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São Paulo, 12 de agosto de 2021.
À
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
At. Sr. Eduardo Henrique Garcia
Sr. André Figueiredo G. de Oliveira
Sr. Felipe Suarez
Ref.:

Captação de Recursos no Mercado de Capitais Local

Prezados Senhores,
É com grande satisfação que o Banco Votorantim S.A. (“Banco BV” ou “Coordenador Líder”), em conjunto
com o Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”) e com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“XP”, e quando mencionada em conjunto com o Coordenador Líder e o Banco ABC, os
“Coordenadores”) vêm apresentar à Mata de Santa Genebra S.A. (“Empresa” ou “Emissora” e, quando em
conjunto com os Coordenadores, “Partes”, e individualmente e indistintamente “Parte”) a presente proposta
de assessoria financeira para a (i) coordenação, estruturação e distribuição de debêntures de emissão da
Empresa no mercado de capitais local (“Proposta”), no volume de até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e
quinhentos milhões de reais) (“Emissão”), e (ii) negociação, junto ao BNDES e aos titulares das debêntures
da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da Empresa (“Segunda Emissão”), visando o
compartilhamento das garantias da Segunda Emissão com a presente Emissão.

Nos anexos desta Proposta, estão detalhados os termos e condições da Emissão (Anexo I), seus principais
custos indicativos (Anexo II) e a estratégia de distribuição (Anexo III).
I – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA EMISSÃO
A Emissão compreenderá debêntures simples, da espécie quirografária com garantia fidejussória, a ser
convolada em com garantia real (“Debêntures”) de emissão da Empresa, que serão distribuídas mediante
oferta pública com esforços restritos de colocação, conforme procedimentos estabelecidos pela Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“ICVM 476” e
“Oferta”, respectivamente).
A Oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido no Art. 9º-A da
Instrução CVM nº 539 de 13 de novembro de 2013, conforme alterada e atualmente em vigor, observadas as
regras da ICVM 476, podendo ser acessados no máximo 75 (setenta e cinco) investidores profissionais, dentre
os quais apenas 50 (cinquenta) poderão adquirir as Debêntures ofertadas. Todo esforço de venda será
conduzido nos estritos termos da regulamentação aplicável.
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Acreditamos que a presente Emissão possa ser enquadrada no artigo 2º da Lei 12.431, de 24 de junho de
2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), o que proporcionará benefícios fiscais aos eventuais investidores e,
consequentemente, maior atratividade para a Emissão.
II – REGIME DE COLOCAÇÃO
Os Coordenadores propõem a distribuição das Debêntures em regime de garantia firme de colocação no
volume de até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), de forma individual e não
solidária entre eles, em volume equivalente entre eles, observado o prazo limite para liquidação da Emissão
até o dia 15 de dezembro de 2021 (“Prazo de Validade da Garantia Firme”) e desde que observadas todas as
condições e obrigações, desta Proposta, de forma tempestiva e satisfatória aos Coordenadores, em especial
as Condições Precedentes e Resilição Involuntária abaixo descritas.
A garantia firme somente será exercida pelos Coordenadores se, após o processo de bookbuilding, existir
algum saldo remanescente de Debêntures não subscrito, sendo certo que o exercício da garantia firme pelos
Coordenadores será feito pela remuneração máxima do bookbuilding.
Os Coordenadores poderão, a seu exclusivo critério, convidar outras instituições financeiras autorizadas a
operar no mercado de capitais brasileiro para participar da Emissão na qualidade de participantes especiais.
Tais instituições financeiras, caso aceitem tal convite, desde já manifestarão sua concordância com os termos
da “Solicitação de Proposta para coordenação, estruturação e distribuição de oferta pública de emissão de
Debêntures” enviada pela Emissora em 15 de janeiro de 2021 (“RFP”), nada tendo a reclamar ou alterar em
seus temos e condições bem como aos termos e condições desta Proposta. Não obstante, a Emissora poderá
justificadamente recusar a participação de alguma das instituições financeiras convidadas pelos
Coordenadores a participar da Emissão.
Sem prejuízo das suas obrigações regulamentares, conforme aplicáveis, o Banco ABC poderá, a seu
exclusivo critério, designar o ABC Brasil DTVM S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São
Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, n.º 803, 2º andar – Itaim Bibi, inscrito no CNPJ/ME sob n.º
33.817.677/0001-76, como responsável, para os devidos fins e efeitos, pelo cumprimento de todas as
obrigações ora assumidas nesta Proposta, incluindo, sem limitação, a estruturação, a distribuição da Emissão
e o cumprimento da garantia firme.
III – PRESTADORES DE SERVIÇOS
No contexto da Oferta, deverão ser contratados pela Empresa e pelos Coordenadores outros prestadores de
serviços, os quais serão definidos em comum acordo com os Coordenadores, tais como banco mandatário,
agente fiduciário, agente escriturador, Assessores Legais (abaixo definidos), agência de classificação de risco
(rating) e outros (“Prestadores de Serviço”).
Os Coordenadores não serão, em nenhuma hipótese, responsáveis pela qualidade e pelo resultado do
trabalho de qualquer dos Prestadores de Serviços, que são empresas ou profissionais independentes já
contratados e/ou a serem contratados e remunerados diretamente pela Empresa, caso o pagamento
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remuneração do prestador de serviço ocorra de maneira recorrente ao longo da vigência das Debêntures, ou
pelos Coordenadores, caso o pagamento do prestador de serviço ocorra em uma única parcela.
III.1 – ASSESSORIA LEGAL
Todas as fases da Oferta contarão com a assessoria jurídica de dois escritórios de advocacia de renomada
reputação e reconhecida competência em operações similares, sendo um assessor legal representando a
Empresa e outro os Coordenadores, escolhidos de comum acordo entre a Empresa e os Coordenadores
(“Assessores Legais”). Ambos os Assessores Legais serão contratados e seus custos serão suportados
diretamente pelos Coordenadores.
A assessoria legal compreenderá, entre outras atividades, a: (i) participação em reuniões e/ou conferências
telefônicas a pedido da Emissora e/ou dos Coordenadores; (ii) condução e participação nos processos de
auditoria legal com a finalidade de verificar a não existência de obstáculos de ordem legal, contratual e/ou
regulatória à realização da Oferta (“Due Diligence”); (iii) preparação, em conjunto com a Emissora, da
documentação e atos societários necessários para a Oferta, com a consequente instrução do pedido de
registro para a distribuição e negociação das Debêntures e acompanhamento de todos os procedimentos
perante a Junta Comercial, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM (“B3”), assim como o
cumprimento das exigências que forem apresentadas por tais entidades; (iv) preparação do pedido de registro
e do sumário das Debêntures perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais – ANBIMA; e (v) emissão de legal opinion referente à Emissão, com conteúdo satisfatório para os
Coordenadores.
A realização da Due Diligence tem por objetivo a análise sistemática de documentos e informações
relacionadas à Empresa, como, exemplificativamente, serviços e mercados de atuação, clientes,
concorrentes, investimentos, desenvolvimento tecnológico, necessidade de obtenção de autorizações
(waivers) e aprovações, checagem de poderes, demandas judicias e administrativas, de forma que o
Coordenadores verifiquem se, de modo satisfatório, a Emissora tem capacidade para realizar a Emissão nos
moldes da ICVM 476.
A documentação e os atos societários necessários para a Oferta deverão ser integralmente preparados pelos
Assessores Legais e contarão com a aprovação da Emissora e dos Coordenadores, sem prejuízo de
aprovação por outras partes que se façam necessárias, e respectivos departamentos jurídicos sobre o seu
teor.
IV – CONDIÇÕES PRECEDENTES
O cumprimento, por parte do Coordenadores, dos deveres e obrigações assumidos nesta Proposta está
condicionado ao atendimento cumulativo das seguintes condições precedentes, a serem verificadas a
exclusivo critério dos Coordenadores, desde o aceite da Proposta até o envio do comunicado de encerramento
da Oferta para a CVM (“Comunicado de Encerramento”), sem prejuízo de outras que vierem a ser
convencionadas entre as Partes nos documentos da Emissão (“Condições Precedentes”):
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(a)

Fornecimento aos Coordenadores, pela Emissora e por suas Afiliadas (conforme abaixo definido), bem
como pelas garantidoras da Emissão descritas no Anexo I, em tempo hábil, dos documentos e
informações necessárias para instruir os documentos da Oferta, em conformidade com as disposições
legais, regulatórias e autorregulatórias, os quais deverão ser verdadeiros, consistentes, corretos e
suficientes para permitir a divulgação da Oferta aos investidores do mercado de capitais e permitir a
conclusão da Due Diligence de forma totalmente satisfatória para os Coordenadores. Qualquer alteração
ou incongruência verificada nas informações e documentos fornecidos deverá ser analisada pelos
Coordenadores, para que eles decidam a continuidade da Emissão. A Emissora é responsável pelas
informações fornecidas e obriga-se a indenizar os Coordenadores por eventuais prejuízos decorrentes
do fornecimento de tais informações;

(b)

Manutenção de toda estrutura de contratos e demais acordos, os quais dão à Emissora e a suas
Afiliadas, inclusive as garantidoras da Emissão descritas no Anexo I, condição fundamental de
funcionamento;

(c)

Que, na data de início da distribuição das Debêntures, todas as declarações feitas pela Emissora e pelas
garantidoras e constantes nos documentos da Emissão sejam verdadeiras, corretas, completas e
suficientes à tomada de decisão por parte dos potenciais investidores;

(d)

Apresentação pela Emissora e suas Afiliadas bem como pelas garantidoras, no que couber, de suas
demonstrações financeiras auditadas, elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade do Brasil;

(e) Verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias e não pecuniárias assumidas pela Emissora
e suas Afiliadas bem como pelas garantidoras, perante os Coordenadores e suas respectivas Afiliadas,
advindas de quaisquer contratos, termos ou compromissos, estão devida e pontualmente adimplidas
assim como a não ocorrência de quaisquer eventos de Resilição Involuntária descritos na presente
Proposta, não ocorrência de quaisquer dos eventos de vencimento antecipado e de quebra de covenants
a serem estabelecidos na escritura de emissão ou já estabelecidos em outras dívidas e financiamentos da
Emissora, exceto pelos descumprimentos que cumulativamente, (i) estejam sendo discutidos
administrativa ou judicialmente de boa-fé; (ii) ocorram em operações que não são enquadradas como
instrumentos de crédito, (iii) ocorram em decorrência de impossibilidade/dificuldade operacional ou
sistêmica para efetivação de determinado pagamento na data da obrigação pecuniária devida e desde
que tal situação seja alheia ao controle da Emissora e (iv) em valor, individual ou agregado, inferior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(f)

Conclusão da Due Diligence da Empresa, em termos satisfatórios, a exclusivo critério dos
Coordenadores, conforme padrão usualmente utilizado pelo mercado em operações deste tipo, inclusive
no que se refere aos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e “conheça seu cliente”;

(g)

Aceitação, por parte dos Coordenadores, da contratação dos Prestadores de Serviço, bem como
remuneração, para àqueles prestadores de serviço a serem remunerados pela Emissora nos termos do
RFP, e manutenção de suas contratações pela Emissora;
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(h)

Recebimento, com antecedência de 1 (um) dia útil da data de liquidação das Debêntures, em termos
satisfatórios aos Coordenadores, de parecer legal dos Assessores Legais, atestando a legalidade dos
documentos da Oferta e a viabilidade de sua estrutura, a consistência das informações apresentadas e
a realização da Due Diligence de maneira satisfatória e conclusiva aos Coordenadores, bem como que
não aponte inconsistências analisadas pelos Assessores Legais ou a que apontem quaisquer pontos
relevantes que afetem negativamente a conclusão da Oferta;

(i)

Preparação, formalização e registros dos documentos da Oferta, incluindo, mas não se limitando à
escritura de emissão e aos documentos referentes às garantias da Emissão (incluindo todos os
documentos referentes ao Equity Support Agreement – ESA ou Compromisso, conforme definido
abaixo), em forma e substância satisfatórias aos Coordenadores, aos Assessores Legais e à Empresa,
e em conformidade com a legislação e regulação aplicável;

(j)

Obtenção pela Emissora, garantidoras e Afiliadas, conforme necessário, de todas e quaisquer
aprovações societárias, governamentais e regulamentares necessárias à realização, liquidação, boa
ordem e transparência de todos e quaisquer negócios jurídicos descritos nesta Proposta;

(k)

Obtenção pela Emissora, pelas Afiliadas e pelas garantidoras de eventuais autorizações (“waivers”) de
credores ou sócios, que sejam consideradas necessárias à efetivação, formalização, liquidação,
regularidade e correta divulgação da Oferta, cujo serviço de assessoria financeira será prestado pelos
Coordenadores conforme objeto desta Proposta;

(l)

Celebração de contrato de colocação de debêntures, em termos mutuamente aceitáveis entre as Partes,
que refletirá as cláusulas e condições aqui descritas;

(m)

Registro da Emissão na B3 e junto aos demais órgãos de autorregulação aplicáveis, de acordo com o
critério dos Coordenadores e dos Assessores Legais;

(n)

Obtenção pela Emissão de classificação de rating na escala local igual ou superior a “AA”. Para esse
propósito, o rating deverá ser obrigatoriamente efetuado pela Standard&Poor’s, Moody´s ou Fitch;

(o)

Não ocorrência de alteração do controle societário, direto ou indireto, da Empresa ou das garantidoras
até o envio do comunicado de encerramento à CVM;

(p)

Cumprimento pela Emissora e por suas Afiliadas bem como pelas garantidoras das leis, normas
administrativas, regras de autorregulação (inclusive o Normativo SARB nº 14, de 28 de agosto de 2004
da Febraban) e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à
condução de seus negócios, em especial dos termos socioambientais e trabalhistas em vigor, adotando
as medidas necessárias para preservar o meio ambiente, atender às determinação dos órgãos
municipais, estaduais e federais, evitar e corrigir eventuais danos ao meio ambiente, à sociedade e aos
seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto social;

D4Sign 02135fee-8aaa-42ac-a8ac-b1e780a1eb27 - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
CONFIDENCIAL
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONFIDENCIAL

(q)

Liberdade dos Coordenadores para, após sua contratação, nos limites da legislação em vigor, divulgar
a Emissão através de qualquer meio;

(r)

Presença de representantes e administradores da Emissora nas apresentações a investidores
(roadshow e reuniões individuais);

(s)

Não ocorrência de (i) liquidação, dissolução ou decretação de falência da Emissora e/ou de suas
Afiliadas e/ou das garantidoras; (ii) pedido de autofalência da Emissora e/ou de suas Afiliadas e/ou das
garantidoras; (iii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e/ou de suas Afiliadas
e/ou das garantidoras e não devidamente elidido no prazo legal; (iv) propositura, pela Emissora e/ou por
suas Afiliadas e/ou pelas garantidoras, de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe
de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano;
ou (v) ingresso pela Emissora e/ou por suas Afiliadas e/ou pelas garantidoras em juízo com requerimento
de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de
sua concessão pelo juiz competente;

(t)

A Empresa não ter realizado nenhuma outra emissão de valores mobiliários da mesma espécie das
Debêntures, via ICVM 476, nos últimos 4 (quatro) meses contados da data de encerramento ou
cancelamento da referida oferta pública;

(u)

Não ocorrência de alteração material adversa nas condições econômicas, financeiras, reputacionais e
operacionais da Emissora e/ou de suas Afiliadas e/ou das garantidoras;

(v)

Cumprimento pela Emissora de todas as obrigações previstas na ICVM 476, bem como das normas
relativas ao período de silêncio previstas no artigo 48 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“ICVM 400”), sem prejuízo das obrigações previstas em normas
autorregulatórias;

(w)

Recolhimento pela Emissora de quaisquer taxas, emolumentos ou tributos incidentes sobre o registro
da Emissão na B3;

(x)

Cumprimento das obrigações aplicáveis à Emissora nesta Proposta, bem como não ocorrência de
qualquer das causas de vencimento antecipado estabelecidas nos documentos da Emissão;

(y)

Ratificação das condições desta Proposta pelos comitês internos dos Coordenadores, que deverá
ocorrer previamente à assinatura do contrato de distribuição;

(z)

Inexistência de violação ou indício de violação de qualquer dispositivo legal ou regulatório, nacional ou
estrangeiro, relativo à prática de corrupção ou de atos lesivos à administração pública, incluindo, sem
limitação, a Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013, conforme alterada (“Lei 12.846”) e a U.S. Foreign
Corrupt Practices Act of 1977 e o UK Bribery Act 2010, conforme aplicável, pela Emissora ou suas
Afiliadas e/ou pelas garantidoras, bem como não constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas – CEIS ou no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP;
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(aa)

Cumprimento pela Emissora de leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios, os quais são
pautados pelo respeito e observância aos melhores padrões socioambientais;

(bb) Emissão de parecer/opinião legal dos advogados da Emissora e/ou do Procurador Geral do Estado
sobre a regularidade do processo de licitação para contratação dos Coordenadores, mediante atos
administrativos específicos, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 13.303, de 30
de junho de 2016 (“Lei 13.303”), conforme alteradas e atualmente em vigor, incluindo, se for o caso, a
apresentação de eventual número de processo administrativo para aprovação da contratação dos
Coordenadores;
(cc)

Obtenção e/ou manutenção da portaria autorizatária concedida pelo ministério ou secretaria competente
com o enquadramento da 2ª e 3ª séries da Emissão, nos termos do artigo 2º da Lei 12.431;

(dd) Manutenção do setor de atuação da Emissora, suas Afiliadas e das garantidoras e não ocorrência de
possíveis alterações no referido setor por parte das autoridades governamentais que afetem ou
indiquem que possam vir a afetar negativamente a Oferta. Por não ser atribuível à Emissora o não
cumprimento deste item não acarretará o pagamento da Remuneração de Descontinuidade;
(ee) Inexistência de qualquer ato ou fato que impacte adversamente as garantias, direta ou indiretamente;
(ff)

Não ocorrência de intervenção, por meio de qualquer autoridade governamental, autarquia ou ente da
administração pública, na prestação de serviços fornecidos pela Emissora e/ou das garantidoras ou por
qualquer de suas controladas. Por não ser atribuível à Emissora o não cumprimento deste item não
acarretará o pagamento da Remuneração de Descontinuidade;

(gg)

Não ocorrência de extinção, por qualquer motivo, de qualquer autorização, concessão ou ato
administrativo de natureza semelhante, detida pela Emissora ou por qualquer de suas Afiliadas,
necessárias para a exploração de suas atividades econômicas. Por não ser atribuível à Emissora o não
cumprimento deste item não acarretará o pagamento da Remuneração de Descontinuidade;

(hh) Não terem ocorrido alterações na legislação e regulamentação em vigor, relativas às Debêntures, que
possam criar obstáculos ou aumentar os custos inerentes à realização da Oferta, incluindo normas
tributárias que criem tributos ou aumentem alíquotas incidentes sobre as Debêntures aos potenciais
investidores. Por não ser atribuível à Emissora o não cumprimento deste item não acarretará o
pagamento da Remuneração de Descontinuidade;
(ii)

Inexistência de débitos, passivos financeiros e/ou qualquer obrigação pecuniária atribuída à Emissora
junto ao Ministério de Minas e Energia (“MME”); Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) ao
Operador Nacional do Sistema Elétrico (“NOS”), a seguradoras e/ou a quaisquer terceiros, em quaisquer
dos casos de exigibilidades não previstas do fluxo de caixa do Projeto, ainda que a Emissora esteja
questionando de boa-fé tais débitos, passivos e/ou obrigação pecuniária, salvo àqueles decorrentes da
nota técnica nº 0463/2018, emitida pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações
de Transmissão e Distribuição – SCT da ANEEL, em 13 de julho de 2018, que resultou no processo
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48500.002550/2018 junto a ANEEL, cujos efeitos foram suspensos conforme despacho 168/2019 da
ANEEL, bem como dos processos 48500.006277/2018 e 48500.004578/2018; e
(jj)

Obtenção da autorização dos debenturistas da Segunda Emissão e do BNDES para (i) aprovação da
presente emissão, (ii) compartilhamento das garantias com os debenturistas da presente emissão e (iii)
pré pagamento do BNDES, cujo serviço de assessoria financeira será prestada pelos Coordenadores
conforme objeto desta Proposta.

V – RESCISÃO
O mandato decorrente da assinatura desta Proposta poderá ser rescindido pelos Coordenadores ou pela
Empresa, conforme o caso, nas hipóteses abaixo descritas:
(a) Pelos Coordenadores, por não ter se verificado o cumprimento de qualquer uma das Condições
Precedentes dispostas acima por razão atribuível à Emissora ou, ainda, por vontade unilateral da
Emissora, hipóteses em que a Emissora pagará aos Coordenadores remuneração de descontinuidade
equivalente a 0,40% (quarenta centésimos por cento) incidente sobre o volume total da Oferta
(“Remuneração de Descontinuidade”); ou
(b) Por quaisquer das Partes, caso elas não cheguem a um acordo no caso de Market Flex, conforme previsto
abaixo.
Em qualquer caso, a Emissora reembolsará cada um dos Coordenadores por todas as despesas e custos
gerais comprovadamente incorridos por cada respectivo Coordenador até a data da rescisão. Para efeitos
desta cláusula, considerar-se-á data da rescisão o dia do recebimento, pela Emissora ou pelos
Coordenadores, conforme o caso, de comunicação neste sentido, devendo o pagamento da Remuneração de
Descontinuidade, se for o caso, e o reembolso das despesas e custos incorridos pelos Coordenadores ser
efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da referida data.
Em qualquer situação diversa das hipóteses descritas acima e na cláusula de Resilição Involuntária abaixo,
este mandato será irrevogável e irretratável, ressalvadas as cláusulas específicas que subsistem ao seu
término, resolução ou rescisão.
VI – RESILIÇÃO INVOLUNTÁRIA
O mandato decorrente da assinatura desta Proposta poderá ser resilido pelos Coordenadores ou pela
Empresa, conforme o caso, até a data de envio do Comunicado de Encerramento, nas hipóteses abaixo
descritas, havendo a obrigação da Empresa de reembolsar os Coordenadores pelas despesas
comprovadamente incorridas por estes:
(a)

Incidência de novos tributos ou contribuições de qualquer natureza sobre as operações tratadas neste
documento, o aumento substancial das alíquotas dos tributos ou contribuições já incidentes sobre a
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operação aqui contemplada ou a ocorrência de regulamentação que venha a alterar a liquidez do
Sistema Financeiro Nacional, ou tornar mais onerosa a Emissão;
(b)

Superveniência de alterações nas normas legais ou regulamentares aplicáveis ao mercado brasileiro de
capitais, que alterem de qualquer forma os procedimentos jurídicos ou operacionais relacionados a
distribuições públicas de debêntures, incluindo, mas não se limitando, a modificações regulatórias nos
critérios de elegibilidade na composição de portfólios dos investidores institucionais e profissionais, que
venham de qualquer forma alterar a disponibilidade de recursos de tais investidores para a distribuição
e/ou aquisição de valores mobiliários de emissão de empresas privadas, tornando a realização da
operação desaconselhável a qualquer uma das Partes;

(c)

Ocorrência de eventos graves de natureza política, conjuntural, econômica ou financeira, no Brasil ou
em qualquer país que tenha influência no mercado de capitais brasileiro que não possam ser
razoavelmente previstos ou evitados, bem como no caso de ocorrência de eventos que venham de
qualquer forma alterar substancialmente as condições dos mercados, tornando não recomendável ou
extremamente onerosa a realização da Emissão. Estão incluídas nestas categorias: crises políticas ou
econômicas, graves crises sanitárias, alterações substanciais nas condições dos mercados em que a
Emissora e/ou suas Afiliadas atuam, além de alterações referentes às regras e condições para
investimento de portfólio por parte de investidores;

(d)

Ocorrência de alteração material adversa nas condições econômicas, financeiras, contábeis ou
operacionais da Emissora;

(e)

Ocorrência de casos fortuitos ou motivos de força maior independentemente da vontade das Partes
contratantes, que torne inviável ou desaconselhável a implementação da Oferta;

(f)

Imposições de exigências por parte da B3, de tal ordem que dificultem ou tornem impossível a Emissão;
ou

(g)

Alterações ou indicações de possíveis alterações no setor de atuação da Emissora, por parte das
autoridades governamentais, que afetem ou possam afetar negativamente o preço de mercado das
Debêntures, tornando impossível ou desaconselhável a qualquer das Partes o cumprimento das
obrigações assumidas.

Para efeitos desta cláusula, considerar-se-á a data de resilição o dia do recebimento, pela Emissora ou pelos
Coordenadores, conforme o caso, de comunicação neste sentido, devendo o reembolso das despesas e
custos incorridos pelos Coordenadores no âmbito desta Proposta ser efetuado no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis a contar da referida data. Na hipótese de resilição involuntária não será devida a remuneração de
descontinuidade prevista nesta Proposta.
VII – CONFIDENCIALIDADE
Os termos e condições da presente Proposta são estritamente confidenciais, bem como todas as informações
escritas ou tangíveis trocadas pelas Partes no contexto da Emissão (“Informações Confidenciais”). Nenhuma
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das Partes poderá divulgar as Informações Confidenciais a terceiros, assim como opiniões ou avaliações
produzidas no contexto da Oferta, sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte, exceto nos casos
em que: (a) a informação já tenha sido divulgada pela Parte ou por terceiros sem obrigação de
confidencialidade ou tenha sido tornada disponível publicamente de forma lícita ou, ainda, que já esteja em
poder de quaisquer das Partes como resultado de sua própria pesquisa; (b) o fornecimento de tal informação
seja requerido por lei, regulamentação ou qualquer determinação governamental ou jurídica aplicável; ou (c)
tal informação seja fornecida aos advogados, contadores, analistas ou outras pessoas físicas ou jurídicas
diretamente envolvidas no desenvolvimento da presente Emissão, sempre dentro do curso normal de seus
negócios.
Inobstante o acima disposto, para a execução dos serviços descritos na presente Proposta, a Emissora
autoriza os Coordenadores, a seu critério, a divulgar Informações Confidenciais acerca da Emissão e da
Emissora (inclusive documentos por ela fornecidos) para os potenciais investidores.
Toda e qualquer informação, sugestão ou recomendação comprovadamente feita pelos Coordenadores à
Emissora, por escrito ou de forma verbal, é direcionada para o seu uso e benefício na Emissão ora
especificada, e não deverá ser utilizada para outro propósito, nem reproduzida, divulgada, citada ou reportada,
sem a prévia autorização escrita dos Coordenadores.
As obrigações assumidas nos termos desta cláusula vigorarão pelo prazo de 01 (um) ano contado da data de
aceitação desta Proposta pela Empresa.
VIII – INDENIZAÇÃO
Em nenhuma circunstância os Coordenadores, suas Afiliadas e quaisquer de seus administradores,
funcionários, agentes ou prepostos (em conjunto “Pessoas Indenizáveis”) serão responsáveis por indenizar a
Emissora, suas Afiliadas e seus respectivos administradores, funcionários, agentes ou prepostos, exceto na
hipótese comprovada de dolo por parte das Pessoas Indenizáveis, conforme decisão judicial transitada em
julgado. Tal eventual indenização fica limitada aos danos diretos comprovados, causados por dolo dos
Coordenadores, sendo limitada ao valor dos honorários efetivamente recebidos pelo Coordenador causador
do dano até o momento da indenização, de forma individual e não solidária entre os demais Coordenadores.
A partir do aceite desta Proposta, a Emissora, por si e por suas Afiliadas, concorda de forma ampla em
indenizar e isentar as Pessoas Indenizáveis, de quaisquer reclamações, prejuízos, passivos, custos e
despesas relacionados, direta ou indiretamente, salvo àquelas despesas a serem arcadas diretamente pelos
Coordenadores nos termos do RFP, com os serviços prestados nos termos desta Proposta. A Emissora, desde
já, obriga-se, de forma irrevogável e irretratável, a indenizar e resguardar as Pessoas Indenizáveis, por
prejuízo, danos ou perdas que venham a sofrer decorrentes e/ou relacionados a esta Proposta e seu objeto,
exceto na hipótese de tal prejuízo, dano ou perda ter sido comprovadamente causado de forma direta por dolo
das Pessoas Indenizáveis, conforme determinado por uma decisão judicial transitada em julgado.
Se qualquer ação, reclamação, investigação ou outro processo for instituído contra qualquer uma das Pessoas
Indenizáveis em relação ao qual possa ser exigida uma indenização nos termos da presente, a Emissora
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reembolsará ou pagará o montante total pago ou devido pela Pessoa Indenizável como resultado de qualquer
perda, ação, dano e responsabilidade relacionada, devendo pagar inclusive os custos e honorários
advocatícios durante o decorrer do processo judicial, conforme venha a ser solicitada.
A Empresa deverá pagar quaisquer valores devidos em decorrência das estipulações deste item no prazo de
3 (três) dias a contar do recebimento da respectiva comunicação enviada pela Pessoa Indenizável.
As estipulações de indenização deverão sobreviver à resolução, término (antecipado ou não) ou rescisão
deste instrumento.
IX – PERÍODO DE SILÊNCIO
A partir da assinatura desta Proposta pela Emissora e até a data do envio do Comunicado de Encerramento,
a Emissora terá a obrigação de não utilizar ou divulgar qualquer informação ou material publicitário, não
autorizar qualquer de seus funcionários a conceder entrevistas ou atender jornalistas sobre qualquer assunto
relacionado à Emissão, sem a prévia aprovação por escrito dos Coordenadores e/ou da CVM, bem como
deverá cumprir, até a data do envio do Comunicado de Encerramento da Oferta para a CVM, todas as normas
de conduta previstas no artigo 48 da ICVM 400, com exceção do inciso III.
Os Coordenadores, neste ato, colocam-se à inteira disposição da Emissora para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao Período de Silêncio e solicita especial atenção da Emissora e de seus representantes para as
questões relacionadas a tal obrigação.
X – REMUNERAÇÃO, DESPESAS E TRIBUTOS
Pela coordenação, estruturação, garantia firme e distribuição das debêntures, os Coordenadores farão jus à
remuneração descrita no Anexo I, calculada sobre o volume total da Emissão, com base no preço de
subscrição das Debêntures, a ser paga na data de liquidação da Oferta.
Pela assessoria financeira junto aos titulares das debêntures Segunda Emissão e visando o compartilhamento
das garantias da Segunda Emissão com a presente Emissão e aprovação da nova Emissão, os
Coordenadores farão jus à remuneração descrita no Anexo I, a ser paga em até 2 (dois) da realização da
assembleia de debenturistas, caso a aprovação seja obtida junto aos titulares das debêntures Segunda
Emissão.
As despesas envolvidas no processo de estruturação das Debêntures, tais como a remuneração dos
Prestadores de Serviços, cujos custos indicativos estão dispostos no Anexo II, e demais despesas incorridas
pelos Coordenadores (out-of-pocket) no contexto da Oferta, salvo àquelas despesas a serem arcadas
diretamente pelos Coordenadores nos termos do RFP deverão ser arcadas e/ou reembolsadas pela Emissora
em até 5 (cinco) dias úteis a contar do envio, pelos Coordenadores, dos respectivos comprovantes de
pagamento.
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A Emissora arcará com o custo de todos os tributos incidentes ou que vierem a incidir diretamente sobre ou
que tenham que ser recolhidos na fonte quando do faturamento dos valores devidos aos Coordenadores no
âmbito da Emissão, até a data da formalização desta Proposta. Dessa forma, todos os pagamentos relativos
às comissões descritas no Anexo I desta Proposta serão acrescidos dos valores relativos ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS; à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS; e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, de forma que os Coordenadores
recebam a remuneração como se tais tributos não fossem incidentes (Gross up).
Sem prejuízo da obrigação prevista acima, caberá à Emissora o recolhimento dos tributos incidentes na fonte
sobre a remuneração indicada, pelo qual a Emissora seja a responsável tributária, nos termos da legislação
em vigor.
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data de assinatura desta Proposta, de comprovada repercussão
nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, o que acarretará a celebração
de termo aditivo.
As disposições contidas neste item deverão permanecer em vigor, sendo existentes, válidas e eficazes,
mesmo após o decurso do prazo, resolução, término (antecipado ou não) ou rescisão deste instrumento.
XI – MARKET FLEX
Os Coordenadores reservam-se o direito de, a seu exclusivo critério, até a data de efetiva liquidação financeira
das Debêntures, requerer à Emissora que modifique quaisquer termos, condições, estrutura, volume, prazos,
taxas de juros, remuneração, manutenção da garantia firme, entre outros ("Market Flex"). O direito ao Market
Flex aqui descrito será exercível em determinadas situações que incluem, mas não se limitam, às seguintes:
(i) mudanças significativas no ambiente legal e/ou regulatório que disciplina emissões no mercado de capitais;
(ii) turbulências políticas, e/ou sociais, e/ou econômicas que afetem o retorno esperado pelos potenciais
investidores na operação aqui descrita (incluindo mas não se limitando à renúncia ou impeachment do
presidente da República, cassação de membros do Poder Legislativo, atos de terrorismo, pandemias ou
graves crises sanitárias, entre outros); (iii) mudanças nas condições do mercado financeiro, de capitais ou de
energia, que afetem a colocação das Debêntures; (iv) quaisquer eventos de mercado (incluindo alterações
nas taxas de juros básicas) que resultem no aumento substancial dos custos, adequação da colocação das
Debêntures conforme inicialmente descrito nesta Proposta ou na razoabilidade econômica da operação aqui
descrita.
A Emissora reconhece, desde logo, que os documentos e contratos que formalizarão a Emissão das
Debêntures deverão conter o direito de Market Flex e, caso ele venha a ser exercido, tais documentos e
contratos deverão refletir as modificações julgadas necessárias, de comum acordo entre a Emissora e os
Coordenadores.
Caso a Emissora não aceite as alterações propostas pelos Coordenadores, esta Proposta ou o Contrato
resultante da aceitação da presente Proposta serão considerados como automaticamente resilidos,
juntamente com os demais documentos assinados pelas Partes no âmbito da Emissão. Nesta hipótese,
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nenhuma obrigação dos Coordenadores e da Emissora subsistirá com exceção tão somente ao reembolso
das despesas a serem arcadas diretamente pela Emissora nos termos do RFP.
XII – ANTICORRUPÇÃO
A Empresa, por si e por suas Afiliadas e pelas garantidoras da Emissão descritas no Anexo I, declara, garante
e certifica que: (i) atua em conformidade e se compromete a cumprir, na realização de suas atividades, as
disposições do Decreto-Lei nº 2.848/1940, da Lei 12.846 (Lei Anticorrupção), do Foreign Corrupt Practices
Act (FCPA) e do UK Bribery Act (UKBA); (ii) adota programa de integridade, nos termos do Decreto nº 8.420,
de 18 de março de 2015, com padrões de conduta, controles internos, código de ética, políticas e
procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados, diretores, demais administradores e partes
relacionadas, representantes legais e procuradores, independentemente de cargo ou função exercidos,
estendidos, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes
intermediários e associados, visando garantir o fiel cumprimento das leis indicadas no item “i”; (iii) conhece e
entende as disposições das leis anticorrupção dos países em que faz negócios, bem como não adota
quaisquer condutas que infrinjam as leis anticorrupção desses países, sendo certo que executa as suas
atividades em conformidade integral com essas leis; (iv) seus funcionários, executivos, diretores,
representantes e procuradores, no melhor do seu conhecimento, não estão sofrendo inquéritos investigação
criminal ou procedimento administrativo/judicial e não estiveram sujeitos a quaisquer ações legais civis ou
criminais no país ou no exterior, por conduta inadequada relacionada a suborno, corrupção ou outro ato ilícito
relacionados às leis indicadas nos itens “i” e “iii”; e (v) adota as diligências apropriadas para contratação e,
conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes
intermediários e associados, de forma a verificar que estes não tenham praticado ou venham a praticar
qualquer conduta relacionada à violação das leis referidas nos itens “i” e “iii”.
A Empresa concorda que, se em algum momento, as declarações, garantias e certificações aqui dispostas
não forem mais exatas e completas, ela notificará imediatamente os Coordenadores e fornecerá relatório
complementar explicando referida alteração, podendo os Coordenadores, em tais casos, a seu exclusivo
critério, sem quaisquer ônus ou penalidades, rescindir o mandato decorrente da presente Proposta.
XIII – EXCLUSIVIDADE E NÃO EXCLUSIVIDADE
Com a finalidade de possibilitar a implementação dos esforços dos Coordenadores, a Emissora confere aos
Coordenadores exclusividade para estruturar a emissão das Debêntures contemplada nesta Proposta,
obrigando-se a nas hipóteses de resilição voluntária solicitada ou motivada por qualquer ato imputável à
Emissora, não contratar nenhuma outra instituição, local ou internacional, desde a data de aceite da presente
Proposta até 120 (cento e vinte) dias após (i) o envio do Comunicado de Encerramento; ou (ii) a data de
rescisão da presente Proposta ou instrumento que venha a substituí-la, o que ocorrer primeiro, com o propósito
de desenvolver e/ou acessar o mercado brasileiro de capitais por meio de qualquer outra emissão de valores
mobiliários, por empréstimo sindicalizado em moeda corrente nacional ou qualquer outra operação estruturada
de renda fixa no mercado de capitais local, sem a anuência dos Coordenadores, sob pena de reembolsar os
Coordenadores de todos os prejuízos que tiver dado causa, inclusive lucros cessantes, no prazo de até 5
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(cinco) dias a contar do envio de comunicação pelos Coordenadores nesse sentido. Caso a Emissora venha
a ser contatada por qualquer terceiro a respeito de quaisquer das transações descritas na presente Proposta,
a Emissora, desde já, concorda em notificar tal fato imediatamente aos Coordenadores.
A Emissora desde já aceita e concorda que os Coordenadores poderão fornecer serviços financeiros ou de
outra natureza para pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, fundos de investimento e
assemelhados que de alguma forma estejam em posição de conflito de interesse ou de concorrência com a
Emissora, ressalvado, entretanto, que os Coordenadores não usarão qualquer informação confidencial
fornecida pela Emissora fora do escopo de sua atuação descrito nesta Proposta, bem como não fornecerão
qualquer informação confidencial fornecida por quaisquer de seus clientes à Emissora.
As disposições contidas nesta cláusula deverão permanecer em vigor pelo prazo de até 120 (cento e vinte)
dias indicados acima, mesmo após o decurso do prazo de validade desta Proposta, independentemente da
rescisão, resilição e/ou término (antecipado ou não) desta Proposta.
XIV – DISPOSIÇÕES GERAIS
Nos termos desta Proposta, “Afiliada” significa qualquer pessoa ou entidade controladora, coligada, controlada
ou sob controle comum com a pessoa ou entidade a que se refere.
Para o desenvolvimento dos trabalhos nos termos desta Proposta, os Coordenadores poderão considerar
informações prestadas pela Emissora, suas Afiliadas e seus respectivos assessores, ou por outros consultores
contratados, adicionalmente às fontes públicas. Os Coordenadores não farão qualquer verificação
independente quanto à veracidade e precisão destas informações, não podendo ser invocada, contra os
Coordenadores, qualquer responsabilidade caso tal informação seja incorreta, incompleta ou indevida.
No caso de rescisão ou resilição involuntária, os valores devidos aos Coordenadores, constituir-se-ão em
título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a Empresa
os mesmos como líquidos, certos e exigíveis, no caso de não pagamento no prazo acordado.
A decisão que for tomada pela Empresa é de sua única e exclusiva responsabilidade, em função da própria
análise dos riscos e benefícios envolvidos na Emissão. Assim, a Empresa manterá os Coordenadores e seus
profissionais indenes com relação a toda e qualquer responsabilidade por perdas, danos, despesas e
demandas judiciais de terceiros, surgidas a partir da data de assinatura deste instrumento.
As palavras e termos aqui utilizados e não expressamente definidos, deverão ser compreendidos e
interpretados em consonância com o conceito consagrado no mercado de capitais brasileiro.
As Partes declaram, mútua e expressamente, que esta Proposta foi celebrada respeitando-se os princípios
de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita
relação de equidade.
A Empresa se obriga a comunicar imediatamente os Coordenadores qualquer alteração relevante em sua
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condição financeira, societária e/ou operacional que possa afetar a decisão, por parte dos investidores de
adquirir as Debêntures.
Uma vez concluída a Emissão, a Emissora confere o direito aos Coordenadores de proceder à divulgação de
sua participação, por sua própria opção e custo, como assessor financeiro na Emissão, nomeadamente para
efeitos de publicidade (tombstone), rankings, publicação em jornais e revistas e currículo, quer dos
Coordenadores, quer dos elementos que integrem a sua equipe de trabalho. Qualquer anúncio público
realizado pela Emissora deverá incluir necessariamente a participação dos Coordenadores da Emissão.
Esta Proposta contém todos os termos acordados entre as Partes e prevalecerá em relação a outros
entendimentos anteriores, sendo certo que seus termos não poderão ser alterados, exceto por escrito e de
comum acordo entre as Partes.
A Empresa não poderá ceder, transferir ou delegar qualquer de seus direitos e obrigações definidos nesta
Proposta, sem o prévio consentimento escrito dos Coordenadores.
Caso seja solicitado pelos Coordenadores, a Emissora deverá entregar, dentro do prazo de 5 (cinco) dias
contados da data da solicitação enviada nesse sentido, toda e qualquer informação e/ou documentação que
comprove o cumprimento das normas aplicáveis à contratação dos serviços tratados nesta Proposta, incluindo
qualquer material interno da Emissora relacionado ao processo de contratação mediante licitação ou à sua
dispensa ou inexigibilidade, incluindo, se aplicável, cópia dos processos administrativos correspondentes e,
ainda, a publicação do contrato ou do ato administrativo de dispensa/inexigibilidade de licitação no “Diário
Oficial.
XV – LEI E FORO
A operação descrita nesta Proposta é regida pela legislação da República Federativa do Brasil. Quaisquer
controvérsias decorrentes desta Proposta serão decididas pelo foro da Comarca da Capital do Estado do
Paraná, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.
XVI – VALIDADE
A presente Proposta é válida até as 18:00 horas do dia 20 de agosto de 2021, deixando de produzir quaisquer
efeitos e vincular os Coordenadores aos termos e condições apresentados caso não seja aceita pelos
representantes legais da Emissora até a data e hora acima indicadas.
Uma vez aceitos os termos desta Proposta ela se converterá em mandato, autorizando os Coordenadores a
executar todos os trabalhos necessários para efetivação da Emissão, sendo certo que o cumprimento das
obrigações dos Coordenadores está condicionado ao atendimento das Condições Precedentes e não
ocorrência das hipóteses de Resilição Involuntária, bem como a ocorrência da liquidação financeira das
Debêntures até 15 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogada a exclusivo critério dos Coordenadores,
não eximindo a Empresa das responsabilidades imputadas nesta Proposta.
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A presente proposta poderá vir a ser assinada eletronicamente, nos termos do §2º do artigo 10º da Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. As Partes declaram e garantem a validade da assinatura
eletrônica, admitindo como válida para todos os fins de direito.
Os Coordenadores sentem-se honrados pela possibilidade de trabalho em conjunto com V.Sas. e espera que
os termos e condições para a Emissão no mercado de capitais brasileiro atendam às necessidades e
interesses da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais.
No aguardo de sua manifestação, permanecemos.
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(Página de assinatura 1/5 da “Proposta para Captação de Recursos no Mercado de Capitais Local da MSG”)

De acordo em _____ de _________ de 2021.

_________________________________________________________
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
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(Página de assinatura 2/5 da “Proposta para Captação de Recursos no Mercado de Capitais Local da MSG”)

_________________________________________________________
Banco Votorantim S.A.
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(Página de assinatura 3/5 da “Proposta para Captação de Recursos no Mercado de Capitais Local da MSG”)

_________________________________________________________
Banco ABC Brasil S.A.
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_________________________________________________________
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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Testemunhas:
1- ___________________
Nome:
RG:

2- ________________________
Nome:
RG:
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ANEXO I (Sujeita à anuência prévia da Emissora nos termos do RFP)
Termos e Condições para a Emissão Pública de Debêntures
Emissora:
Coordenador Líder:
Coordenadores:

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
Banco Votorantim S.A.
Banco ABC Brasil S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários S.A.
Título:
Debêntures simples, sendo duas das séries a serem enquadradas na Lei
12.431.
Montante da Emissão: Até R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).
Número de Séries:
3 (três) séries, sendo:
1ª série: R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) –
debêntures simples;
2ª série: R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) –
debêntures de infraestrutura; e
3ª série: R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) –
debêntures de infraestrutura.
Oferta:
ICVM 476.
Espécie:
Quirografária, com garantia fidejussória, a ser convolada em com
garantia real.
Destinação
dos Os recursos oriundos da captação serão destinados à (i) melhora dos
Recursos:
indicadores econômico-financeiros da Empresa; (ii) recomposição do
caixa; (iii) substituição do financiamento junto ao BNDES;
(iv)
atendimento dos covenants previstos na Segunda Emissão da Empresa,
e (v) distribuição de dividendos e/ou redução de capital.
Regime de colocação: Garantia firme para até R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos
milhões de reais), a ser prestada de forma individual e não solidária entre
os Coordenadores, na mesma proporção entre eles.
Data de Emissão
A definir.
Prazo e Vencimento:
1ª série: 10 (dez) anos, com 6 (seis) anos de duration;
2ª série: 16 (dezesseis) anos, com 9,1 (nove virgula um) anos de
duration; e
3ª serie: 20 (vinte) anos, com 10,8 (dez virgula oito) anos de duration.
Repactuação:
Não haverá.
Rating Mínimo:
“AA” em escala nacional pela Standard&Poor´s, ou classificação
equivalente atribuída pela Moody´s ou FitchRatings.
Amortização do
Customizada a ser definida, respeitando as respectivas durations, em
Principal:
todas as séries.
Pagamento de juros:
Semestral, com carência de 12 (doze) meses, a partir da Data de
Emissão, para todas as séries.
Remuneração Máxima 1ª série: NTN-B 28 + 195bps ou IPCA + 5,60% ao ano, dos dois o maior;
Indicativa:
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Resgate Antecipado:

Market Maker:
Garantias:

2ª série: NTN-B 35 + 90bps ou IPCA + 4,85% ao ano, dos dois o maior;
e
3ª serie: NTN-B 35 + 105bps ou IPCA + 5,05% ao ano, dos dois o maior.
Caso após o processo de bookbuilding os Coordenadores tenham que
exercer a garantia firme prestada, tal exercício ocorrerá pela
remuneração máxima prevista neste item.
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, os Debenturistas
farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido
dos Juros Remuneratórios calculada pro rata temporis desde a primeira
Data de Integralização, ou da data de pagamento dos Juros
Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo resgate, acrescido de prêmio, correspondente à diferença do
referido valor para o valor presente do fluxo futuro de pagamento das
Debêntures, devidamente atualizado monetariamente até a data do
efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total,
considerando a menor taxa entre (i) o Valor Nominal Atualizado,
acrescido (a) dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis,
desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento dos
Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a
data do efetivo resgate (exclusive), (b) dos Encargos Moratórios, se
houver, e (c) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos
referentes às Debêntures; ou (ii) a taxa interna de retorno das Notas do
Tesouro Nacional – Série B, de duration mais próxima à duration residual
das Debêntures, conforme cotações indicativas divulgadas pela ANBIMA
em seu site (www.anbima.com.br), apuradas pela média aritmética do
fechamento do 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) Dias Úteis
imediatamente anteriores à data de pagamento do Resgate Antecipado
Facultativo Total (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total”).
Não haverá.
Fianças não solidária, proporcional, durante o Completion Físico e
Financeiro:
(i)
Fiança da Companhia Paranaense de Energia S.A. – COPEL
(50,1%) (“Fiança Copel”) + Fiança de Furnas ou Eletrobras
(49,9%) (“Fiança Furnas / Eletrobras”), ou;
(ii)
Fiança bancária contratada junto à instituição financeira de
primeira linha (rating local AAA.br).
Garantias Reais compartilhadas com a Segunda Emissão:
(i)
Penhor de 100% das ações da Emissora, e de seus respectivos
rendimentos (“Penhor de Ações”)
(ii)
Cessão fiduciária dos direitos creditórios emergentes do Contrato
de Concessão, Contrato de Prestação de Serviços de
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Completion Físico e
Financeiro:

Transmissão (“CPST”) e Contratos de Uso do Sistema de
Transmissão (“CUST”).
(iii)
Cessão fiduciária dos direitos creditórios depositados nas
seguintes contas vinculadas:
Conta Centralizadora: conta vinculada onde serão
depositados a totalidade dos direitos creditórios cedidos;
Conta Pagamento das Debêntures: onde serão
depositados e retidos mensalmente recursos oriundos da
Conta Centralizadora, em valor equivalente a 1/6 (um
sexto) da próxima parcela vincenda;
Conta Reserva: onde serão depositados e retidos
mensalmente recursos oriundos da Conta Centralizadora,
em valor equivalente a 1 (uma) PMT;
Conta Complementação ICSD: a ser preenchida em caso
de não cumprimento do ICSD.
O Completion Físico e Financeiro será considerado ocorrido quando
comprovadas as condições abaixo, em linha com a Segunda Emissão:

(i)

comprovação da conclusão do Projeto e da sua entrada em
operação comercial, conforme definido no Contrato de Concessão
e nas Resoluções Autorizativas, com a devida obtenção de
aprovação ou certificação da ANEEL e/ou ONS;

(ii)

apresentação da(s) Licença(s) de Operação do Projeto,
oficialmente publicada(s), expedida(s) pelo órgão ambiental
competente;

(iii)

apresentação de cópia autenticada dos Contratos de Garantia,
conforme eventualmente aditados, devidamente formalizados e
registrados nos órgãos competentes, bem como apresentação,
pela Emissora, de cópia autenticada do Livro de Registro de
Ações Nominativas com averbação do Penhor das Ações
evidenciando a garantia constituída em favor do Agente
Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas;

(iv)

estar a Emissora em operação comercial plena e recebendo
regularmente na "Conta Centralizadora", os direitos creditórios de
que é titular decorrentes do Contrato de Concessão, dos
Contratos de Uso do Sistema de Transmissão e do Contrato de
Prestação de Serviços de Transmissão;
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(v)

o pagamento de, ao menos 2 (duas) prestações semestrais de
amortização do serviço da dívida prevista no Contrato de
Financiamento;

(vi)

estar a Emissora, as Acionistas e as demais empresas integrantes
dos respectivos grupos econômicos a que estas pertençam
adimplentes com todas as suas obrigações contratuais perante os
Debenturistas previstas na presente Escritura de Emissão, no
Contrato de Financiamento, no Contrato de Penhor e no Contrato
de Cessão Fiduciária;

(vii)

comprovação de que o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
(ICSD) atingiu, no período de 12 (doze) meses consecutivos em
que tenha ocorrido o pagamento das 2 (duas) prestações
semestrais de Valor Nominal Atualizado e Juros Remuneratórios,
o valor mínimo de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos), com base
nas demonstrações financeiras da Emissora, auditadas por
auditor independente cadastrado na CVM, devendo os auditores
emitir nota explicativa contemplando relatório de apuração do
ICSD;

(viii)

comprovação, pela Emissora, de preenchimento das Contas
Reservas;

(ix)

inexistência de qualquer decisão judicial ou administrativa do
órgão ambiental licenciador que suspenda, anule ou extinga, total
ou parcialmente, as licenças ambientais do Projeto e impeça, total
ou parcialmente, a operação do Projeto;

(x)

inexistência de débitos, passivos financeiros e/ou qualquer
obrigação pecuniária relacionada à nota técnica nº 0463/2018,
emitida pela Superintendência de Concessões, Permissões e
Autorizações de Transmissão e Distribuição – SCT da ANEEL, em
13 de julho de 2018, que resultou no processo
48500.002550/2018 junto a ANEEL, cujos efeitos foram
suspensos conforme despacho 168/2019 da ANEEL, bem como
dos processos 48500.006277/2018 e 48500.004578/2018;

(xi)

comprovação, pela Emissora, de inexistência de adiantamentos
para futuro aumento de capital (AFACs) e de mútuos com as
Acionistas ou terceiros; e

(xii)

inexistência de débitos, passivos financeiros e/ou qualquer
obrigação pecuniária atribuída à Emissora junto ao MME, à
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Equity Support
Agreement (ESA)

ANEEL, ao ONS, a seguradoras e/ou a quaisquer terceiros, em
quaisquer dos casos de exigibilidades não previstas no fluxo de
caixa do Projeto, incluindo, sem limitação, em razão de
descumprimento do prazo para a entrada em operação do Projeto
ou, ainda, quaisquer obrigações pecuniárias decorrentes direta ou
indiretamente da nota técnica nº 0463/2018, emitida pela
Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de
Transmissão e Distribuição - SCT da ANEEL em 13 de julho de
2018, ainda que a Emissora esteja questionando de boa-fé tais
débitos, passivos e/ou obrigação pecuniária, salvo àqueles
decorrentes da nota técnica nº 0463/2018, emitida pela
Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de
Transmissão e Distribuição – SCT da ANEEL, em 13 de julho de
2018, que resultou no processo 48500.002550/2018 junto a
ANEEL, cujos efeitos foram suspensos conforme despacho
168/2019
da
ANEEL,
bem
como
dos
processos
48500.006277/2018 e 48500.004578/2018.
Os acionistas da Emissora se comprometem a aportar os recursos
necessários para cobrir eventuais pagamentos decorrentes de débitos,
passivos financeiros e/ou qualquer obrigação pecuniária atribuída à
Emissora junto ao Ministério de Minas e Energia (MME); Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ao Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), a seguradoras e/ou a quaisquer terceiros, em quaisquer
dos casos de exigibilidades não previstas do fluxo de caixa do Projeto,
incluindo, mas não se limitando, em razão de descumprimento do prazo
para a entrada em operação do Projeto ou, ainda, quaisquer obrigações
pecuniárias decorrentes direta ou indiretamente da nota técnica nº
0463/2018, emitida pela Superintendência de Concessões, Permissões e
Autorizações de Transmissão e Distribuição - SCT da ANEEL, em 13 de
julho de 2018. Tal compromisso deverá ser formalizado por meio de um
instrumento particular de compromisso de investimento e outras avenças
(‘Compromisso”), a ser firmado pelos acionistas da Emissora
(“Acionistas”), no qual estes assumirão a obrigação de aportar na
Emissora os recursos necessários para cobrir os pagamentos
mencionados acima. Além disso, a Emissora e os Acionistas, conforme
aplicável, deverão outorgar procuração, válida pelo prazo de duração da
Emissão, para que o agente fiduciário, no caso de inadimplemento das
obrigações previstas no Compromisso, pratique todos os atos
necessários para formalização e aperfeiçoamento do Compromisso em
nome dos Acionistas, incluindo, mas não se limitando, a convocação de
assembleia geral, celebração do boletim de subscrição de novas ações,
registros nos livros societários e outros procedimentos necessários para
a integralização do aporte de capital, bem como para que requeira a

D4Sign 02135fee-8aaa-42ac-a8ac-b1e780a1eb27 - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
CONFIDENCIAL
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONFIDENCIAL

Covenants
Financeiros:

Vencimento
Antecipado:

Remunerações dos
Coordenadores:

execução judicial ou extrajudicial das obrigações previstas no
Compromisso e a tutela específica da obrigação inadimplida.
(i)
Índice de Capital Próprio (“ICP”) ≥ 20% (vinte por cento)
- ICP = Patrimônio Líquido / Ativo Total (“PL / Ativo”)
(ii)
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) ≥ 1,20x (um
inteiro e dois décimos)
- ICSD = (A) Geração de Caixa (EBITDA – IRCSLL) / (B)
Serviço da Dívida (Amort. de Principal + Pgto. Juros)
- Não atingimento, por 3 (três) anos seguidos ou 4 (quatro)
anos intercalados
Considerando a quitação do Financiamento junto ao BNDES, para o
cálculo do serviço da dívida, será excluído os valores decorrentes do prépagamento do Financiamento do BNDES
Os eventos que acionarão o vencimento antecipado da Emissão são
aqueles costumeiros em operações deste tipo e serão discutidos entre as
Partes e previstos na escritura da Emissão de Debêntures, nos moldes
da Segunda Emissão, incluindo, mas não se limitando (i) à vedação de
pagamento de dividendos por parte da Emissora no caso de
descumprimento de quaisquer obrigações assumidas no âmbito da
Emissão e emissão de novas dívidas (ii) ao pré pagamento do
Financiamento BNDES e a formalização do compartilhamento de
garantias da Segunda Emissão com os debenturistas da presente
emissão.
Pela coordenação, estruturação, garantia firme e distribuição das
debêntures, os Coordenadores farão jus a uma remuneração de 0,40%
(quarenta centésimos por cento) calculada sobre o volume total da
Emissão, com base no preço de subscrição das Debêntures, a ser paga
na data de liquidação das Debêntures.
Adicionalmente, a título de “Comissão de Sucesso”, os Coordenadores
farão jus a uma remuneração de 25% (vinte e cinco por cento) do
benefício econômico obtido pela Empresa por meio da diferença entre
Remuneração Máxima Indicativa e a taxa final efetiva na qual as
Debêntures sejam emitidas, aplicada sobre todo saldo devedor e pelo
prazo médio ponderado das Debêntures (duration). A Comissão de
Sucesso será paga de acordo com o volume financeiro total das
Debêntures efetivamente colocado.
Adicionalmente, a Emissora pagará aos Coordenadores um
comissionamento de 0,27% (vinte e sete centésimos por cento) ao ano,
multiplicado pelo prazo médio, incidente sobre o volume total da 2ª e da
3ª séries, que será repassado no todo ou em parte para os canais de
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distribuição, nomeadamente,
corretoras, dentre outros.

os private bankers, family offices,

Pela assessoria financeira junto aos titulares das debêntures Segunda
Emissão visando o compartilhamento das garantias da Segunda Emissão
com a presente Emissão, os Coordenadores farão jus à remuneração de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser paga em até 2 (dois) dias
úteis da data de formalização da assembleia geral de debenturistas da
Segunda Emissão que deliberar a respeito do compartilhamento das
garantias.
Caso a AGD delibere a favor das demandas da companhia previstas no
item (jj) da cláusula de Condições Precedentes, haverá um abatimento
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na comissão de estruturação,
garantia firme e distribuição das debêntures, conforme previsto acima.
Fica desde já estabelecido que os Coordenadores poderão contratar
outros distribuidores, hipótese na qual poderá repassar parte ou a
totalidade das comissões acima.
A Emissora arcará com o custo de todos os tributos incidentes ou que
vierem a incidir diretamente sobre ou que tenham que ser recolhidos na
fonte quando do faturamento dos valores devidos aos Coordenadores no
âmbito da Emissão. Dessa forma, todos os pagamentos relativos às
comissões descritas no Anexo I desta Proposta serão acrescidos dos
valores relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS;
à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS; e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, de
forma que os Coordenadores recebam a remuneração como se tais
tributos não fossem incidentes (Gross up).
Sem prejuízo da obrigação prevista acima, caberá à Emissora o
recolhimento dos tributos incidentes na fonte sobre a remuneração
indicada, pelo qual a Emissora seja a responsável tributária, nos termos
da legislação em vigor.
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a
data de assinatura desta Proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para
menos, o que acarretará a celebração de termo aditivo.
Cronograma Indicativo Segue demonstração, de forma indicativa, do cronograma com os
476:
principais eventos para a Emissão das Debêntures. Os coordenares
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poderão alterar o cronograma indicativo, visando o melhor momento de
mercado para a Oferta para a colocação das Debêntures.
D = 0 (dias úteis)
- Assinatura da Proposta entre os Coordenadores e a Emissora
- Kick-off Call
- Início do prazo para o cumprimento das obrigações definidas na
regulamentação aplicável às ofertas públicas, em especial, ao artigo 48
da Instrução CVM nº 400/03
- Contratação de Assessor Legal, Banco Liquidante, Escriturador
Mandatário e Agente Fiduciário, entre outros intervenientes, conforme o
caso
- Início da due diligence
D+1
- Envio, pelo Assessor Legal, dos documentos da oferta, para análise e
comentários da Companhia e dos Coordenadores
D+4
- Envio, pelos Coordenadores e pela Companhia, dos comentários aos
documentos da oferta, para consolidação pelo Assessor Legal
D+5
- Envio, pelo Assessor Legal, dos documentos da oferta com comentários
consolidados das Partes
- Envio da escritura para análise e comentários da B3
D+7
- Envio, pelos Coordenadores e pela Companhia, dos comentários finais
aos documentos da oferta, para consolidação pelo Assessor Legal
D+8
Envio, pelo Assessor Legal, das versões finais dos documentos da oferta
D+9
- Sign off ato societário
- Realização do ato societário para deliberar a oferta pública e protocolo
na Junta Comercial
D + 10
- Recebimento de eventuais comentários da B3 à escritura
- Sign off e formalização dos documentos da oferta
- Protocolo da escritura na Junta Comercial
D + 11
- Protocolo do comunicado de início na CVM
- Início do Road Show
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D + 20
- Protocolo do pedido de registro da oferta na B3
- Obtenção do registro do ato societário e da escritura na Junta Comercial
D + 25
- Obtenção do registro das garantias em cartório
D + 30
- Envio, pelo Assessor Legal, de minuta da legal opinion
D + 32
- Obtenção do registro da oferta na B3
- Envio, pelos Coordenadores, de comentários à legal opinion
- Bookbuilding
D + 34
- Conclusão da due diligence
- Envio, pelo Assessor Legal, da versão final assinada da legal opinion
D + 35
- Liquidação financeira
D + 36
- Protocolo do comunicado de encerramento na CVM
D + 50
- Data limite para protocolo ANBIMA
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ANEXO II
Custos Indicativos da Emissão (Sujeita à anuência prévia da Emissora nos termos do RFP)
Abaixo estimativa das principais despesas envolvidas no processo de estruturação das Debêntures em
atendimento às normas da ICVM 476.
Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos Coordenadores quanto à exatidão dos valores abaixo,
por se tratar meramente de uma estimativa.

Descrição dos Custos e Comissões

Valor

Periodicidade
de Pagamento

Índice de
Correção de
Preços

Comissão de Estruturação, Distribuição,
Colocação e Garantia Firme (% sobre
valor da emissão)

0,40

Flat

N/A

Taxa de Sucesso sobre Emissão

25%

Flat

N/A

Assessoria Legal

R$ 135.000,00

Flat

N/A

Agente Fiduciário e Banco Mandatário

R$ 42.000,00

Flat

N/A

Agente Fiduciário e Banco Mandatário

R$ 42.000,00

Anual

IPCA-IBGE

Agência de Classificação de Risco

R$ 70.000,00

Flat

N/A

Banco Depositário

A definir

A definir

A definir
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ANEXO III
DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA
Caberá aos Coordenadores (i) divulgar a Oferta junto a potenciais investidores, mediante realização de
reuniões individuais e/ou coletivas com potenciais investidores relevantes; (ii) conduzir o procedimento de
bookbuilding, receber e processar todos os pedidos de subscrição das Debêntures; e (iii) formalizar os atos
necessários à liquidação financeira decorrente da Oferta.
Observadas as limitações quanto ao número de investidores que poderão ser abordados nesta Oferta, a
estratégia de distribuição contemplará a seleção dos potenciais investidores, os quais serão convidados a
assistir às apresentações realizadas, em conjunto pela Empresa e pelos Coordenadores (roadshow) através
de videoconferências, visando à divulgação da Emissão e das principais características das Debêntures.
Paralelamente, serão realizadas reuniões virtuais das equipes de vendas dos Coordenadores aos investidores
mais representativos, escolhidos de acordo com critérios próprios dos Coordenadores, para apresentações
individuais visando o reforço das informações prestadas.
Caso necessário, poderá ser elaborado, nos termos da regulamentação aplicável, material de divulgação a
ser utilizado durante eventual processo de apresentação das Debêntures a potenciais investidores. Neste
caso, a Emissora se responsabilizará integralmente pelo conteúdo do material, de forma a garantir a plena
veracidade e inexistência de omissões, ficando obrigada a ressarcir Coordenadores, nos termos da cláusula
de Indenização, caso este tenha qualquer prejuízo advindo do referido material.
Os Coordenadores terão o objetivo de apresentar aos potenciais investidores a Oferta de forma clara e
compreensível, fazendo com que os investidores alvo da colocação tenham um entendimento uniforme da
Empresa, do setor do qual participa e da oportunidade de investimento nas Debêntures.
Os Coordenadores contam com uma sólida equipe de distribuição, com excelente relacionamento com
investidores institucionais, utilizando-se de diversos canais de distribuição para ampliar a base de investidores
e permitir um processo de bookbuilding mais efetivo. Os Coordenadores estarão atentos às ofertas públicas
concorrentes no mercado à época da distribuição das Debêntures da Empresa, buscando o foco dos
investidores para esta Emissão específica e enfatizando seus pontos fortes e diferenciais em relação às outras
estruturas.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
CERÂMICA RAMPI LTDA - ME torna público que recebeu do IAT, a Renovação
da Licença de Operação para BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO
METÁLICOS, COM VALIDADE EM 15/04/2026 instalada NA RODOVIA BR
373, KM 261, S/N°, LINHA RIO DOS PATOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
125008/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
CERÂMICA PETRIU LTDA -ME torna público que recebeu do IAT, a Renovação
da Licença de Operação para BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO
METÁLICOS, COM VALIDADE EM 21/05/2023 instalada NA RODOVIA BR 373,
124978/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
MATIAS ZAZULA - ME torna público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença
de Operação para BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS,
COM VALIDADE EM 09/07/2024 instalada NA RODOVIA BR 277, KM 295,
S/N°, LINHA JESUÍNO MARCONDES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
124976/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
CELSO JOSÉ PACHKO E CIA LTDA - ME torna público que recebeu do IAT, a
Renovação da Licença de Operação para BENEFICIAMENTO DE MINERAIS
NÃO METÁLICOS, COM VALIDADE EM 19/03/2023 instalada NA LINHA RIO
DOS PATOS, S/N°, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Juarez Antonio Fusinatto, Rosicler Grosbelli Fusinatto e João Victor Grosbeli
Fusinatto torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para a
atividade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 3.000 animais,
126086/2021
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PARANA torna público
que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de FOZ DO IGUAÇU,
a Licença de Instalação para HOTEIS/POUSADAS a ser implantada RUA DAS
SIBIPIRUNAS, N: 292, LOTEAMENTO BOURBON, CEP 85854-590, FOZ DO
IGUACU - PR, FOZ DO IGUACU - PR.
125699/2021
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARMANDO ROSSOL torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação
para a atividade de suinocultura instalada no Lote Rural Nº 138B2-II &#150; 139B,
Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná.
125727/2021
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE
REGULARIZAÇÃO
ARMANDO RABBERS torna público que requereu do IAT, a Licença de Operação
de Regularização para BOVINOCULTURA DE LEITE instalada FAZENDA
SANTA CRUZ DE BAIXO, SN - INVERNADA SANTA CRUZ - 84194-899 Castro/PR.
124462/2021
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
O. DRESCHER inscrita no CNPJ 17.643.179/0001-06 torna público que irá requerer

124972/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
IZIDORA PACHKO - ME torna público que recebeu do IAT, a Renovação
da Licença de Operação para BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO
METÁLICOS, COM VALIDADE EM 30/03/2024 instalada NA RODOVIA BR
373, KM 271, S/N°, LINHA BARRA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
124967/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
CERÂMICA JAASE LTDA torna público que recebeu do IAT, a Renovação
da Licença de Operação para BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO
METÁLICOS, COM VALIDADE EM 07/05/2023 instalada NA RODOVIA
BR 373, S/N°, LINHA BRACATINGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
124965/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
CELSO JOSÉ PACHKO - ME torna público que recebeu do IAT, a Renovação
da Licença de Operação para BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO
METÁLICOS, COM VALIDADE EM 25/05/2022 instalada NA RODOIA BR
373, S/N°, LINHA RIO DOS PATOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
124958/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
IZIDORA PACHKO ME torna público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença
de Operação para EXPLOTAÇÃO - EXTRAÇÃO DE ARGILA A CÉU ABERTO,
PROCESSO ANM 826.677/2017, COM VALIDADE EM 23/11/2024 instalada
NA RODOVIA BR 373, KM 271, LINHA BARRA GRANDE, ZONA RURAL
124951/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
para empreendimento, avicultura de corte ja instalado a ser implantada no lote
n.136, gleba n. 21-FB, localizado na linha Alto do Pinhal, municipio de Eneas
Marques,PR, venc. 06/08/2027.
124076/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Allan Bruno Dal Pra e outros torna público que recebeu do IAT, a Licença
implantada em parte das Colonias ns.33,34,bloco B,fazenda Sao Jorge,linha
N.Senhora de Fatima,Sao Jorge DOeste,PR,venc.31/07/2027.
123973/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Antonio Isidorio e Maria de Lourdes Isidorio e outros torna público que recebeu do
matrizes ja implantado a ser implantada no lote n.13 e 13-A, Gleba n.15-DV, linha
Sao Roque, municipio de Dois Vizinhos,PR,venc. 04/03/2027.
124057/2021

125339/2021
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
DIVISA VEICULOS LTDA torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação
da Licença de Operação para COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS,
CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS instalada RUA ENGENHEIRO
REBOUÇAS, N°1028, CENTRO, FOZ DO IGUAÇU PR.
125697/2021
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
A Bethania-Industria e Comercio de artefatos plasticos LTDA torna público que irá
requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para Reciclagem de aparas
de plasticos instalada na Rodovia PR 090, Km 153.
125982/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
RENAN YASSUNORI KOIKE, brasileiro, solteiro, empresário, inscrita no CPF:
081.229.279-04, torna público que recebeu do IAT, a Licença de Instalação para
LOTEAMENTO URBANO a ser implantada RUA CLAUDIA PIETROBELLI
MONGRUEL, S/N, PIRAÍ DO SUL - PR.
125823/2021
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laudelino Conrat e outros torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação
para avicultura de corte instalada no Lote Rural 1.A, em Ouro Preto, Toledo,PR.
125726/2021
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
ROSANGELA CZERNIEJ MEZARI E GILMAR DOUGLAS MEZARI torna
público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para SUINOCULTURA DE
TERMINAÇÃO a ser implantada no LR 96, GL. 11, COL. PINDORAMA, SILVA
JARDIM, Município de CAFELÂNDIA, Estado do Paraná.
125178/2021
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
SIMPLIFICADA
Airton M. Fuhr e Breno Klassen torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação
em São Luiz do Oeste, Toledo-PR.
125736/2021
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
Extrato da Justificativa de Inexigibilidade de Licitação n.º 004/2021
e do Extrato de Contrato n.º 016/2021.
CONTRATO MSG Nº 016/2021. IL/MSG Nº 004/2021. OBJETO: Serviços
de Coordenação, Estruturação e Distribuição de Oferta Pública de
Debêntures. CONTRATADAS: BANCO ABC BRASIL S.A; BANCO
VOTORANTIM S.A.; XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ n.º: 28.195.667/0001-06;
59.588.111/0001-03; 02.332.886/0001-04. DATA DA ASSINATURA:
18/08/2021. JUSTIFICATIVA: PRD MSG.045/2021. FUNDAMENTAÇÃO:
Art. 30, inciso II, da Lei n.º 13.303/16. APROVAÇÃO: Ata da REDIR
028/2021; Ata da 152ª RCA; Ata da 41ª AGE. ASSINADO PELOS
DIRETORES: Diretor-Presidente e Diretor Financeiro.
Jundiaí, 20 de agosto de 2021.
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