, sistema de climatização, sistema de circuito fechado de TV, sistema de
rastreamento, sistema elétrico e de energia, e sistema de tecnologia da informação
composto por recursos de informática, rede de comunicação e de software de
gestão da unidade conforme detalhamento das especificações técnicas - Convênio
759580/2011.
As especificações quanto a potência mínima do veículo foram alteradas de 189CV
para o 185 cv. O novo Edital está disponível no site www.ssp.sc.gov.br. Informações e
esclarecimentos serão prestados pela GELIC/SSP, Rua Artista Bittencourt,30, Edifício
Maia Monteiro, Centro - Florianópolis/SC, de segunda a sexta-feira das 13:00h às
19:00h, ou fax (48) 3251-1038 e e-mail cpl@ssp.sc.gov.br. Em razão da alteração
supracitada, fica postergada para as 10h do dia 20.08.2013.
Florianópolis, 5 de agosto de 2013.
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CIG 46620/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 043/2013 - SEED/SUDE

PROTOCOLO Nº 10.528.882-
OBJETO: Construção do Centro Estadual de Educação Profissional de Ibiporã,
no Município de Ibiporã.
DATA DE ABERTURA E LOCAL: 09 de setembro de 2013, às 09:30 (nove horas
e trinta minutos), no Auditório da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, situada à Rua dos Funcionários, 1323, esquina Rua Recife,
Cabral - 80.035-050 - Curitiba - Paraná.
VALOR MÁXIMO: R$ 9.253.948,94 (nove milhões, duzentos e cinquenta e três
mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Convênio
Federal nº 658470/2009 - Programa Brasil Profissionalizado - FNDE/MEC e
Estado do Paraná.
RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES:
acessar o site do Compras Paraná no endereço: www.comprasparana.pr.gov.br,
localizar Consulta a Licitações: 1º Ano de Publicação: 2013, 2º Data de Abertura:
preencher data inicial e data final (Obs.: a diferença entre a data inicial e a final
não poderá ser superior a 60 dias), 3º Situação: Publicada, 4º Órgão: SEED, 5º
Modalidade – Concorrência Pública, 6º Digitar a imagem de controle e clicar em
pesquisar para obter as demais informações. Os elementos técnicos instrutores
(CD) serão entregues às empresas interessadas, mediante o recolhimento do
valor de R$ 10,00 (dez reais), via GRPR, em qualquer agência credenciada, com
o Código de Receita 5355 (Diversos do Estado), indicando no campo “finalidade”
o número do Edital e a Secretaria de Estado da Educação (CP nº 043/2013 -
SEED/SUDE). A GRPR, devidamente autenticada, deverá ser apresentada na
Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da Superintendência
de Desenvolvimento Educacional - SUDE, no endereço acima citado.
Informações: (41) 3250-8305 ou (41) 3250-8314.

Curitiba, 29 de julho de 2013.
Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 ago. 2013, Empresas, p. B15.




