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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N®533/2019.

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL N°131/2019.
REGENCIA LEGAL: ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA DE
SEGUROS PARA VEÍCULOS, QUE SÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS UNIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO QUANDO
NECESSÁRIO.

EMPRESA: MAPERE SEGUROS GERAIS S/A, INSCRITO NO CNPJ SOB O N°

61.074.175/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO Sr. LEANDRO SALOMÃO
BUKZEM,INSCRITO NO CPF SOB O N° 106.416.160-94.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:26/04/2019.

LETICIA ÍÃNíeTDA CONCEIÇÃO
PREGOEIRA

ALEFl^vSÃ^JO"^!

SILVA ALVES

MEMBRO
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AUTUAÇÃO

Aos 05 (cinco) dias do mês de Abril do ano de 2019, foi encaminhado a Pregoei
sua Equipe de Apoio a Autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal p

a Abertura Processo Administrativo em atendimento aos Ofícios Requisitórios
oriundos das diversas Secretarias deste Município. Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos. Solicitando Contratação de
empresa especializada em cobertura de seguros para veículos, que são
utilizados para atender as demandas das unidades das Secretarias deste

Município quando necessário, 03 (três) Cotações, Oficio do Prefeito Municipal a
Contabilidade solicitando informação quanto a Dotação Orçamentária capaz de
custear a referida despesa, resposta da Contabilidade quanto à existência Financeira
e Orçamentária com a lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Anual e

Lei de Diretrizes Orçamentárias capaz de custear as despesas supracitadas. Oficio do
Prefeito a Assessória Jurídica solicitando Analise da documentação, emissão de
Parecer Jurídico, informação quanto à Modalidade a ser utilizado de acordo com a lei
8666/93 e emissão de Minuta de Edital. Foi ainda peio Excelentíssimo Senhor Prefeito

Municipal autorizando deflagrar Processo Licitatório em acordo com Parecer Jurídico e
minuta de edital, o qual faço a juntada Decreto n" 389/2017, Decreto n° 031/2017. A
qual autuo com o referido processo Administrativo n°533/2019.

LETICIA SA

CONCEIÇÃO
OEIRA
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DECRETO Ns 389/2017
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

"Dispõe sobre a substituição do PREGOEiRO e
Equipe de Apoio, para conduzir os Processos

Ucitalórios na modalidade PREGÃO da
Administração Municipal de Nova Viçosa Bahia e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 60, inciso I da Lei Orgânica Municipal, no uso legal de suas atribuições e
em cumprimento aos dispositivos da Lei Federal n® 10.520/2002 e subsidiariamente
na Lei Federal n'8.666/93 e suas alterações posteriores,
CONSIDERANDO que a Equipe de Apoio do Pregoeiro, se depreende da
norma regulamentar que tem por missão precípua prestar assistência ao Pregoeiro,
dando suporte às atividades que lhe Incumbem executar, encarregando-se, nesse
contexto, da formalização de atos processuais, realização de diligências diversas,
assessoramento ao Pregoeiro nas sessões do certame, redação de atas, relatórios,
alimentação de Sistemas do SIGA, E-TCM e Portal da Transparência entre outras
diversas atribuições;

CONSIDERANDO oportuno asseverar que a Equipe de Apoio não possui
atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de
responsabilidade exclusiva do Pregoeiro, mas que nada impede, todavia, que a seus
membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos
aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, cabendo ao
Pregoeiro examinar a proposição feita e tomar a decisão que entender compatível
na hipótese tratada, podendo ainda ser dito que em relação à habilitação em cada
certame licitatório, poderá a Equipe de Apoio analisar os documentos à luz do que
estatuir o Edital e emitir parecer, caso haja necessidade, destinado a subsidiar a
decisão a ser adotada pelo Pregoeiro;

CONSIDERANDO que ao Pregoeiro se compete o encargo de voltar toda a
sua atividade para o alcance de resultados positivos na contratação de bens e
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serviços comuns, devendo, portanto, atenção aos princípios básicos que orientam
toda a atividade estatal, dentre estes aqueies inscritos no art. 37 da Constituição
Federal: legaiidade, impessoaiidade, moraiidade, pubiicidade e etíciència. Devendo
atuar com diiigéncia, competência e eticiência por ser dever inafastável dessa
condição que lhe foi por Lei atribuída;
CONSIDERANDO que devido 0 acúmulo de atribuições dos antigos
membros da Equipe de Apoio ao Pregão que fazem parte da Comissão Permanente
de Licitação do Município de Nova Viçosa, estão sobrecarregando e dificultando
resultados com maior agiiidade dos Procedimentos Licitatórios em todas as
Modalidades, passou a existir a necessidade de ter que substituir os membros da
Equipe de Apoio do Pregoeiro;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Mynicipal n' 052/2017, em seu
art. 18, transferiu para o Gabinete do Chefe do Executivo Municipal a Gerência de

Planejamento e o Departamento de Licitação, Contratos e Compras, ficando
mantidas as competências e atribuições previstas na Lei Compiementar Municipai n''
14/2006;

DECRETA

Art. 12- Fica designada a Servidora LETJCIA SANTOS DA CONCEIÇÃO,
nomeada através do Decreto n®. 388/2017, do cargo de Chefe de Departamento,

para assumir a função de PREGOEIRA da Prefeitura Municipal de Nova ViçosaBahia.

Parágrafo Único - O desempenho das funções de PREGOEIRO Municipal
serão assistidas e auxiiiadas peios membros da Equipe, que será composta peios
seguintes Servidores:
EQUIPE DE APOIO:

MARLENE DE FATIMA DE SARROS;
ALEFF ARAÚJO SILVA ALVES;
WAGNER MOREIRA RODRIGUES DE LIMA.

Fone:(73)
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CERTIFICADO
O Instituto Municipal de Administração Pública - IMAP certifica que

LETÍCIA SANTOS DA CONCEIÇÃO
Concluiu o CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, realizado na cidade de Salvador/Bahia, no dia 10 de

novembro de 2017, totalizando carga horária de 08 horas.

Salvador - Bahia, 10 de novembro de 2017

JOSEpiSABOB )REIRA
Coftáeihe ro Pres dente

IMAP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇ,
ESTADO DA BAHIA
iCNPJ: 13,761,531/000149

DECRETO N° 031/2017
De 02 de Janeiro de 2017

Ementa: "Regulamenta, no âmbito do Município de Nova
Viçosa - Bahia a utilização da modalidade de
licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL,
quando a escolha não for a eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns e dá outras
providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
no uso da competência prevista no inciso II do art, 30 da Constituição Federal, bem

como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do Município, e para cumprir o
disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federai, com observância do disposto
na Lei Federai n" 10,520, de 17 de julho de 2002,
DECRETA:

Art. 1°- O Município de Nova Viçosa - Bahia, para a aquisição de bens

e serviços comuns, poderá realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial,
com observância da Lei Federal n" 10,520, de 17 de julho de 2002, e das regras
estabelecidas neste Decreto, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal
8.666/93 e da Lei Complementar n® 123/2006, quando o Edital tratar do assunto.
Parágrafo IJnlco - Consideram-se bens e serviços comuns, para os

fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais
no mercado.

Art. 2®- Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo
fornecimento de bens ou serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da
contratação, é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e
lances verbais.

Art. 3®- A licitação na modalidade Pregão é juridicamente condicionada
aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, aos princípios correlates da
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, maior competitividade, justo
preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.
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Art. 4®- Todos quantos participem da licitação na presente modalidade
têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido, neste
Regulamento, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento,
desde que não interfira no procedimento, perturbando ou impedindo a realização
dos trabalhos.

Art. 5®- Compete à autoridade superior, o Prefeito, no âmbito da
Administração direta municipal e os dirigentes, na Administração Indireta:
I ■ determinar a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial;
II - designar o Pregoeiro e os componentes da Equipe de Apoio;
III - decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, e
IV - adjudicar, quando houver recurso e homologar o objeto da licitação.
§1®- A Equipe de Apoio deverá ser integrada por servidores ocupantes
de cargo efetivo, em Comissão ou emprego de órgão ou Entidade do Poder
Executivo.

Art. 6®- Compete ao Secretário Municipal de Finanças, no âmbito da
Administração direta, proceder ao bloqueio prévio, junto ao Setor Contábil do
Município, do valor estimado destinado ao pagamento dos bens e serviços a serem
adquiridos, ou autorizar o respectivo empenho orçamentário.

Art. 7'- Na fase preparatória do Pregão, os Órgãos da Administração
direta, remeterão previamente ao Setor de Compras, seus pedidos de aquisição de
bens e serviços, por meio de Processo Administrativo, devendo este estar
obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos:
I - descrição clara, suficiente e precisa do objeto da licitação, com
definição das características técnicas, vedadas especificações que,
por excessivas, limitem ou frustrem a competição;
II - valor estimado por item;
III - indicação da rubrica orçamentária e do montante de recursos
disponíveis e o cronograma fisico-financeiro de desembolso, se for o
caso;

iV-justificativa da necessidade da aquisição do objeto ou serviços;
V - estabelecimento dos critérios de aceitação das propostas, das

exigências de habilitação e da fixação dos prazos.
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Art. 8° - O critério de julgamento será o de menor preço, observados os
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, o prazo máximo de
fornecimento e as demais condições definidas no Edital.
Art. 9° - São atribuições do Pregoeiro;

I - ja análise e julgamento de impugnações ao Edital do Pregão;
II - a condução da sessão do Pregão;
III — o recebimento das propostas de preços conforme Edital ou aviso
especifico e da documentação de habiiitação;

IV - a recepção, a abertura das propostas de preços, o seu exame e
classificação, bem como a condução dos procedimentos relativos à
indicação de quais os licitantes que poderão oferecer novos lances
e definir propostas de menor preço;
V • a abertura e análise da documentação do vencedor;

VI - organizar a documentação do Processo Licitatório respectivo, com
todos os atos essenciais do Pregão, com vista à aferição de sua
regularidade pelos agentes de controle;
Vil - o processamento dos recursos interpostos e encaminhamento à
decisão pela autoridade superior competente;

VIII - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a
classificação, à autoridade superior, visando a adjudicação do
objeto ao vencedor, a homologação e a contratação; e
IX - a prática dos demais atos pertinentes ao procedimento.
Art. 10 - A fase preparatória do Pregão será a seguinte;
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os
critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação
dos prazos de fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser clara, suficiente e precisa, vedadas
as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições
referidas no Inciso i, deste artigo e os indispensáveis elementos
técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da

Av. Oceânica, n° 2994-Abrolhos I-Nova Viçosa-Estado da Bahia - CEP; 45920-000 • Tel.:(73) 3208-1124

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WN9SUCIB0QTBTETMVNDHG
Esta edição encontra-se no site; www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor certificado iCP-BRASIL

Diário Ollcial

Nova Viçosa

município

Sexta-feira
13 de Janeiro de 2017
5 - Ano - N" 1562

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇ
ESTADO DA BAHIA
CKPJ; 13.761.531/0001-49

licitação, dos bens ou serviços a serem licitados, explicitando os
critérios utilizados para a avaliação prévia do custo orçado; e
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão
ou entidade promotora da licitação, o Pregoeiro e sua respectiva
Equipe de Apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o
recebimento das propostas e lances, a análise de sua
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação do
licitante vencedor e o recebimento, exame e instrução dos recursos
porventura interpostos de suas decisões tomadas no curso do
certame.

Ari. 11- A fase externa do Pregão será iniciada com a convocação dos
interessados, através da divulgação do Edital e aviso especifico, observadas as
seguintes regras:
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação
de aviso em função dos seguintes limites:
a) para bens e serviços de valores estimados até R$ 650.000,00
(seiscentos e cinqüenta mil reais):
1) No Diário Oficiai próprio do Municipio e
2) Meio eletrônico, na Internet.
b) Para bens e serviços de valores estimados acima de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 1.300.000,00 (um milhão e
trezentos mil reais):

1) No Diário Oficial próprio do Município;
2) Meio eletrônico, na Intemet e
3) Jornal de circulação Regional.
c) Para bens e serviços de valores estimados superiores a RS
1.300.000,00(um milhão e trezentos mil reais):
1) No Diário Oficial próprio do Municipio;
2) Meio eletrônico, na Intemet;
3) Jornal de circulação Regional e
4) Jornal de circulação no Estado.
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II • Do Edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e ciara
do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em
que poderá ser lida ou obtida a integra do Edital e o locai onde
serão recebidas as propostas;
III - Do Editai ou aviso específico constarão a modalidade de licitação e a
modalidade dos lances, por quantidade ou por preços, as exigências
de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções
por inadimplemenlo e as cláusulas do contrato, a fixação dos prazos
para fornecimento do objeto e as normas que disciplinarem o
procedimento e a Minuta do Contrato, quando for o caso;

IV - Cópias do Edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição
de qualquer pessoa para consulta;
V - O Edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da
publicação do aviso, para os interessados prepararem e
apresentarem suas propostas;

VI - No dia, hora e locai designados no Editai, será realizada Sessão

Pública Única para recebimento das propostas, da documentação
de habilitação, instruída de declaração escrita e formal elaborada
pelos interessados, de reunirem os requisitos de habilitação
exigidos no Editai, devendo o interessado ou seu representante
legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, se for
o caso, possuir os necessários poderes para formulação de
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao
certame;

VII - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais que
não tiverem protocolado previamente os envelopes, nos termos
admitidos pelo Edital, entregarão ao Pregoeiro, em envelopes
separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação;
VIII - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as

propostas de preços, promoverá à verificação da conformidade das
mesmas com o Edital e classificará o autor da proposta de menor

preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de
menor preço, selecionados para a etapa de lances;
IX - Quando não forem verificadas, no minimo, três propostas escritas de
preços nas condições definidas no inciso anterior, o Pregoeiro
classificará as melhores propostas, até o máximo de três, incluindo
a de menor preço, para que seus autores participem dos lances
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verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas;

X - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances

verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma

sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

XI - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de

forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor, sendo-lhe facultado oferecer preço inferior ao
seu, ainda que superior ao menor, desde que esta condição esteja
prevista pelo Edital;

XII - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, não implicará a exclusão do licitante da etapa de lances
verbais;

XIII - Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
contratação;

XIV - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o

critério "menor preço", observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no Edital;
XV - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas,

o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira proposta
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamenle a
respeito;

XVI - Sendo aceitável a proposta de menor preço, procedendo a
negociação de seu valor, se necessário, e assim declarada

vencedora, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias;

XVII - Verificado o atendimento das exigências fixadas no Editai, o
licitante será declarado vencedor, e o Pregoeiro encaminhará o

processo à autoridade responsável para adjudicação do objeto,
homologação e contratação;
XVIII - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
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habilitação do proponenU , na ordem de classificà'çao, e assim
sucessivamente, até a ap' ração de'uma proposta :^üe atenda ao
Edital,apurando o licitante i/encedon;

XIX - A manifestação da intenção de interpor recurso sefã no momento

da declaração do vencedor do certame, com registro em ata,

cabendo ao recorrente juntar razões! "o prazo leg^l concedido à
apresentação de recurso;

XX - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo;
XXI - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento
XXII • A falta de manifestação imediata e motivada do iicitante em sessão
importará decadência do direito de recurso;

XXIII - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e
homologará o certame, determinando a contratação;
XXIV - Como condição para celebração do contrato, o iicitante vencedor
deverá manter as mesmas condições de habilitação;
XXV - Quando o proponente vencedor não apresenta situação regular, no
ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante.

ij

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis, observado o disposto nos incisos Xiil e XiV deste artigo;
XXVI - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato,

injustificadamente, os demais licitantes poderão ser chamados, na
ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições de
suas respectivas ofertas, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis e previstas no Editai;
XXVII • O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se
outro não estiver fixado no Editai.

Art. 12 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.
§1°- Caberá ao Pregoeiro decidira impugnaçãoapresentada no prazo de
vinte e quatro horas.
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§2°- Acolhida a impugnação do'^to convocatório, será designada nova
data para a reaiização do certame.

i
I

Art. 13 - Para habilitação dos licitantes será exigida, exclusivamente, a

documentação prevista na Lei 8.666/1993 e suas aiterações posteriores, reiativa a:
I - habiiitação jurídica:
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;

IV - cumprimento do disposto no inciso XXXiil do art. 7® da Constituição
Federai e na Lei Federal n® 9.854, de 27 de outubro de 1999;

V - Quanto à regularidade fiscal será exigida exclusivamente a
documentação prevista no artigo 4®, Xlil, da Lei 10.520/2002,

Parágrafo Único - A documentação exigida para atender ao disposto
nos incisos I, lii e iV deste artigo poderá, a critério da autoridade superior, ser
substituída por certificado de registro cadastrai do Município que atenda aos
requisitos previstos na Lei 8.666/1993 e suas aiterações posteriores,
Art. 14-0 iicitaiite que ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com
a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação per""ante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das muitas previstas no
Editai e no contrato e das demais cominações legais,

Art.15 • É vedada a exigência de:
I - garantia de proposta:
II - aquisição do Editai pelos licitantes, como condição para participação
no certame; e

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo referentes a fornecimento

do Edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução
gráfica.
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Art. 16 - Quando permitida a participação de Empresas réunid

consórcio, serão observadas as regras fixadas na Lei 8.666/1993 e suas alterações
posteriores quanto à sua constituição e adni ssibilidade.

I

J

Art. 17 - A autoridade competente para determinar a contratação
poderá revogar a licitarão em face das razões de interesse público dérivadas de

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente pdra justificar
tal conduta, devendo ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

§1®- A anulação do instrumento licitatório induz à conseqüente anulação
do contrato.

§2°- Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé
de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
Art. 18 - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade
de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no
exercício financeiro em curso.

Art. 19 - A Administração publicará no Diário Oficial Próprio do
Município o extrato dos contratos celebrados, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, com
indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.
Art. 20 - Os atos essenciais do Pregão serão documentados e
receberão a forma de processo, em ordem seqüencial, compreendendo, sem
prejuízo dos outros, o seguinte:
I - justificativa da contratação:
II - termo contendo descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo
de custos e cronograma físico financeiro de desembolso, se for o
caso;

III • garantia de reserva orçamentária, com indicação da respectiva
dotação;
IV - autorização de abertura da licitação;
V - designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
Vi - parecer jurídico, de análise do Edital e anexos;
VII - Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
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VIII • minuta do termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o
caso:

,1
.1

IX - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação
analisada e dos documentos que a instruírem;
X - ata da sessão do Pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro
dos iicltantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos; e
XI • comprovantes da publicação do aviso do Edital, do resultado da
licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos à
publicidade do certame, conforme o caso.

Art. 21 - Os dirigentes expedirão ato para regulamentação da
modalidade Pregão Presencial no âmbito da Administração Indireta.
Art. 22 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO fVlUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Estado da
Bahia, em 02 de Janeiro de 2017.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO

Do: Gabinete do Prefeito.

Para: Comissão de Licitação/Pregão.

O Prefeito Municipal de Nova Viçosa/BA no uso de suas atribuições legais,
após analisar os Ofícios das diversas Secretarias deste Município, Secretaria

Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
referente à solicitação para Abertura de Processo Licitatório, para contratação
de empresa especializada em cobertura de seguro para veículos,que são
utilizados para atendimentos dos serviços, benefícios, programas e projetos,
para atender as demandas das unidades das Secretarias deste Município

Acima citada quando necessário. Consultar ao setor Contábil Dotação
Orçamentária capaz de custear a referida despesas vem autorizar á
Deflagração de Procedimentos Administrativos, consultar ao Setor Jurídico
para analise e Emissão de Parecer Jurídico a fim de deflagrar o Processo
Licitatório.

Nova Viçosa, 08 de Abril de 2019.

Prefeito Municroal

Av. Oceânica, n° 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia -CEP:45920-000- Tel.:(73)3208-1124
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Nova Viçosa-BA, 29 de Março de 2019
Oficio n°060/2019

Ref. Oficio Requisitório para Contratação de Companhia de seguros para
Cobertura de Veículos da Frota
Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Nova Viçosa-BA
Sr. Manoel Costa de Almeida
Senhor Prefeito,

A Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pelo Secretário, Sr^.

AIzeni Xavier dos Santos vem através deste, em cumprimento à exigência
legal, prevista nas leis n° 8.666/93 e 10.520/02, solicitar a instauração de
procedimento licitatório para Contratação de uma empresa especializada em
Companhia de seguros para Cobertura de Veículos da Frota para
Secretaria Municipal de Saúde.

Tal contratação faz-se necessária para a utilização dos Veículos pelos
servidores que desempenham suas funções, bem como os usuários que
utilizam dos serviços prestados através dessa secretaria.

Nosso objetivo é contratar uma empresa especializada em Companhia de
seguros para Cobertura de Veículos da Frota para Secretaria Municipal de
Saúde, Por ora é de suma importância a contratação, Tendo em vista que os
veículos estão sujeitos a acidentes que podem causar danos ao patrimônio da
Secretaria Municipal de Saúde e a terceiros, a contratação do seguro
proporciona segurança no caso de envolvimento dos veículos em sinistros,

possibilitando maior facilidade na recuperação e no ressarcimento de possíveis
danos que possam ocorrer. Além do mais. esta solicitação se faz necessário
principalmente por se tratar de veículos que circulam diariamente, estando
assim em plena atividade na realização de atendimentos voltados aos
munícipes que buscam auxilio assistenciais voltados à saúde, estando estes

em conformidade e assegurado pela Constituição Federal. Haja vista que tais
prestações de serviços são essenciais para o setor, pois os serviços e
atendimentos não podem ser paralisados caso contrário os usuários
(pacientes) sofreriam impactos significativos.

Endereço: Av. Oceânica,3100,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eablnetedoorefeltotg>gniall.com • CNPJ nS: 13.761.531/0001-49
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1. PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

Aplicação do inc, IX, do art. 6°: Inc. M, do § 2°, do art. 7'; art. 8°. caput; inc.V, do a

15; Inc. III. do parágrafo único, do art. 26; inc. X, do art. 40; § 2". inc. II, do art. 40;
todos da Lei n 8.666/93 c/c inc. III, do art. 3°, da Lei n° 10.520/02 c/c ao do Decreto
Registro de Preço 650/2018.

1.1. Descrição do objeto e da estimativa do preço:

Diante da motivação acima indicada, necessário se faz a contratação de empresa para
fornecimento dos serviços acima indicados, sendo que os valores foram estimados

mediante consulta realizada por cotação, a 03 (três) fornecedores da região feitos pelo
Gerente de Planejamento/cotações o Sr. Wagner Moreira Rodrigues de Lima - decreto
n° 262/2017

1.2. Planilha de Quantitativos - Contratacao de Companhia de seguros para
Cobertura de Veículos da Frota

ITEM

DESCRIÇÃO

SECRETARIA

FIAT

FIORINO

HARD

WORKING

i

UNIDADE

QUANT.

unidade

1

unidade

1

ANO

2019/2019 OKM ; veiculo tipo furgoneta,cor
branca, novo, 88cv, ar condionado,ilumunação
1

SAÚDE

natural e artificial , sinalízador optico e acústico,
suporte para soro e plasma, pega mão, armário

, maca retrátil , equipamentos obrigatórios
exigidos pelo Contran , adaptada para
ambulância simples remoção. CHASSI n"
9bd265ijtik9128857
FIAT FIORINO MARIMAR ANO 2018/2019
OKM ; veiculo tipo
ESP/CAMIONETE/AMBULANCIA,cor branca,
2

SAÚDE

novo, 88cv, arcondionado,ilumunaçâo natural
e artificial , sinalizador optico e acústico,
suporte para soro e plasma, pega mão, armário

, maca retrátil , equipamentos obrigatórios
exigidos pelo Contran , adaptada para
ambulância simples remoção. CHASSI n°
9BD2651JHK9115222

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
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KbNAUl MASIbKI-uRUAU(M{5U)URANU
FÜRGÃ01.2H2 ANO 2018 MODELO 2019
3

SAÚDE

OKM ; .cor branca, novo, ISOcv, diesel , ar

condionado, unidade móvel , equipamentos

unidade

'â
ftuf
\^l

Obrigatórios exigidos pelo Contran . CHASSI •

l°"t—

93YMAFEXCKJ563699

RENAUT MASTER FURGÃO {MSU)GRAND
FURGÃO 1,2H2 ANO 2018 MODELO 2019
OKM ; ,cor branca, novo, 130cv, diesel , ar
4

SAÚDE

condionado,capacidade passageiros 15+1,

ytço!
unidade

1

unidade

1

veiculo destinado a transporte sanitário ,
equipamentos obrigatórios exigidos pelo
Contran. CHASSI XXX EMITIR NF
CHEVROLET • MONTANA RAYTEC
AMBULANCIA - ANO 2018/2019 - 99 CV FLEX - COR BRANCA - CHASSI 9BGCA8030KB100644

5

SAÚDE

6

SAÚDE

FIAI DUCATO MC RONTANA AMBULANCIA ANO 2014/2014 -127 CV - DIESEL - COR
BRANCA - CHASSI - 93W245G34E2131441

unidade

1

7

SAÚDE

FIAI DUCATO GREENCAR AMBULANCIA ANO 2018/2018 - 130 CV - DIESEL - COR
BRANCA - CHASSI - 3C6DFVBK5JE126382

unidade

1

1.3. Critérios de Aceitabilidade das Propostas e Exigências de Habilitação

Os critérios de aceitabilidade das propostas e exigências de habilitação serão os
fixados no edital.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Realizada pesquisa junto ao Orçamento Municipal do corrente exercício, verificou-se
viabilidade de contratação do serviço pela seguinte dotação:
Fonte

Recursos

00

Ordinários

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA, 45920-000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

.uerta de contar com o apoio e compreensão de Vossa Excelência, renovo protesto de
elevada estima.

Atenciosamente,

li
XaJíer
dá';
Secretária Municipal de Saúde
AIzenI XaVíer dos Santos
Decreto: 684/2018
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PREFEITURA MUNIOPAL DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS

Posto da Mata - Nova Viçosa - Bahia,05 de abril de 2019.

Ofício SMECD n®106/2019

Ao Gabinete
Exmo. Sr. Manoel Costa Almeida

Prefeito Municipal de Nova Viçosa

Referência: Solicitação de Processo Licitatório oara contração de empresa
especializada em serviços de seguro oara veículos automotivos com vistas a

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Cultura e
Desportos.

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos, neste ato
representada pela Secretária, Sr.® Natália Carolino Costa Pereira, vem através
deste, em cumprimento à exigência legal, prevista na lei n° 8.666/93, solicitar de

V. Excelência a instauração de processo licitatório para contração de empresa
especializada em serviços de seguro para veículos automotivos com vistas
a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desportos, para os veículos abaixo descritos;
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916,OREPAS/ONIBUS/T/ESCOLAR -45P156CV-OFICIAL- DIESEL-ANO
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Á
ADORIAN NASCIMENTO
LUIZ - CPF 019.488.005-27

unidade

'k 32.
\'U

v<

VANILSON DOS SANTOS
BENEDITO - CPF:
069.105,095-36

unidade

1

Considerando a necessidade de subsidiar meios de segurança para os
estudantes e de terceiros que utilizam o transporte escolar de forma a garantir
seu acesso e permanência na escola, e preocupada com a qualidade do

transporte ofertado aos estudantes que residem longe das escolas, bem como
garantir ao preponente o pagamento de indenização em caso de perda total de
veículo por colisão, incêndio, roubo, conserto mediante pagamento de franquia
entre outros.

Considerando o processo de pesquisa de preços e o preço médio

estimado para a Licitação fornecido realizado pelo Departamento de
Planejamento (anexo).

Desta forma, para que não comprometa o andamento dos trabalhos da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, solicito que V.

Exceiência verifique com o setor responsável as medidas necessárias para dar
prosseguimento ao exposto.

Desde já agradeço a habitual atenção e coloco-me a disposição para
quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que renovo os votos de estima e
consideração.

Natálía Carolino) Costa
Cost< Pereira

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos
Decreto n® 563/2018

Rua Inglaterra,08-Centro- Posto da Mata - Nova Viçosa- Bahia - CEP 45928000
E-maii: educaeaoiSinovavicosa,ba.gov.br-Telefone:(73)3209-1055
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VALOR TT77M. BD m

VALOR TOTAL PA NOTA

239.710,39
VAbM to rfSTt

OVTAAS pisr. ACeSS^AIU

pneowTo

VALM DO SeCUSO

225.550,00

13.160,3»
wcr« / toxAo SOCIAL

riert pox esMTA

eOOZCO AHTT

48.602.650/0001-33

1 - DBST/BEK

KSVSSP TRANSPORTES S SERVIÇOS LTDA.
tNDtiVCO

IHSCRieAo tlTRDUAL

tPAnCl9IO

R. MZCBBLANOBIO 16

rtso Líevipe

hOmcrb

ectatcAo D09 7A0PUTPS / stiviços

VElarLOCS)

HOrO<S)

3.056,000

3.056,000

VEICULO
eoDJCd PM PAoanM

635076312112

SP

SAO BERNARDO DO CAMPO

csrtccc

9BM97»277l9n4457

Otf3 / «f

4UCII 00 VBlCVlO

VR. WITAAIO

^SRCSDeS•DS>l^, WDELO

070a.t0.0002

l.OOO

239710,39

a. CAic. Í04

ae. soa

it

TH. locs

uleuou

n.

»»no,39

OHZBOS tSCOlAR FURU. ORE-Oa

CCHFLETO 4 CXZ.lK&naS, MSVIDO X DZ4SEL 0X56
cv DC nnHciA - nsr axo

M90CL0 2019 AXP DC TASAICXCAD 201S
CCO.RCBAVAR 463067 KAFCA/HCCBIO :

P if£ eVsiío ;q Segurf (".era /rii"»

-

%

H.BSHt/CAiO LP 916.ORS LOTAÇÃP OU

Saídü e

TOfCtAOCH: ?dT 9400 OfT 9400 ..

924999^1252266 KIMERO AZH MOTOR - CPRS8 c

ri".

A

WWUÚ

U

OPCZOKAXS ACOPtADOS AO PItODUTO RCOUCRO

tMfOSS EIXO TRASEIRO KER2T0R KS

2 7 NOV

OS.11X3 PirCRCMClXL AlTM-BLOCAm 00 tSXO

VM. VOtAHTC 2 RAIOS, PABRAO
CNZS&AO ZKiOBll.mR/TRAH$POMDeR NA CHAVl
POOCSr UHtPICADO VCLOCIKB7RO,

QIS

<:

L '^4:

'â

MftCKChD m/H PAIHBL D£ IKSYRJHCNTOS 7NS

239710,3»

A TRANSPORTAR:

SAP OOQIUM :0000407407
OCSVRCM;2A30576010040530S76
tOCHTO 00 TCM9 C0Nr.A0r.X34. AHSXO X PC RXMCS« PCCFCro HR.
4549 e/00

PICAH N60U110AS A O(ZCRO) A5 ALÍQUOtAS 90 P25 S COriHS,

ConrOA.^ AATXCO 20, ZRCISO VIU OA l£Z 10.965/04. AL1XRA&A
PELAS UtS 11.529/07 t 11.727 /OO.
V.TBANSPS RCTIRA

CPCD/sorvo.P.: A0745<
HA. 13.111/2015

tHTEFVtHZCHTC 00400X6507
XTAMADIL ITAmPAJU DIISCL L»A.

IKsSC.Ê^r. f 021205055
tnMtSD SPADt 334X0/2016 VEICULO VEKOICO 5» ALXCNRCAD nOUCXAAtA
OU StESSRVÀ OC DGHlHtO COITAL DC PRCCAO HO 19/2017 PASC 9 ORC-2
AtA DC nXOtSTFO DE PREÇO 11/3016 . FVDS - VEICULO 0U2 - CCH OfM
• CARROCERXA rPURlCAXA CCM ACC8SCD2LIOAOE LETRA C - CONPCJKC

RESOLUÇÃO NO 605, DD 24/0S/20X6 CONTTtATOi 1079/2019 CNPCNKO:
529/2010'DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL (001)
ACENCIA:2659-X - COMTA CORRENTE VR: 5.311-2 VALOR TRIBUTOSUCHS,

VEICULO CH SXTUhCAO ftCCUlAft QWTO AO 015P0SXO HO

ART.2 OA 1X1

ROO. TCIXEIRA rPEITAS/ALCOOACA m.9 . SH TEIXEIRA DC

RESERVM» AO FISCO,.^

mXTAS / BA
CKPJ: 13765102000140

PIE E COriHSI CONVERTIDOS ZH DC8C0NT0 C ALÍQUOTA*' JCKS RS

)

27.196,60 • 12« P2S RS 2.351,59 . 1.03001 COPr

1 11.297,63 •

4,9924% CEKt 11299 "COOlCO NCH 0702.10.005X02 -

M INTERNO DE

NA0XTACUL0« DESTINADO A PASSAGEIROS E MOTORISTA 8>»frCTlOR A 9 HS"

'' '
f

y

B,

%

I^ÍT^TSSSSÜSÕÔS
:l.3601â677G5

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VElCULO
;;>

/;.

S

-cí-D n£hjftví;i.v

'/IA

-BMino-

0'i:i-'yftp;-7"r-';/ir-';A,

-Qj

,'

0

.

^T^HOyE/EKOeHliÇO"

-

;l.
NQ17A' U.X.COSft .PfcEFET.TUFílft
mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ NüMPi VíCCÜSíí

9
0
0

RUr-l EBPTRITO BflWTC
QgiMTQ ÀMTliu-l .. T-!-'.'M rt .'fl

.üíF

S/M
/ti".QPCU;H/-|i
-?uvc.\—

IP

/laMCT-i.. /.ci

Dl

I

C.í~afx

-^HO»-ISA.VTERIOB;>ipi.;.rirnrQ-):íi--io-y

i>n

pddrti

i -rnci

-PLACA AHT/UF-

] l—coMDUsrr/a—
rriFRI-g
[ANO )40D.1

IàEJiiaZS.aZZIlEliA^^SíL
-f-SPr.CIETIPO-

n

r:.ac:/nM-r vüiw

AIJOFABn

-WMtCA/UCOELO-

-i4^cM;r/c'nT0 XQ 9:!.6„aRE

..oqaÍ?

-CATEGoniA—I I—conps6DOM:K'Atne-i

-CAP/POT/CIL-

-9Fn:Gintl I . r!MriRF::t...'P).^

-hBíSM
-LOCAt-

-Mffljn '.'XGosn-

-OATA-

FZ

DAKFE

114498

Mercedes-Benz

DOaMNTO MBIUAR tC

noTA rrscAL iutrÍkica

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
CNDCKCCOs

001228987

AV. ALFRZD JURZZKOHSKX

BAIRRO:

VILA BAULZCEIA

CD

0 - ENTRADA

cwvs ps jKxspg

1 - saída

562
CEP

09680-900

UF

SP

N":

001228987

HUHIClPlO:

SAO BZRHARDO DO CAMPO

SERIE:

001

FONE/FAX:

11 41736611

FOLHA:

1/2

3518 1159 1042 7300 0129 S500 1001 2289 8717 2268 0756

Consulta de au-tenticidade no portal nacional da NF-e

HATUMZ* u ertüMto

wKW.nfe.fazenda.gov.bc/poctal cm sito da SBFAZ AUTORIZADA
PPOTOCOIO Pt M/rmitASAP Ot Mto

135180803294104

VZNDA DB PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
rotna

IKSCalCAO tSTASUU

intt. csr. 90OST. moor

22/11/2018

15:20:23

eoj

59.104.273/0001-29

635000D11110
H0»« f fÂlXo MCIAV

bATA OI PCSAliO

«HN f «T

22/11/201B

13.741.531/0001-49

KOHICZPZO DS KOVA VZCOSA
eXDWCÇQ

M&AO t OimiTO

XV XVEKZDX OCSAKZCX 2994

tMTA DA CKraWA/SAtPA

<£r

ABROLHOS Z

45S20000
lUSeiltÇAD UTASW&

MMtCtítO

NOVX VXCOSX

MU OC CHrUU/SAtH

BX

OA CUPUCATA

M. M OUPIIATA

vuctieirrD

001/1228987A

20/02/2019

H9. M OVmUTA

vcHaicm

226.550,00

tiSt ot CUCVIO 00 IQ«I

ust et dicvte oo 204 ensT

VAbOft DO XOtft

vMM 00 soa Avm

VUM TOTAL OU PROCArrOS

VAIM WTAi. W tPt

VALQA TOTAL M MOTA

239.710,39
VALfl» po scanto

VAtoA DO mm

OVTUl OUP. ACCta^KIU

bCJC<WTO

13.160,39
MCMC / MtAe teCIAL

226.550,00

nem MA cotfr.

cMipo wrt

rucA to vplcut.

CHM / cr

48.602.650/0001-33

1 - DBST/REM

RSVESP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
pifCcAsgo

XKSCAXCtO CSTAtAOa

Mr>'ic:Mo

R. MICHELANGELO 16

SAO BERNARDO DO CAMPO

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
SP
635078312112

certac

mo LtovziAP

3.056,000

VEICULO
oCKBitAo Da» vtúDUTQS f actvtçDS

CBOICO COS PA«MrtOS

9âM979277KQlll49d

VEXCULO(S>

HCPSrO(9)

VA. WltUtO

KEIlCi:D£5*arHZ, tCfiCLO

1,000

8702.10.0002

2â9>10,39

9. CALC.

loa

te. loo

3.056,000
PT.

VA. ICMS

Mlemn

ST.

239710,3»

OÜIWS ESCOLAR RURAL OR£-02

COHPLBTO 4 C1LZRDR05, M3VX90 A DSSSSL 0(S<

CV D£ POTEHCIA - NBR'AHO
HOOCtO 2C19 MO DK fAOfUCACAO 2010

COD.REKAVNf 463067 HAACA/WOCLO

-

:

H.8a<t/OaO u> 916.ORE lOtA^ OU

TOraLMCM: par 9400 Qf? 9400
924999V129239e

Sei

yi(

..

MUKEKO AlH HOTOR - CORES

:

C' ' <•
•Jf.uMc

AHAmO

09CIOKAI5 ACOPLADOS AO PRODUTO MOQCAO

XM,SS< CtXO TRA5CXR0 raUTOR HS

06.11X1 OlFTRLKCtAL AUTO-DLOCAUTC DO EIXO

TRA5. VOLMTE 2 PAIOS, PADRAO
CMI6SA0 IWDQXLIECR/TRAHSPOKDSR HA CHAVE
P0DC5T UMiriCADO VELOCIKETRO,
HARCACAO »</H PAINSL DE ZHSTRUhSHTOS ZN8
A

7 7

i-

PXCAH XeOUZIDAS A O rEtRg) AS ALÍQUOTAS DO PIS C COPIHS, .
COMTDiOe ARTIGO 28. IHCISO Vltl DA LC| I0.06ã/Ó4. ALTtRACX
PELAS ££IS 11.929/07 C 11.727 /OO.
V.TRAHSPS RCnWV
CPSD/SOFA/C.P.: R07 4 9 9

nxElTAS / BX
CHPJ;

13TSS10209014S

txsc.zsT.;

ezizosass

NVStEBO SrXC: Z3P49/Z01B VCtCVLO VENCIDO SEH ALICHACXD nCVCIARlX
OU KESCBVX St CCHINIO tSITXb CO FBSSXO MO 19/2017 FASE S CFE-2
XTA ce BCSISTBO CE FRECO ll/ZOIS , FNCt - VEICULO ORES - CCH Cm
RZSOLUCAO MO «OS. OC 2</05/2016 CO.NTRAIO'. 1077/2918 CHPCKHO:
S00/29ie DACOS PARA FACWCMTO; BANCO DO BRASIL [001)

AAT.2 DA LEI

A£a:»CIA:26S9-X - COMTA OORRÍMlt HBs 8.311-2 VAIiJ* TRIBUTOS (ICMS,

]N7£RVCNIEt<rE 0040016907

27.106,00 - 12« PIS R» 2.351,8» . 1,03008 CCPIHS R' U.2e7,«3 -

HR. 13.111/201S

FtS C COFIMSI CDlAtRTlDOS CH OCSCONTO E ALÍQUOTAS ICMS RS

ITAKADIL 1TM4AJUWU DZBSCL LTOA.

TC7XCIRA mciTAS/ALCOBACA lOl.O

^RABOUn/
PORTARIA

-WOl

í f DEZ 20

- CARRCCCIUA FMiniCABA CCH ACESSIBILICXEE LETRA € - COMFOBKE

VEICULO CH SXTUACAO RSCUtJJt Q0M7Ú Afi DISPOSTO HO

ROO.

0.00

239710,38

TRANSPORTAI:

SAP OOCKUH : 0000407468
DCST/S£H:2A30&760l0040$30S76
XSCKTO DO XOfS CONr.ARt. 194. AHCXO l DO RXHC9. DCCMfO HR.
4S49 O/OD

I

,

SH TtXXCIRA OS

t.SBZtt riCAH REDUZIDAS A O (ZERO) AS ALÍQUOTAS D

CEHl!l2»S -COOlCO 1'tM 8702.10.OOEX02 - VOUtO: JNT.

|s:

/oE

Horas.

SAI DA

VVSTO/ ^

i/iÓíVsMMPaWiípÉ^
c:

. •' "I-'
...;

£•

03

^

V".'
.

"mrê^én^mü

y/iip.

:B

:.r.::

' '

íCTs

i; NfiUí-; vj'cbB-^1 PfcEÍFEnURO

Aí. CO-ÍOC

ilOTOJí 92i4903iJiaS24ie

7' Í3.7&lís'll/f8m^.—ii<3
; i >

Vi./íl

Oi. vOfü;-'

PLL.4!t5.1

9BMg7g277KBJ. 3.45£9
-•

pftB/Di-JIBüS I

/T/ BSGOLft

••

DIEScL

M. BENZ/OnÍD' LD 916. ORE ^ asiUíi
OF tCIOL-

r

O;

.•;AcaPVtVfn?vjG viS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_

i V L

00 :i::c.:ry^

•3:5/-'ir,C;;£:;X f.Ü:,- •

i

0:

'

-j ::-y

r^-Hi :.i!í-

Ti:

Õ:

üílhkte Dc se-SUf.:') v

. ..

0i,.I.7G&í:.S7 3 9'^

e-r: ;r

s 014035t''040DO

•J-irX-S-*
i-X-S-*

atrílS

fl WroREi «

.

eiji

>.

ii. 7fc*i,'s:--3Vi{iíku--49

•'0^1 7866671'9.

Fl.L.4íÍ£Í,"

M. EÍNzVcftIC3'T0 Ti&VoR!:

'ái7Í!'ê'"

i '

- -PRÉMiO TAPfFÁPJO

::_í-

''

0, 00 I;

iii—

0. 00 .:

0. 0E

.. Oij.íiíVt-.-ir/.-',.--;;.; ic-

I
r-

:
SEM

RESERVA

:

00 • ,

Jrí—i..

.

L-J

P.VaCi;ü>i5C- I

SEGURADORA UDFh - DPVAT

WÜ.^Fí VIÇOSA

; _BA_ _ làB/id2/V.::n'5

v:^: -'i

l"'-a

0, M

.roíBors 6« £&/i i

«;
K

DANFE

Mercedes-Benz
vot\
FISOO*

COCUaHTO AinctUAR de

WTA nsOL CtCTA&lIC*

Mercâdes-Benz do Brasil Ltda.

001228990

eHOCRtÇOi

AV. ALFRSO JURSVKOHSKI

BAIRROl

VILA PAULXCEXA

[n

0 - ENIRADA

S62

CKWt K teísta

1 - saída

CEP

09680-900

ur

SP

N":

001228989

HUNlClPIO:

SAO BEBHABDO DO CAMPO

SERIE:

FONE/FAX:

H 4173eSll

FOLHA:

3510 1159 1042 7300 0129 6500 1001 2289 0811 3711 3468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF—e

001

1/2

>UT<IIIUK BA OrCKXAa

wwf.nfo.fazQnda.gow.br/portal ou sito da SEFAZ AUTORIZADA

KCTOCBLO tC UnOAIBACM CC USO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
lAC. UT. SVttST. TATBUT

CK?J

59.104.273/0001-29

63S000011110
umz / tiuA) asciu.

22/11/201B

13.761.S31/0001-49

CNR«t«0

SMite / Dum»

AV avenida OCEAHICA 2994

DXTA DR CKTlAOA/SAtBA

CCf

4S920000

ABROLHOS I

HUNietDTO

uxK R tmuwtxlw

ixsciiicao uottou.

NOVA VIÇOSA

BA

X». DA CVrUUT»

D* WPtieXtA

001/122898OA
id'

DWA Dt Dlissta

cifM / err

município db nova viçosa

■ SI

15:20:24

22/11/2018

135180803294114

iNacstcAa oTftttpj.

VCKlKXMTO

BMt Dfi cAlevtO M ]e«9

MC Dt eAlOJtO to XCNS SUftST

VXLOfl M 2CM9

vmiúK oo nttt

>r«. m evnxAn

VtHCSHKKTD

226.550,00

20/02/2019

vxioA po sevw

WnAS etSK ACUS^RIAA

ttscotno

VALOR TOTAL DOS PRBCVJOO

VALOR M ICHS ItflUt

239.710,39
«MS* TDIU. W> MTK

TCTAL CO irx

226.550,00

13 a 160,39
NOHt / UtlO tO«IU

flUR DB VClCULO

tânco AKTT

ntcrc POK COXTA

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
exfj / cff

48.602.650/0001-33

1 - DBST/REM

PEVESP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
orotRcçs

Cf

R. MICtIELANGELO 16

Sfi

SAO BERNARDO DO CAMPO

3.056,000

VEICULO

9QK979277»S114S2»

Ksaa^ MS
VClCtAOtS)

vav0<st

€35078312112
pcse LlQVIM

espterx

COS7CO DM HO09TW

XKlOlÇto CSTASUAL

/ scivxc»
MZRaDSS-BCHS. mO£LO

6702.10.0003

CST

crop

540

6101

«M

OUMmMDT

l.OÚO

VA. VMITAbIO

V*. TOTAL

nte. TM

te. loe

sT.

w . lou

st.

3.056,000
v>. loa

«m.

ITI

239710,39

239710,39

OHIOUâ C$COLAR RURAL ORS-02

COrinXTO 4 CZURDROS, WVZDO A DXSStL 015<

CV ÚC 90TBHCIA - HDR AMO
HdOttO 2019 AMO DE FASAZCACAÚ 2029

M.B£K6/CA3D LO 916.0RE LOTAC&O OU

tONtlAaH: PBT 940O 04T 9400 . .
924999U125241d
A3K MOTOR - CORES

iilC-ifítS

Pf.l/J diiíi .0 C:-'j 5ê§'

-

COO.ASHAVAM <63067 KARCA/HODfilO t

Saíó^'-

:

wmta
OPCIONAIS ACOPIADQS AO PROOUTO MDOCAO

•iírn:

27 ^0' 'im

1*4,556 trXO TRAStlftâ 7SR1T0R HS

06.11X3 DIFERENCIAL ALnO-BUOCANTS DO EIXO

TAAS. VQIAMTS 2 RAIOS, PADRAO

OHISaAD IMfOSILISER/TIUMSPWDCR KA CXAVE

P00B9T UNinCAOO VELOCXMCTRO,
HARCACAO m/H PAINEL DE

INSTRUMENTOS IHS

2at7l0,3í

A TKM4SF0RXAR;
SAP DOCMIM :0âQB40T469

Di:ST/R£H:2A30S76Ql0040Sa0576

PRIIIAS / BA

ISENTO DO laa CÚMr.XRt.tSI, ANfiXO Z DO RIfCS, DECRETO VR.

IHSC.&ST.S

FICAM REDUZIDAS A OUERO) AS ALÍQUOTAS 00 PZS E COFINS,

ATA DE RSCISTRO DE PREÇO I1/201B . FMDE • VEICULO 0R&2 • CCK DM
• CARROCE RIA FASRtCADA CCH ACCSS2DILZ0ADC LETRA C - CONfORfC
RESOLUÇÃO NO 605. DE 24/05/2016 CONTRATO: 107 6/2016 EMPENHO:

CPCO/SOPA/C.F.I a0745l

VEICULO EM SlTUACAÚ RECUUR QUANTO AO DISPOSTO NO

527/2019 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL (0011
AGENCIA:2659*X - CONTA CORRENTE NR: 5.311-2 VALOR tRlBUTOStlCMS,
PIS E COriNS» CONVERTIDOS EK DESCONTO C ALÍQUOTAS lOtS RS

DA LEI

NR. n.111/2015
XMTERVtNlENTC 00400)6567
JTAMADXL ITAAMIAJU DtCSEL LTDA.

-n oazQ-í)

33546/2010 VEICULO VENDIDO SEM ALICHACAD FIDUCIARXA

OU RESERVA DE DOKtMIO CDIBAL DO PR£&^ NO 19/2017 FASE 9 ORC'2

UTIRA

ROO. TxixsiAA pmitas/alcooaoa m.o , stt reixtiPA oe

RESERVADO AO nSCO

02120S0S5

NUHERD SPAD:

CONFORME ARTIGO 26. ZNCZSO Vtll DA L2t 10.665/04. ALTERADA
PELAS LCI5 11.529/07 B 11.737 /09.

ART.3

Rft bonita

CNPJ; 23765102000140

4549 0/00

U.TRAMSP:

lr.A10-WQl

)

27.166.00 • 121 PIS RS 2.351.59 . 1.03601 COPlHS

4.99244 rxCAH REDU3I0AS A O (EERO) AS ALÍQUOTAS t

CEK::I29S -COOtCO N04 6702.10. 0OEXO2

• VOLUME

INt

11.297.63 -

K: CONrOfeS

jO DE

vciCÍ\lj-.JSr

HOr

\/isTO O

UiflUOTA.

(
rTENS SgCRETAAlA

OESCftiÇAO

Unidede

FOMíaDOA 1

F0ANECCD0A2

FÔRNECZOÚftS

MAFfU

SiCUAOS SURA

«MTE SteUAAPOAA

Média va^

M4diava^

Média Valor

Frsaqula.

UAIL

Total

QuaM.

Franquia

Valor Uaü

Valor Total

Franquia

Valor Unü

Valor Total

Franquia

Valer UnA.

Valor Total

PIAT FK^INO HARD WORKING 1 ANO

SAÚDE

1

20^9/2019 OKM: vvioAo bpo fwpon^ta.cor
)rai>c4, novo. 98cv, or eondionsdo.iKimundçAo
natural a artificio!. slnalIzadoropUcoa acusüco,

suporia para soro a piasrna, paça mio, armário,

unidade

1

R$

S.3OO.00 RS 4.8S0,00 AS

4.8S0,0C

AS

S.720.00 AS S.400^ RS

§400,00

RS

B.000,00 RS

RS

S.340,00 RS

6.605,67 AS

S.196,67

AS

S.196,67

unidade

1

R$

S.300.M RS 4.850.00 RS

4,850,00 RS

S.720,00

R$ $.400,00

RS

$.400.00

RS

$.000,00

4 $00,00 AS

4.500,00 RS

$.306,67 RS

4.916.67

RS

4,916,67

undade

1

ft$

S^.00 RS 6.820,00

AS

6 620,00 AS

6.3S0.00 RS 7.100,00

AS

7.30000 AS

6.500.00 AS

5,850.00

AS

5.850,00 AS

6.250,00 RS

6.523,33 AS

6.523,33

unidade

1

RS

S.MO.OO

RS 6.620,00

AS

6,620.00

AS

6.250,00

AS 7.100,00

AS

7.1OO.00

AS

6,S0O,0O

RS

5.850,00

AS

S.850,00

6.250.00

AS

6.533,33 AS

6.523,13

unidade

1

AS

S.200,00

AS A.SSOfiO RS

4.850^

RS

5,720,00 RS S.400,00

AS

$ 400,00

AS

8.000,00

n$

5.600,00 AS

$.600,00 RS

6.306,67 AS

5.283,33 AS

$.283,33

unidade

1

RS

S.900.00 RS 6.620.00 RS

6.620,00

AS

6.350,00

AS 7.100,00 AS

7.100^)0 AS 12.GOO,00 AS

7.200,00 BS

7.200,00 RS

8.083,33 AS

6.973,33 AS

6 973.33

unidade

1

AS

$.900,00

6.620.00 RS

6.3W,00

AS 7.100,00 AS

7.100,00

7.200,00

7.2CC.OO AS

6.09SJÍ

6.973J3 AS

6.97JJ3

R$

42.390,00

5.940^

maea rairáoi. a^ufpamantos otÃ^tcnos oxiçkKm
paio Coniran, adaptada para ampulânoa atmplea
ramoçáo CHASSIn*9b<1265ijhk9128S57
FtATFlORlNO WkR!MARANO2018/2019 OKH;

vaiaA> Opo ESP/CAMIONET&AMSUlANCiA.cor
2

SAÚDE

brarica. r>(>vo, e^cv. ar cond^onado.üumunaçio
natura! a a/tifidal ,smallzador optico e acústico,

suporte para soro a plasma, paga mâo, armirio,

AS

maca retrtbl. equipamenlos otÃgatonos axfgtdos
patt Contran, adaptada para arMinoa simples
rsmoçio. CHASSI n* 98D26S1JHK9115222
RENALTT MASTER FURGÃO(MSUjCRANO
3

SAÚDE

FURGÃO V2H2 ANO 2018 MODELO 201Í OKM
..cor branca, rwvo. 130cv. d«sal. ar condiorvado,

unidade móvel. aquipairwntos eongatortos
exigidos pelo Contran . CHASSI•
dlYMAFFXCk lAAVOO

REHAUT MASTER FURGÃO(MSUIGRAND
FURGA012H2 ANO 2018 MODELO 3019 OKM
, ,cor branca, r>ovo, I30cv. Oiesal. ar
4

SAÚDE

cor>dior>ado.capacidada passageiros 1S*1,

AS

veiculo desUnado a trar\spoita earvtário,

eqvpamentos obngatenos axlgitos pelo Coniran
rHA««i txx FWlTIR NF

S

SAÚDE

CMEVRCXET • MOHTANA RAVTSC
AM0ULANCIA • ANO 2018/2019 • 99 CV • FLEX COR BRANCA • CHASSI •
QnrvjxfifiaoK R1f)r«44

FIAT OUCATO MC RCWTANA AM9ULANCIA •
e

8AUDE

7

SAÚDE

ANO 2014^014 - 127 CV • OlESEL - COR
QRANCA - CHASSI • 93W24SG34E2131441

FIAT DUCATO GREENCAR AMRULANCIA•
ANO 2018/2018 • 130 CV• DiESEL - COR

{SRANCA • CHASSI'3C6DFVBK$JE128382

TOTAL

AS 6620.00

RS

RS

41 030.00

TOTAL

AS 44.600,00

RS 12 000,00

TOTAL

AS

AS

RS

41.540,00

AS

°'^oN-262®"

(

(

roMcaoce i
ITENS

SECRETARIA

DESCRIÇÃO

Unkiad*

IeUPFRE

Quant.

Franquia

8

EDUCACÁO

IAAfiCOPOl.0 VOIARE VBL 4X4 EO 32P ;
132CV - OFICIAL - ESCOLAR • DIESEL ANO

Valor Untt.

Valor Total

Franquia

FORMEaoOR 2

FORNCaOOftS

SfiCUROSSURA

66^<TT SEGURADORA

Valor Unit.

Valor Total

Franquia

Valer Untt.

unidade

1

RS

u.eoo.oo

RS 8.7S0,0Q

RS

8.7S0,OO

RS 13.9SO.00 RS 9.300,00 RS

9.300.00 RS 20 000,00 RS 10 000,00

unidade

1

RS

12 600.00 RS &7S0,0O

RS

8.750,00

RS 13,950,00 RS 9.300.00 RS

9.300.00 RS

untdecle

t

RS 13.800.00

unidade

1

RS 12.800,00 RS 9.000,00 RS

if^ideoe

1

RS 13,800.00

MSdlavaiaf

Média Valer

Média Valor

Franquia.

Untt.

Tetit

Valor Total

RS

lO.OOO.OO

RS

RS

9.350.00 R5

9.350.00

14 846.67 RS

9.18X67 RS

9.181.67

15.183.33

201817019 - CHASSI-90PB5SU10KC09S237
W NÉOeUS TH 0/ PA&ONIBUS7T/ESC0LAR •
8

EDUCAÇÃO 29P.160CV -OFICIAL-DIESEL-ANO

18.990.00 RS

9.49S.00 RS

9.495.00 RS

201812019 - CHASSI e532MS2P4KReae387
MERCeOES-BENZ -CAIO - LO 916 ORE 10

EDUCAÇÃO

PASIONIBUSTT/ESCOLAR -4SP-1S9CVOFICIAL- 01ESEL-AN0201S7019-CHASSI

RS 9.000.00 RS

9.000.00 RS

3.1SO.OO

RS 9.650,00 RS

9.650.00 RS 23.971,00 RS 11.985,50 RS

11.985.50 RS

13.307.00 RS 10.21143 RS

]Q.2n.&3

9.000.00

RS

3.150,00 RS 9.650.00 RS

9650,00 RS 23,971.00 R$ 11.98540 RS

11.98$.SO RS

13.307.00 RS 10.21143 RS

1.00

9.000.00 RS

3.1S0.00 RS 9.6$0,00 RS

9,650.00 RS 33.971.00 RS 11.985.50

RS

11.985.50 RS

13.307.00 R$ 10.211.83

R.5

55.45150

OBUaTWTKR111447

MERCEDE&BENZ-CAIO • LO 918.0RE •
«1

EDUCAÇÃO

PASONIBUS/T/ESCOLAR -45P-1S6CVOFICIAL- BeSEL-AN0 20187019-CHASSI
aRMI179?.77KB114490

MERC^>ES-6ENZ -CAIO - LO 918 ORE •
12

EDUCAÇÃO

PASONIBUST/ESCOUU» • 4SP - 166CV -

OFICAL- DIESEL-AN0 20iai2019-CMASSI

RS 9.000.00 RS

RS

10.211.83

RS

31.956,33

9BM979277KB114S39
TOTAL

RS

44.S00.OO

TOTAL

RS 47.550,00

TOTAL

afeiMíw"'

(

(
ITSNS SECRETARIA

DESCRIÇÃO

Unidada

rofiNeaooai

rORNCOCOR 3

FORNECeOORl

MAFFU

SCOUAOS SURA

GCHn S8ÔURAXX3RA

Quant.

Franquia

Valor Unn.

Valor Total

Franquia

Valor Unit

Valor Total

Franquia

Valor UnH.

Média Valer

Média Valer

Média Vator

Franquia.

UnK.

Total

valor Totat

PtAT FlOfilNO MARD WORKtNG 1 ANO

SAÚDE

i

2019/2010
; veiculo tipo turgoneta,cor
branca, novo, 88cv. ar coivíionado.Humunação
natural a ari/fioal, sir>altzaOof opbco e acvsbco,

Suporia para seroe praama, peça m8o, armário,
maca rairatjl, aoucparrer>tos obngaTcrios eMÇiOcs
)aioCon(rân , adaptada para ambuiAnoa slmpla»
ramoçáo CHASSI n*9bd2S5(jhX912S8&7

unidade

1

R$

S.200^ RS 4.8SO,00 R$

4.850,00 RS

5 720,00 RS 5.400»

RS

5.4»,»

RS

A9»,» RS

5.140» RS

5340.» RS

6.606,67 RS

S.196.67 RS

5.196,67

unidada

1

8$

S.200,00 RS 4,850.00 RS

4 850.00 RS

5.720,00 RS 54»» RS

5.4»»

RS

5.0»,W

4.5»,»

4.5»,»

RS

5,106,67 RS

4.916,67 RS

4.916,67

unidade

1

6 620,00 RS

6.350»

RS 7.1»,00 RS

unidade

1

R3

S.900,00 RS 6.620,00 RS

6 620,00

6150»

RS 7.1»,»

unidada

1

AS

5.200,00 AS 4.850,00 RS

4,8SO,00 RS

unidada

1

RS

5.900,00 RS 6.620,00 RS

6.620,00

FIAI FIORINOMARIMAR ANO 2018/2019 OKM ;

veiculo tipo ESP/CAMiONETE/AMSULANCIA.cor
2

SAUD6

cranca. novo. 88cv, ar oondionade.ilumuivaçéo
natural a anrfioal. atf^akaador opbeo a acusbco.

suporte para soro a plasma, poça mio. a/máno,
maça ratrábi , eduipamenlos obrígatonos avgiOcs
pala Contran, adaptada para ambuiârtoa simpiaa
ramofáú. CHA&Si n* 9ã02e&1JHK91lS222

RS

RS

RENAUT MASTER FUROÍO(MSU)GRAHD
FURGA01.2H2 ANO 201B MODELO 201S OKM
)

$AUC£

;,ccr branca, novo. IdOcv, dieaal, ar eondíonado,

RS 6.620,»

7,1»» RS

6.SM» RS

s.aso» RS

s.aso» RS

6.250»

RS

6.531^1 RS

6,521,31

RS

74»,»

RS

6.$».»

RS

s.aso»

RS

5850,» RS

&2S0»

RS

6,621,31 RS

6.521,11

5.720.» RS S.A»» RS

5 4»,»

R5

80»»

RS

5.6»,00

RS

5.6»,00 RS

6.106,67 RS

S.383,13 RS

5.283,33

RS

7.1»,»

RS 13.0»,» RS

7.2M,«

RS

8.081,11 RS

6.971,33 RS

6.971,31

R$
5.900,00 RS 6.620.00 RS
6.620,00 RS
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6.150,00 RS 7.1»,» RS 7.1»,» RS 13.0»,» RS 7.2»» RS
7.3»»

RS

8.083,13 RS

6.973,11 RS

6.971,33

umdada móval, equpamantos obngatooos

RS

exigidos paio Contw CHASSI*
fir^VMAFFXnK.tFAlíaSÍ

RENAUT MASTER FURGÃO(MSUK»RAND
FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 blODELO 2019 OKM
,.cor branca, novo, 180ev,
4

SAÚDE

. ar

condionado,capââdada passageiros 15*1,
veiculo destinado a iransporia sanitário,
equipamenios obngalorios e;ogÍdo$ pelo Contran

RS

CHASSI XXX FMrriR NF

CHEVROLET * MONTANA RAVTEC
S

SAÚDE

AMBÜLANClA * ANO 2010/2019 - 99 CV - FlEX•
COR BRANCA• CHASSI •
aRTV AftrtV*R1rjnA44

6

SAÚDE

7

SAÚDE

FIAI DüCATO MC RONTANA AMâULANCaA •
ANO 2014/2014 -127 CV - DIESEL• COR
BRANCA•CHASSI - 9ãW245G34E2131441
FIAT DUCATO QREENCAR AMEUUANCIA ANO 2018/2010 - 130 CV - DIESEL • COR

RS

6.550,00 RS 7.1»,»

7.2M» RS

unidade

1

unidade

1

RS

12.600,00

RS

8.750.00

RS

8 750»

RS

12.950,» RS 9.3»,» RS

9.3»,»

RS

2O.0»»

R$

10.0»,»

RS

10.0»,»

RS

IS 18343

RS

9.350»

RS

9.3S0,»

unidade

1

RS

12.600.00

RS

8.750,00

RS

8 750,00

RS

1^950.» RS 9.3»» RS

9.3»,W

RS

18990»

RS

9.495.»

RS

9.496,»

RS

14.846,67

RS

9.28U7

RS

9.181.67

lewlade

1

RS

12,800,00

RS

9.0CO.OO

RS

9 000,00

RS

1,150»

RS

9.650»

RS

9.650»

RS

21,971.»

RS 11,985»

RS

11.985,50

R$

11.107»

RS

19-211^

RS

ia2ii»

unidada

1

RS

12.800,00

RS

9.000,00

RS

9.000,00

AS

1.150»

RS

9.6S0»

RS

9.650»

RS

21971»

RS

U.98S»

RS

11.985,50

RS

13.107»

RS

10 211.83

RS

10.311.83

unidada

1

RS

12.800,00

RS

9.000,00

AS

9.000,00

RS

1150,»

RS

9.$S€,M

RS

9 6S0»

RS

23.971,»

RS

11985,50

RS

21.985,60

RS

13.107»

RS

10 311,83

RS

10.211»

R^

85.530 00

RS

92.250.»

RS

96.991,50

RS

91.657,17

- CHASSI - OCOOFVBKSJEl26382

8

EDUCAÇÃO

MARCOPOCO VOLARE V8L 4X4 EO 32R :
132CV • OFICIAL - ESCOLAR - OIESEL ANO
2018/2019 • CHASSI •93PBS6M10KC098237

»

EDUCAÇÃO

VW NEOeUS TH 0 / PA$/ON1BU&/T/ESCO>R
29 P: 1Ô0CV - CFiCtAL - OIESEL • ANO
2010/2019 -CHASSI 9532M52P4KR908367

10

EOUCAÇAO

MERCEDES-BEN2 -CAIO • LO 910.ORE PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR • 45P • 1S6CVOFiCtAL* DIESEL -ANO 2018/2010-CHASSI
naMQ7»77KR1144A7

MERCEDES-8ENZ -CAIO • LQ 918. ORE •
11

EDUCAÇÃO

PASA^IBUS/T/ESC®JAR -4SP.156CV*
OFICIAL- DIESEL-ANO 2018/2019-CHASSI
QftMq7«77KR114498

MERCEOESBENZ -CAIO • LO Sie.ORE •
12

EDUCAÇÃO

PAS/ONieUSTT/ESCOLAR -45P. 156CV.

OFICIAL* CHESEL-AN0201&/2019* CHASSI
&BM379277KR114A79

101AI

TOTAl

TOtAl

(

SEGUROS

sura^c

A.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVA VIÇOSA - BA
Seção de Licitações

COTACÃO ESTIMATIVA

Anresentamns à V.Sas.. a Cotacao estimativa da SEGUROSSÍIRA S/A nara rnntratarãn de.senurn de autnmnveis narn a frata deveíaiins.
SEGURADORA;

SEGUROSSURA S/A

CNPJ:

33.065.699/0001-27

ENDEREÇO DE
Avenida das Nações Unidas, 12995- 4°andar-Brookiin Novo - 04.578.000- São Paulo-SP

CORRESPONDÊNCIA:

12(doze) meses.

VIGÊNCIA DO SEGURO:

30(trinta) dias, a contar desta data.

VALIDADE DA PROPOSTA:

SAÚDE / CNPJ: 11.756.421/0001-63
Itens

Descrição

CHASSI

FRANQUIA

9bd265ijhk9128857

5.720,00

5.400,00

9BD26S1JHK9115222

5.720,00

5.400,00

PRÊMIO

FIAT FIORÍNO HARD WORKING 1
1

ANO 2019/2019 OKM/adaptada
para ambulância simples remoção.
FIATFIORINO MARIMAR ANO

2

2018/2019 OKM ; veiculo tipo
ESP/CAMIONETE/AMBULANCIA

Seguros SURA
Avenida das Nações Unidas, 12.995-4® andar - Brookiin Novo - São Paulo - SP-CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000

vvww.segurossura.com.br

su ra ^

SEGUROS

RENAUT MASTER FURGÃO
3

(MSU)GRAND FURGÃO 1.2H2 ANO

93YMAFEXCKJ563699

6.350,00

7.100,00

EMITIR NF

6.350,00

7.100,00

5.720,00

5.400,00

93W245G34E2131441

6.350,00

7.100,00

3C6DFVBK5JE126382

6.350,00

7.100,00

2018 MODELO 2019 OKM

RENAUT MASTER FURGÃO
4

(MSU)GRAND FURGÃO 1.2H2 ANO
2018 MODELO 2019 OKM
CHEVROLET - MONTANA RAYTEC

5

AMBULANCIA - ANO 2018/2019 - 99 9BGCA8030KB100644
CV -FLEX

FIAT DUCATO MC RONTANA
6

AMBULANCIA - ANO 2014/2014 127 CV-DIESEL

FIAT DUCATO GREENCAR
7

AMBULANCIA - ANO 2018/2018 130 CV-DIESEL

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 44.600,00{QUARENTA E QUATRO MIL E SEISSSENTOS REAIS)

COBERTURAS DO SEGURO PARA CADA VEICULO:

Valor de Mercado 100% Tabela FIPE para todos os veículos, com as coberturas do seguro total (Colisão, incêndio, roubo ou furto)
Danos materiais a terceiros no valor de R$ 100.000,00

Danos corporais a terceiros no valor de R$ 100.000,00
Acidentes pessoais passageiro por invalidez:

RS 10.000,00

Acidentes por morte do passageiro

R$ 10.000,00

Assistência 24 horas sem limite de quilometragem com assistência guincho e taxi para todos os passageiros e veículo por conta da contratada.
Franquia reduzida.
Cobertura de vidros completa para todos os veículos, exceto as motocicletas.

Seguros SURA
Avenida das Nações Unidas, 12.995 - A" andar - Brookiin Novo - São Paulo - SP - CEP 04578-000 Tel.; 11 3556 7000

www.segurossura.com.br

SEGUROS

sura^

Declaramos, para os devidos fíns, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, fretes, seguros e encargos sociais e trabaltiistas.
São Paulo, 03 de abril de 2019.

Atenciosamente,

Seguros SURA

Seguros SURA
Avenida das Nações Unidas, 12.995-4° andar - Brookiin Novo-São Pauto- SP-CEP 04578-000 Te!.; 11 3556 7000

wvvw.segurossura.conn.br

su ra%

SEGUROS

A.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VIÇOSA - BA
Seção de Licitações

Apresentamos à V.Sas.. a Cotação estimativa da SEGUROSSURA S/A para contratação de seguro de automóveis para afrota de veículos.
SEGURADORA;

SEGUROSSURA S/A

CNPJ:

33.065.699/0001-27

ENDEREÇO DE
CORRESPONDÊNCIA;

Avenida das Nações Unidas, 12995- 4° andar - Brookiin Novo - 04.578.000-São Paulo -SP
12(doze) meses.

VIGÊNCIA DO SEGURO;
VALIDADE DA PROPOSTA:

30(trinta) dias, a contar desta data.

EDUCAÇÃO / CNPJ: 29.725.551/0001-02
Itens
1

2

Descrição
MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 ÊO 32P ; 132CV - OFICIAL
- ESCOLAR - DIESEL ANO 2018/2019

VW NEOBUS TH 0/ PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 29 P ;
160CV - OFICIAL • DIESEL - ANO 2018/2019

CHASSI

FRANQUIA

PRÊMIO

93PB58M10KC098237

12.950,00

9.300,00

9532M52P4KR908367

12.950,00

9.300,00

9BM979277KB114457

3.150,00

9.650,00

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE 3

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 156CV - OFICIAL DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSI
9BIV1979277KB1144S7

Seguros SURA
Avenida das Nações Unidas, 12.995-4° andar - Brookiin Novo -Sào Paulo - SP - CEP 04578-000 Te!.: 11 3556 7000

www.segurossura.com.br

(

SEGUROS

sura^

MERCEDES-BENZ -CAIO - LG 916.0RE 4

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 156CV - OFICIALDIESEL-ANO 2018/2019

5

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 156CV - OFICIAL -

9BM979277KB114498

3.150,00

9.650,00

9BM979277KB114457

3.150,00

9.650,00

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE -

DIESEL-ANO 2018/2019

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 47.550,00(QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQÜENTA REAIS)

COBERTURAS DO SEGURO PARA CADA VEÍCULO:

Valor de Mercado 100% Tabela FIPE para todos os veículos, com as coberturas do seguro total (Colisão, incêndio, routra ou furto)
Danos materiais a terceiros no valor de RS 100.000,00

Danos corporais a terceiros no valor de RS 100.000,00
Acidentes pessoais passageiro por invalidez:

RS 10.000,00

Acidentes por morte do passageiro

RS 10.000,00

Assistência 24 horas sem limite de quilometragem com assistência guincho e taxi para todos os passageiros e veiculo por conta da contratada.
Franquia reduzida.

Cobertura de irtdros completa para todos os veículos, exceto as motodcíetas.

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas.
SãoPaulo, 03 de abril de 2019.

Atenciosamente,

Seguros SURA

Seguros SURA
Avenida das Nações Unidas, 12.995-4° andar - Brookiin Novo-São Paulo - SP - CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000

www.segurossura.com.br

\

&

(

São Paulo,03 de abril 2019

SEGUROS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VIÇOSA - BA

Ref.: Cotação Estimativa Para Futuro Processo Licitatório

Apresentamos a Cotação Estimativa elaborada para contratação de serviços securitários para o ramo de Automóvel, pertencentes ao patrimônio. Pelo período de 12
meses,conforme condições apresentadas pelo segurado.
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

Endereço Sede: Av. Das Nações Unidas, 14,261, 29s andar. Vila Gertrudes- CEP 04.794-000 - São Paulo

SEGURADORA

CNPJ: 61,074.175/0001-38
CONTATO:

Marlev Santos / e-mail: contatosfSbr.hembseeuros.com.br

VIGÊNCIA DO SEGURO

12(doze) meses

VALIDADE DA PROPOSTA

60(sessenta) dias

EDUCAÇÃO
Itens

8

CNPJ: 29.725.551/0001-02

Descrição
MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO 32P ; 132CV -

OFICIAL - ESCOLAR • DíESEL ANO 2018/2019

9

VW NEOBUS TH 0/ PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR 29 P;160CV - OFICIAL - DIESEL - ANO
2018/2019

10

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR -45P-156CVOFICIAL - DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSI

CHASSI

FRANQUIA

PRÊMIO

93PB58M10KC098237

12.600,00

8.750,00

9S32M52P4KR908367

12.600,00

8.750,00

9BM979277KB114457

12.800,00

9.000,00

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916,ORE -

9BM979277KB114457

Página Ide 2

MAPFRE
SEGUROS

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE 11

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR -45P-156CV-

9BM979277KB114498

12.800,00

9.000,00

9BM979277KB114457

12.800,00

9.000,00

OFICIAL- DIESEL-ANO 2018/2019
MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE 12

PAS/ONlBUS/T/ESCOLAR - 45P - 156CV OFICIAL- DIESEL-ANO 2018/2019

R$ 44.500,00(QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)
COBERTURAS DO SEGURO PARA CADA VEÍCULO:
Valor de Mercado 100% Tabela FIPE

Colisão, Incêndio, roubo ou furto

Danos materiais a terceiros no valor de

R$ 100.000,00

Danos corporais a terceiros no valor de

R$ 100,000,00

Acidentes pessoais passageiro por Invalidei;
Acidentes por morte do passageiro

R$ 10.000,00
RS 10.000,00

Assistência 24 horas sem limite de quilometragem
Franquia reduzida de acordo com o termo de referência.
Cobertura de vidros completa para todos os veículos, exceto as motocicletas.

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas.
Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

MAPFRE SEGUROS

CNPJ N® 61.074.175/0001-38
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São Paulo,03 de abril 2019

SEGUROS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVA VIÇOSA - BA

Ref.: Cotação Estimativa Para Futuro Processo Licitatório

Apresentamos à Cotação Estimativa elaborada para contratação de serviços securitários para o ramo de Automóvel, pertencentes ao patrimônio. Pelo período de 12
meses, conforme condições apresentadas pelo segurado.
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

Endereço Sede: Av. Das Nações Unidas, 14.261,298 andar. Vila Gertrudes-CEP 04.794-000 - São Paulo

SEGURADORA

CNPJ: 61.074.175/0001-38
CONTATO:

Marlev Santos / e-mati: contato.síSbr.hembseBuros.com.br

VIGÊNCIA DO SEGURO

12(doze) meses

VALIDADE DA PROPOSTA

60(sessenta) dias

SAÚDE / CNPJ: 11.756.421/0001-63

DESCRIÇÃO

ITENS

CHASSI

FRANQUIA

PRÊMIO

9bd265ijhl<9128857

5.200,00

4,850,00

9BD2651JHK911S222

5.200,00

4.850,00

93YMAFEXCKJ563699

5.900,00

6.620,00

FIAT FIORINO HARD WORKING 1 ANO
1

2019/2019 OKM / adaptada para ambulância
simples remoção.

2

3

FIAT FIORINO MARIMAR ANO 2018/2019 OKM ;
veículo tipo ESP/CAMIONETE/AMBULANCIA

RENAUT MASTER FURGÃO(MSU)GRAND
FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MODELO 2019 OKM

d-
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4

5

6

7

RENAUT MASTER FURGÃO(MSU)GRAND
FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MODELO 2019 OKM

CHEVROLET - MONTANA RAYTEC AMBULANCIA

- ANO 2018/2019 - 99 CV - FLEX

(
EMITIR NF

5.900,00

6.620,00

9BGCA8030KB100644

5.200,00

4.850,00

93W245G34E2131441

5.900,00

6.620,00

3C6DFVBK5JE126382

5.900,00

6.620,00

FIAT DUCATO MC RONTANA AMBULANCIA -

ANO 2014/2014 -127 CV - DIESEL
FIAT DUCATO GREENCAR AMBULANCIA - ANO

2018/2018 -130 CV - DIESEL

SEGUROS

R$ 41.030,00(QUARENTA E UM MIL E TRINTA REAIS)
COBERTURAS DO SEGURO PARA CADA VEÍCULO:
Valor de Mercado 100% Tabela FIPE

Colisão, incêndio, roubo ou furto

Danos materiais a terceiros no valor de
Danos corporais a terceiros no valor de
Acidentes pessoais passageiro por invalídez:

R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
RS 10.000,00

Acidentes por morte do passageiro

R$ 10.000,00

Assistência 24 horas sem limite de quilometragem
Franquia reduzida de acordo com o termo de referência.
Cobertura de vidros completa para todos os veículos, exceto as motocicletas.
Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos,fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas.
Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

MAPFRE SEGUROS
CNPJ N" 61.074.175/0001-38
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Gente
Segurad

ESTADO DA BAHIA

municIpio de nova viçosa
SOLICITANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA • BAHIA

FINALIDADE: Cotação de preços para composição de procedimento administrativo com vistas a contratação de empresa especializada no tnmoi^f?5otVitÇ0'
serviço de seguros.

COTAÇÃO DE PREÇO DE SEGUROS
RAZAO

GENTE SEGURADORA S.A.

SOCIAL:

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO. 450. CENTRO,PORTO ALEGRE-RS

ENOEREÇ
O:

90.180.605/0001-02

CNPJ:

077 981130210-071 988051142

TELEFON

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

E:

para o PREENCHIMENTO: O presente Formulário Padrão de Cotação de Preços foi elaborado a partir de orientações do Controle Interno
Municipal e visa padronizar os procedimentos administrativos no âmbito do municipio de Nova Vicosa/BA.

- O formuláno de cotaçao será remetido por meio eletrônico ao interessado e deverá ser preenchido sem alteração do formato, preservando a padronização do
documento.

- As colunas 'Item', 'Descrição*, 'Unidade' e 'Quantidade' já seguem preenchidas pela gestão pública municipal, cabendo ao proponente apenas o
preenchimento do "valor unitário", "valor tolai" e "valor global".

Itens

Descrição

SECRETARIA

Unidade

Quant.

FRANQUIA

Valor Unit.

unidade

1

8.900,00

RSS.340,D0

RS

5.340,00

unidade

1

5.000,00

RS4,sao,oo

RS

4.500,00

unidade

1

6.500,00

RS5.850,00

RS

5.850,00

unidade

1

6.500,00

RS5.850,00

RS

5.850,00

unidade

1

8.000,00

RS5.6C0,00

RS

S.600,00

Valor Total

FIAT FIORINO HARD WORKING 1 ANO
SAÚDE
1

CNPJ:
11.756.421/000163

2019/2019 OKM ; veiculo tipo furgoneta.cor
branca, novo, 88cv, ar ccndionacio.ilumunaçâo
natural e artificial , slnalizadoroptico e acústico,
suporte para soro e plasma, pega mão. armário,
maca retrátil , equipamentos obrigatórios exigidos
pelo Contran , adaptada para ambulância simples
remoção. CHASSI n" 9bd265ijhk9128857
FIAT FIORINO MARIMAR ANO 2018/2019 OKM ;

SAÚDE
2

CNPJ:

veiculo tipo ESP/CAMIONETE/AMBULANCIA,cor
branca, novo, 66cv, arcondlonado.iiumunação
natural e artificial , sinallzador optico e acústico,

11.756.421/0001- suporte para soro e plasma, pega mão, armário,
63

maca retrátil. equipamentos obrigatórios exigidos
pelo Contran, adaptada para ambulância simples
remoção. CHASSI n° 9BD2651JHK9115222
RENAUT MASTER FURGÃO {MSU)6RAND

SAÚDE
3

CNPJ:
11.756.421/000163

FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MODELO 2019 OKM
: .cor branca, novo, 130cv, diesel , arcondlonado,

unidade móvel , equipamentos obrigatórios
exigidos pelo Contran. CHASSI 93YMAFEXCKJ563699

RENAUT MASTER FURGÃO (MSU)GRAND
SAUOE

4

FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MODELO 2019 OKM

; ,cor branca, novo, 130cv, diesel , ar
condionado.capacidade passageiros 15+1, veiculo
11.756421/0001destinado a transporte sanitário, equipamentos
CNPJ:
66

Obrigatórios exigidos pelo Contran . CHASSI XXX
FMITIR NF

SAÚDE
5

CNPJ:
11.756.421/000163

CHEVROLET - MONTANA RAYTEC
AMBULANCIA - ANO 2018/2019 - 99 CV - FLEX •

COR BFÍANCA - CHASSI 9BGCA8030KB100644

R cí. Vi
SAÚDE
6

Á r' JL^rà

GGnie

FIAT DUCATO MC RONTANA AMBULANCIA -

CNPJ:
11.756.421/0001-

ANO 2014/2014 - 127 CV- DIESEL - COR

unidade

1

12.000,00

RS7.200,00

R$ 7.200,00

unidade

1

12.000,00

RS7.200,00

RS

unidade

1

20-000,00

RSlO.000,00

RS 10.000,00

unidade

1

18.990,00

RS9.49S,00

RS 9-495,00

unidade

1

23.971,00

RSll.985,50

RS 11.985,50

unidade

1

23.971,00

R$11.985,S0

RS 11-985,50

unidade

1

23.971,00

R$11.985,50

RS 11.985,50

BRANCA -CHASSI - 93W245G34E2131441

63
SAÚDE
7

FIAT DUCATO GREENCAR AMBULANCIA -

CNPJ:
11.756.421/000163

EDUCAÇÃO
8

CNPJ:

29.725.551/000102

EDUCAÇÃO
9

CNPJ:
29.725.551/000102

EDUCAÇÃO
10

CNPJ:

2018/2019 - CHASSI-93PB58M10KC098237
VW NEOBUS TH 0/ PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR ■

29 P ; 160CV - OFICIAL - DIESEL - ANO
2018/2019 -CHASSI 9532M52P4KR908367
MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE -

9BM979277KB114457

EDUCAÇÃO
CNPJ:

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR -45P-156CV-

29.725.551/0001- OFICIAL - DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSI
9BM979277KB114498

02

EDUCAÇÃO
12

MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO 32P ;
132CV - OFICIAL - ESCOLAR - DIESEL ANO

29.725.551/0001- OFICIAL - DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSI

CNPJ:

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR -45P-156CV-

29.725.551/0001- OFICIAL - DIESEL-ANO 2018/2019-CHASSI
02

7.200,00

BRANCA - CHASSI - 3C6DFVBK5JE126382

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR -45P-156CV-

02

11

ANO 2018/2018 -130 CV - DIESEL - COR

9BM979277KB114457
TOTAL

RS 96.991,50

FORMA DE ENTREGA: PARCELADA DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNEOIMENTO,

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

Solicitação de cotações de preços de empresas especializadas na emissão de apólice de seguro automotivo, devidamente registrada
nos órgãos fiscalizadores, contra roubo, furto,incêndio, collsão,danos materiais, danos pessoais, danos causados pela natureza e
assistência 24 horas, para os veículos descritos na tabela anexa pertencentes a frota municipal de Nova Viçosa - BA.

DESCRIÇÃO DOS RISCOS COBERTOS PELO SEGURO TOTAL

ITEM

A contratada deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao salvamento e

transporte do veiculo até a oficina, ou local adequado, mais próximo do sinistro e as indenizações ou prestação de serviços
correspondentes a cada uma das coberturas do seguro:
1.1
1.2
1.3

Roubo ou furto, bem como os danos causados pela tentativa desses
Colisão com veículos, pessoas ou animais, abarolamento e capotamento.
Incêndio e explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma Isolada e eventual por terceiros

1.4

quedas de precipícios ou de pontes e, queda de agentes externos sobre o veículo

1.5

Acidente durante transporte do veículo por meio apropriado

1.6

submersio total, ou parcial, em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive, quando guardado em subsolo.

1.7
1.8

Granizo, Furacão, Terremotos e enchentes.
Desabamento de árvores, pontes e edificações poder de terceiros

1.9

Danos materiais a terceiros

1.10

1.11

Socorro mecânico e reboque 24 horas

Limites de indenização por cobertura: COMPREENSIVA: 100% Valor de mercado a) Responsábilidade Civil Financeira (RCF): I - Valor
para Indenização de danos materiais R$ 50.000,00(cinqüenta mil reais); II - Valor para indenização de danos pessoais RS 50.000,00{
cinqüenta mil reais): b) Acidente por passageiro (APP): I - Valor para indenização morte por pessoa: 15.000,00(quinze mil reais),
coberturas de vidros ,faróis, lanternas e retrovisores e franquia normal.

Gente
Seguradora
CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA

Os preços ofertados no presente formulário têm validade de 60(sessenta) dias e
neles estão Inclusos todos os custos e despesas. Inclusive o lucro da proponente.
Firmo, o presente em,01 / 04 /2019.
SEN
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Nova Viçosa - BA,08 de Abril de 2019.

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Setor de Contabiiidade

Em acordo aos ofícios requisitórios oriundos das diversas Secretarias deste Município,
Secretaria Municipai de Saúde, Secretaria Municipai de Educação, Cuitura Soiicitando
a Abertura de Processo Licitatório para a contratação de empresa especializada em

cobertura de seguro para veícuios, que são utiiizados para atendimentos dos serviços,
benefícios, programas e projetos, para atender as demandas das unidades das

Secretarias acima citadas. Cujo preço médio estimado para a Secretaria Municipal de
Saúde é de R$ 42.390,00 (quarenta e dois mil trezentos e noventa reais). Para
Secretaria Municipal de Educação, Cuitura e Desportos é de R$ 38.956,33 (trinta e
oito mil novecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e três centavos). Solicito deste

Setor, informação quanto à existência de recursos Orçamentários e Dotação
Orçamentária capaz de custear a respectiva despesa.

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa ■ BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeito@gmail.com - CNPJ ns: i3.761.53i/0001-49

HDVA

Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos

que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o
Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa de contratação
de empresa especializada de seguro de automóvel para o veículo da Secretaria

de Municipal de Educação deste Município, decorrente da presente solicitação será
custeada pelas UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

5

Secretária

11

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E

Unidade

1101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.023

GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA

Elemento

3390.39.00

Fonte

01

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Educação MDE 25%

ESPORTES

EDUCAÇÃO

Nova Viçosa - BA,08 de abril de 2019.

LINDOMAR SA^AMIM FONSECA
ORO/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 32081124 E-mall: controladorianv@email.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos

que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o
Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa de contratação
de empresa especializada de seguro de automóvel para o veiculo da Secretaria

de Saúde deste Município, decorrente da presente solicitação será custeada pelas
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

09

Unidade

0901

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.064

Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

14

Transferência de Recursos SUS

Nova Viçosa - BA,08 de abril de 2019.

LINDOMAR Si^AMIM FONSECA
ORO/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 73 32081124 E-mail: controladonanv@gmail.com CNPJ n2 CNPJ: 13.761.531/0001-49

ConiUvíodo vífo rrco hutúiiai

Nova Viçosa 08 de Abril de 2019.

Da: Gabinete do Prefeito.
Para: Setor Jurídico.

Em atendimento aos Ofícios Requisitórios Oriundos das Secretarias deste Município. Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos. Oficio do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a Abertura de Processo Licitatório, cujo
objetivo e a contratação de empresa especializada em cobertura de seguro de veículos, que são
utilizados para atendimentos dos serviços, benefícios, programas e projetos, para suprir as
necessidades das Secretarias acima citadas.

Solicito desta Assessoria Jurídica análise da

documentação em anexo, emissão de Parecer Jurídico e a modalidade a ser utilizada, de acordo
alei 8666/93.

PREFEITO MUNICIPI

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: gabinetedoprptPÍtn@gtnail.com - CNPJ nS: 13.761.531/0001-

MUNICÍPIO Di NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Administrativo n°. 533/2019.

Origem: Comissão de Licitação/Pregão.
Assunto: Seguro de veículos
Interessados: Secretarias Municipais
EMENTA: Direito Administrativo. Análise jurídica do texto da

minuta do Edital do Pregão Presencial. Contratação de empresa
para cobertura de seguros da frota municipal. Possibilidade
Jurídica. Constatação de regularidade. Aprovação.
1. Relatório.

Trata-se de solicitação encaminhada pelo Pregoeiro do Município para emissão de Parecer

em cumprimento ao parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93.
Tem o Pregão Presencial mediante Sistema de Registro de Preços por objeto a contratação

de empresa especializada para cobertura de seguros da frota pertencente ao Município de
i.

Viçosa/BA.

1 ip

i iC

. í-''>n^-i' pí!jii.'..Íi'

Foi-nos encaminhado todo o processo administrativo contendo à minuta do Edital de Pregão
Presencial, tipo menor preço por lote para análise jurídico-formal.
.-rv..,';

Sinalo que o presente parecer não se restringirá ao exame exclusivo da minuta de edital, mas
também dos atos do procedimento iicitatório realizados até então.
. ..si

2. Análise Jurídica. Pregão: Regência e Instrução Processual. Edital e anexos.
Inicialmente, consigno que a presente manifestação toma por base, exclusivámentei os

elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo,em epígr^fcj),, ,
Portanto, este parecer será única e estritamente Jurídico, não me competindo a adentrar sobre

a conveniência e oportunidade dos atos praticados até então, nem analisar os aspectos de naiur^z^
eminentemente técnico-administrativa.

O pregão, como se sabe, constitui modalidade de licitação adequada à aquisição de bens e
contratação de serviços comuns, conforme previsto no art. 1^ da Lei n^ 10.520, de 17 de julho de

2002, verbis:

" '■ ■

'i-'-

Art. 1- Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na
modaliciude pregão, que será regida por esta Lei.
'I

c

^1
\

•

juUfi). !.iç

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

Parágrafo íinico. Consideram-se bens c serviços comuns, para fins e efeilos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais do mercado.

Destarte, em obediência à legislação de regência, a modalidade de licitação adotada é a
adequada ao objeto pretendido pela Administração.

Quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi devidamente autuado,
protocolado e numerado, em consonância com o disposto no art. 38, caput, da Lei n- 8.666, de
1993.

Analisada a minuta do Edital de Pregão Presencial e seus anexos, em cumprimento aò i^ie
dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n" 8.666/93, verifico que os mesmos atendem ao
disposto no artigo 40 da Lei no 8.666/93, todos aplicados subsidiariamente aos dispositivos
contidos na Lei n°. 10.520 de 17 de Julho de 2002 conforme o que dispõe seu artigo 9°.
3. Conclusão.

.'itt'

Segue os autos para prosseguimento dos demais atos e que sejam aplichdoí^aò'ééVtame
todos os princípios que regulam os procedimentos licitatórios.

Por fim,em cumprimento ao Princípio da publicidade e face ao esposado no mandameriiòJÜõ
art. 4°, inciso I, da Lei Federal n°. 10,520/2002, seja publicado o aviso contendo o resumo dd
instrumento convocatório, como forma de garantia de eficácia do Ato Administrativo praticado pelô
Agente Público.

É o parecer. À Consideração Superior.
Nova Viçosa, 08 de abril de 2019.

DamerTcIcs Carvalho Machado

-tcpdd

Advogado-OAB/BA 28.109
..

.'.;c -úlis;-.
H=. I.

zyxwvutsr

/
Ot

^ÇOSA
úwtf.vtdo

roo

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N". 131/2019

Tipo de Licitação: PRP-GÃO PRESENCIAL
Processo Administrativo: n". 533/2019.

Porma de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.
Data e hora do Credenciamento: 24/04/2019 às 08h30niin.
Data e hora da Abertura: 24/04/2019 às 08h30miii.

Repartição interessada: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos.
Prazo de Validade da Proposta: 60(SESSENTA)DIAS,contados a partir da data de entrega dos envelopes.
Local do Credenciamento e Abertura: Sala de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa-BA,
situada à Av. Oceânica. n° 2994, Abrolhos I. Nova Viçosa - BA.

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA. mediante a Pregocira, designado pelo Decreto n° 389/2017 de 17/11/2017,

tomam público, para conhecimento das empresas interessadas, que realizará, na data. horário c local acima indicado,

fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. para a
Contratação de companhia de seguros para cobertura de seguro de veículos da frota Municipal da Secretaria
Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos. Que será processada c julgada de acordo
com quantitativos c especificações técnicas estabelecidos no Termo de Referência, documento que constitui o Anexo I
deste Edital.

Contratação de companhia de scgiiro.s para cobertura de seguro de veículos da frota Municipal, que será
processada e julgada de acordo com as disposições deste Edital escus anexos.

O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei n°. 10.520 dc 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de
18 dc julho dc 2002 c ao Decreto n". 3.555. dc 08 de agosto de 2000. publicado no D.O.U. dc 09 dc agosto de 2000,
Decreto Municipal ti". 049/2017. aplicando-sc siibsidiariamenle, as normas da Lei n". 8.666/93 c suas alterações.
As empresas interessadas poderão consultar e/ou adquirir o Edital na sala dc Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa-BA, situada à Av, Oceânica, n° 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa/BA, de segunda a sextafeira no horário das OShOümin às 12hü0min.

O aviso dc licitação também poderá ser consultado na página oficial do Município de Nova Viçosa-BA, na rede
mundial dc computadores no endereço: htip://novavico5a,ba.aov.br/diariüoficial.

Para a aquisição do Edital a empresa interessada deverá fornecer as informações abaixo, da empresa interessada, para
eventuais contatos futuros:

- razão social completa e n°. do CNPJ da empre.sa;

- endereço completo, telefone(s) e Departamento/pessoa de contato;
- número dc telefone, fax e e-mail.
- Assinar recibo rcfcrenlc à retirada deste Edital.

AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS

PARA OS CASOS DE DESCUMPRJMENTO AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS. OBEDECIDO AO DISPOSTO NO
ART.87, § 2°. DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES.
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A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública c realizada em conformidade com a
legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos.
1. DO OBJETO

lil. O objeto da presente licitação é a cobertura de seguro de veículos da frota Municipal da Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, que será processada e
Julgada de acordo com quantitativos e especillcaçõcs técnicas estabelecidos no Termo de Referência,
documento que constitui o Anexo 1 deste Edital.

1.2. Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle c fiscalização - atcntando-sc o proponente, principalmente para
as prescrições do art. 39, inciso VIU da Lei n° 8.078/90(Código de Defesa do Consumidor).

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas Jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado deste
certame, exceto consórcio, que atenderem a todas as exigcncia.s, inclusive quanto à documentação, constantes
deste Edital e seus anexos.

2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, empresas c.strangciras que não funcionam no país. nem aqueles que tenham
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles relacionados no art.
9° da Lei n" 8,666/93,

2.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de
responsabilidtidcs administrativa, civis e penais cabíveis, conforme iugislação vigente.

3. DA

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA DOS

ENVELOPES)

3.1. A(s) empresa(s) participante(s) deverá (ao) sc apresentar para credenciamento junto à (ao) Prcgoeira (o)
com apenas um representante legal, o qual deverá estar munido da sua carteira de identidade (RG, CNH ou
Carteira de Categoria Profissional), sendo o único admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse
dareprescntada.

3.2. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte do cumentação;
a)se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa:

a.l) Estatuto ou Contrato Social cm vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial, c, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de
eleição de seus administradores:

a.2) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de
diretoria cm exercício;

a.3) Decreto de Autorização, em sc tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, no qual estejam expressos seus podercs para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais
atos inerentes ao certame.

b)se representante legal:
b.l) Procuração (pública ou particular) da licitante, com poderes para que o procurador
Av. Oceânica.
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possa nianifestar-sc em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para a
formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar
ao direito de interpor recursos. COM FIRMA RECONHECIDA; ou.
b.2) documento equivalente (termo de credenciamento - modelo/Anexo III) da licitante.
com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em
qualquer fase deste Pregão, notadamente para a formular proposta, lances verbais,
declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos. COM
FIRMA RECONHECIDA.

c)se empresa individual, o registro comercial, dcvidamcnteregisirado.
OR.SKRVArnKS'

- se o recontiecinienlo de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar
acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a
legitimidade do outorganle;

- se o reconhecimento de Erma for em nome da pessoa jurídica (empresa iicitante), fica
dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e
verificado a legitimidade do signatário,
- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome

de pessoa física ou jurídica (empresa Hcilantc) ATUALIZADO, pois. ca.so o outoi^ante
não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fa.se de "Habilitação".
- caso o Contraio Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar
aprocuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento (AnexolII). a falta de

qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa
inabilitada na fase dc"Habilitação".

3.3. O representante legal da iicitante que não se credenciar perante a (o) Pregoeira (o) ficará impedido de
participar da fase dc lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de
renunciar ao direito de intcrposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de
abertura dos envelopes "Proposta" ou "Documentação" relativa a este Pregão.

3.2.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais c mantido o seu preço apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

3.4. No momento do credenciamento deverão ser entregues no(à) Frcgoeiro(a) os seguintes documentos
FQRA

F.NVIvI.fíPFnS:

3.4.1. Declaração dc que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo
constante no AncxoIV;

3.4.2. Em SC tratando de microcmpresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP, a
comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação dc CERTIDÃO
SIMPLIFICADA

expedida

pela

Junta

Comercial

ou

DECLARAÇÃO

DE

ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA COMERCUL.

3.4.3. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do
credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n°123/2006.
3.4.4. A certidão/declaração deverá ter sido emitida nos 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores
à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo "Proposta" c "Documentação", sob
pena de não aceitabilidade.
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OBSERVAÇÃO - A consulta dc optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declaração
da Junta Comercial.

4. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO
4.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto,
contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos dc habilitação ou qualquer outro
documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja dentro do envelope de "Proposta" ou
de "Habilitação", poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá a
novo lacramento do envelope.

4.2. Na fase de credenciamento será permitida ao representante da licitante tinu- as cópias de documentos
necessários, porventura retirados dos envelopes de proposta e/ou de habilitação.
4.3. A (o) Pregocira(o) ou a Equipe de Apoio poderão conferir os documentos referentes ao credenciamento
antes da abertura da .sessão, e lançar o respectivo carimbo de "confere com o original".
4.4. Não precisam de termo de credenciamento (Anexo JU deste Edita!) e/ou de procuração: o sócio- gerente,
o administrador eleito, o proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar os documentos previstos na
alínea "a" do item 3.1.1 deste Edital.

5. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO
5.1. A sessão para recebimento e abcitura dos envelopes de proposta de preços e documentação para
habilitação será pública, dirigida por uma(um) Pregoeira(o) e realizada de acordo com o que prescreve a Lei n°
10.520/2002, o Decreto n" 3.555/2000 e a Lei n° 8.666/1993. no que couber (aplicação subsidiária), e em
conformidade com este Edital e seus anexos.

5.2. Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo deste Edital, ames do inicio da sessão, o interessado
ou seu representante legal deverá se credenciar Juntoà(o)Pregocira(o)na forma do item
4.1 e seguintes.

5.3. Até o término do credcnciamcmo será permitido o ingresso de novos proponentes uma vez que a sessão
ainda não terá sc iniciado.

5.4. Declarada a abertura da sessão peia(o) Pregocira(o), não mais serão admitidos novos proponentes, dandose início ao recebimento dos envelopes dc proposta c habilitação apresentados pelos proponentes credenciados
ou não.

5.5. Os proponentes entregarão à (ao) Prcgoeira(o). em envelopes separados, a proposta de preços
(ENVELOPE N° I)e a documentação de habilitação(ENVELOPE N" 2). momento em que, com a abertura do
ENVELOPE N" 1, dar-se-á início à fase de classificaçâo.

5.6. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não
cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será motivo para
exclusão do procedimento liciiatório.
7-DA VISTORIA

7.1 A licitante interessada cm participar deste Pregão deverá, obrigatoriamente, vistoriar os veículos, até o

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da ses.sào pública, com o objetivo de inteirar-se das
condições existentes, mediante prévio agcndamento de horário junto ao Sr. UBIRATAN DA SILVA SOUZA,
pelos telefones (73) 99931-6105.
7.2, A vistoria será acompanhada por servidor da Prefeitura, designado para esse fim, o qual em razão da visita
fornecerá ao interessado o Termo de Vistoria, cm conformidade com o modelo constante do Anexo II deste

Edital, documento INDISPENSÁVEL a ser incluído no envelope "Documentação", conforme exigência
Av. Oceânica, ns 3100-Ahrolho.s I - Nova Viçosa-Bahia-CEP: 4S9204)00-Tel.:(7313208-1124 • Páeina 4 de .36
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contida no item 10.2 "i".

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS(Envelope n" I).

7.1. As licitanics deverão apresentar envelope lacrado, tendo na parte frontal os seguintesdizeres;
MUNICU'10 DE NOVA VIÇOSA/BA
ENVELOPE "1"-PROPOSTA FINANCEIRA

COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL N". 131/201!^

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA

ENVELOPE "2"- HABILITAÇÃO
COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO l'RESENCIAL N". 131/2019

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE

7.2. A proposta deverá ser apresentada cm originai, datilografada ca impressa por qualquer processo
eletrônico, sem cotações alternativas, cmenda.s, rasuras ou entrelinhas e dela devem constar:

7.3. Pape! timbrado da empresa, ou identificado com a Razão Social c carimbo do CNPJ (MF). endereço,
número de telefone c/ou fax. CEP, devidamente datada com a última folha contendo a indicação c assinatura
do representante legal da empresa, do banco, da agência e dos respectivos códigos e número da conta corrente

para efeito dc emissão dc nota de empenho c posterior pagamento, bem como a indicação do nome, número
dos documentos pessoais e qualificação (cargo/função ocupada) do responsável pela assinatura do contrato:

7.4. a falta de data c/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante com
podercs para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta; e

7.5. a falta do CNPJ c/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes dos
documentos apresentados dentro do Envelope n" 02 "Documentos de Habilitação".

7.6. Especificação do objeto dc forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas de todos
os serviços ofertados, incluindo especificação, procedência e outros elementos que de forma inequívoca

identifiquem e constatem as configurações cotadas, comprovando-os através dc certificados, catálogos,
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes.
7.6.1. Colação dos preços dos itens ofertados com base no "Termo de Referência" constante do

Anexo I e na forma do Anexo VII-"Modelo de Proposta de Preços", ou cm modelo próprio, desde que
contenha todas as informações ali previstas.

7.6.2. A licitante deverá indicar os preços unitário c total por item, tlxos e irreajustávcls;
7.6.3. Nos valores propostos deverão estar inclusos todas as despesas relacionadas á execução do
Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, encargos sociais e fretes, bem como
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

7.6.4. Só serão aceitos preços cm moeda nacional, ou seja, em Real (RS), em algarismos arábicos e,
de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezandose qualquer valor além dos centavos;
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7.6.5. A cotaçao apresentada para efeito de jtdgamento será de exclusiva responsabilidade da
licitantc, não lhe cabendo o direito de pleitear alteração.

7.6.6. Indicação do prazo de validade da proposta, ressalvado o disposto no presente subitem:
7.6.7. A proposta deverá ter validade nuniina de 60 (sessenta) dias, contados du data de abertura dos
envelopes "Proposta" e "Documentos de Habilitação".

7.6.8. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na "Proposta", o mesmo será considerado
como aceito para efeito de julgamento.

7.7. Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da proposta, e
caso persista o interesse deste Município, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade acima referida,
por igual prazo, no mínimo.

7.8. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital.

7.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que;

7.9.1. Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação.
7.9.2.

7.9.3. Não atendam às exigências deste Edital.

7.9.4. Apresentar valores irrisórios ou de valor zero. incompatíveis com os preços de mercado
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

7.9.5. Apresentar valor superior a 10% da proposta de menor preço e estiver fora das 3 (três)
melhores propostas.
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1.

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO

POR LOTE. observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade e prazos máximos para o fornecimento, definidos neste edital e em seus anexos.

8.2.

Analisadas as propostas, serão desclassificadas as que forem elaboradas em desacordo com os

termos deste Edital.

8.3.

Serão proclamados classificados e ainda concorrentes no certame licitatório, o proponente que

apresentar a proposta de menor preço por item, e, em seguida, as propostas com preços até 10%
superiores àqueles, aiL^s 3 (três) melhores proposta.s, conforme disposto no art. 4°, VIII c IX da Lei
n° 10.520/2002 para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes, ate a proclamação do vencedor.

8.4.

Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, também

para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.5. O (a) Pregociro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentarem lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de maior preço, seguido dos
demais, em ordem decrescente de valor.

8.6. Somente serão aeeitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresenta do.
Av. Oceânica. n« 3100- Abrolhn.s I - Nova Viçosa -Bahia - CEP;459204iOa-Tei.; 17313203-1124• Página 6 de 36

NDVA

^ÇOSA
Cenit .indo icic/iTVo

8.7. O (a) Pregoeiro (a) poderá, motivadamenle. estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor
ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante previa comunicação às licitantes c expressa menção
na ata da Sessão.

8.8. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará a exclusão
da licicantc da etapa de lances verbais c a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito
de ordenação das propostas.

8.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo (a) Pregoeiro (a), as licitantes
qualificada.s manifestarem seu desinteresse cm apresentar novos lances.

8.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lunces verbais, a classificação final far-seá pela ordem crescenlc dos preços.
8.11. Será considerada como mais vantajosa para o Município de Nova Viçosaa proposta da licitante que
ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE, proposto e aceito, obtido na forma da condição anterior.

8,11.1. Em seguida, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto
definido neste Edital e valor, decidindo motivadamenle a respeito.

8.12. O (a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor preço,
no sentido de que seja obtido melhor preço:

8.13. Se o menor preço estiver em desacordo com o estimado pelo Município de Nova Viçosa/B A;
8.14. Mesmo após encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e examinada, quanto ao objeto e valor
ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preço;

8.15. Sc não for aceita a proposta escrita de menor preço;
8.15.1. Se a licitante detentora do menor preço dcsatendcr as exigências habilitatórias.

8.15.2. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 8.11.3 c 8.11.4, será examinada a oferta seguinte e a sua
aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem dc
classificação, c assim sucessivamente, ató a apuração de uma atenda à condições deste edital;

8.15.3. Na hipótese da alínea anterior. o(a) Prcgoeiro(a) poderá negociar diretamente com o proponente
para que seja obtido o melhor preço.

8.16.

Após a fase de lances sc a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por

Microeinpresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP e houver proposta apresentada por ME ou
EPP atê 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, c.stará configurado o empate previsto no art.
44, §2° da Lei Complementam"123/2006.

8.16.1. Ocorrendo o empate, procedcr-se-á da seguinte forma;
8.17. A Microemprcsa-ME ou a Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada será
convocada para, no prazo dc 5(cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresente nova proposta
de preço inferior àquela considerada classificada em 1° lugar no certame, sob pena dc preclusào do
exercício do direito de desempate;
8.12.1.1. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subilcm anterior, serão
convocadas as demais ME's ou EPP's remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite
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estabelecido no capui desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.17.1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME's c EPP's que se encontrem no
limite estabelecido no vapiii desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderã apresentar melhor oferta.
8.18. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta classificada em 1° lugar na etapa de lances.

8.19.

Verificado que a proposta de MENOR PREÇO atende às exigências fixadas neste Edital

quanto à "proposta" c à "habilitação", será a respectiva lidtante declarada vencedora observada as
disposições du Lei Coinplcinenlar ii"123/2006.

8.20.

Sc a proposta não for aceitável ou sc o proponente não atender às exigências do ato

convocatório, a (o) Pregoeira (o) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a
apuração dc uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto deste Edital.

S.lS.IPnra efeito dc adjudicação, a empresa vencedora obriga-se. a apresentar no prazo de 02

(dois) dias útejs^da data da reunião de abertura das propostas, a PLANILHA DE
READEQUAÇAO DE PREÇOS adequada aos novos valores unitários e totais resultantes
dos lances finais, sob pena de aplicabilidade das sanções previstas neste edital.

8.21.

Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus

anexos.

9. DA HABILITAÇÃO (Envelope n''2)
9.1.

Com vista à habilitação na presente licitação, as empresas deverão apresentar envelope lacrado

contendo na parte frontal os seguintes üizeres:
município de nova VIÇOSA/BA

ENVELOPE "2"- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL N". 131/2019

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE
9.2.

O Envelope n° 2 deverá, sob pena de inabilitaçâo, conter toda a "Documenração" aseguir

relacíonada:

a) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal, emitida pela Secretaria da J
RcccitaPederai;

a.l) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certidão quanto a Dívida
Ativa da União,fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

b) Certidão Negativa dc Débitos para com a Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria competente; o

c) Certidão Negativa dc Débitos para com a Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria competente;^

d)Certidão Negativa de Débito(CND/INSS), perante a SeguridadeSocial;

^ ^

e) Certificado de Regularidade do FGTS(CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
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f)Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; cm se tratando de sociedade
comercia], e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seu.s
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova

4^

de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidora e para
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Registro Comercial, no caso dc empresa
individual;

g) declaração da lícitantc de que não possui, cm seu quadro de pessoal, empregado com menos dc 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, c de 16 (dezesseis) anos em qualquer ^
trabalho, salvo nas condições dc aprendiz, a partir dc 14 ano.s, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal, coiiformi' modelo constante no Anexo V deste Edital;
h) declaração dc que não se encontra declarada inidônca para licitar ou contratar com órgãos da

Administração Pública Federal. Estadual, Municipal e do Distrito Federal; c, inexiste fato ^
superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento do disposto no art. 30, III da Lei n°
8.666/93. conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital;

i) termo de vistoria emitido pelo Município de Nova Viçosa, declarando que, por intermédio dc
profissional pertencente a seu quadro de pessoal, vistoriou os veículos e de que 6 detentora dc
todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto desta
licitação c formulação de proposta, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital,
sendo que este termo eqüivalerá à aceitação das especificações técnicas inscrtas no Termo de
Referência (Anexo I).
Observação:

a) A (o) Prcgoeiro (o), sempre quando necessário, efetuará consulta ao site da Receita Federal na Internet
para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ, em observância à Instrução Normativa da SRF n° 200, de 13/09/2002. confirmando, ainda, a
autenticidade do.s demais documentos apresentados extraídos pela inlcmet, junto aos sites dos órgãos
emissores, para fins dc habilitação.

b) Todos ü.s documentos dc habilitação emitidos cm língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua português efetuada por Tradutor Juramentado e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartório dc Títulos e Documentos;

c) documentos de procedência estrangeira, ma.s emitidos em língua portuguesa, também deverão ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos c Documentos:

9.3.
As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins desta
licitação, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data prevista para o
recebimento dos envelopes contendo "Proposta" e "Documentos de Habilitação", salvo quanto a
Certidão c/ou Declaração de enquadramento dc microempra -ME ou empresa de pequeno porte -EPP.

9.4.

Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatórios poderão ser

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor do setor

de licitações deste Município ou publicação em órgão da imprensa oficiai. Poderão ser apresentados
documentos extraídos via Internet, cuja aceitação fica condicionada a verificação de sua autenticidade

mediante acesso ao site do Órgão que os expediu.
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9.5.
O envelope de Habilitaçíio que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado junto ã
Coordcnadoria Administrativa/Licitações e Contratos, no prazo dc 15 (quinze) dias. a contar da data de
abertura da sessão, sob pena de inutilização,
9.6.

As ME's e EPP's deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação,

inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma

restrição.
9.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME's e EPP's,será assegurado o
prazo de 2 (dois) dias lUeis, cujo termo inicial corresponderá ao momento cm que o
proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado nu etapa de lances, prorrogáveis
por igual período, a critério da Admini-stração Pública, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito c emissão dc eventuais certidões negativas ou positiva.s
com efeito de certidão negativa.

9.6.2. Poderá liaver prorrogação do prazo para a regularização fiscal desde que a interessada
apresente requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à)Pregoeiro(a).
9.6.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02 (dois) dias líteis
inicialmente concedidos.

9.6.4. A não regularização da documentação, no prazo prcvLsto neste item, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.7.
Sc o detentor da melhor proposta dcsatcnder as exigências previstas neste Edital, será
inabilitado, c a (o) Pregoeira (o) examinará as ofertas subseqüentes c procederá à habilitação do
liciiantc seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se
necessário, até apuração dc uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitanlc vencedor.

9.8. Sob pena de inabiliiação. todos os documemos apresentados para habiiitaçfio deverão estar:

9.8.1 no prazo de validade estabelecido pelo órgão cxpedidor competente ou cumprir o disposto nos
subitens acima;c,

9.8.2 em nome da licitantc, e. preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço
respectivo;

a)se a licitantc for matriz, todos os documentos deverão estar cm nome da matriz;ou

b)se a lieitante for a filial, todos os documentos deverão e.star em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamcnte. forem emitidos
somente cm nome da matriz;

9.9.

Da sessão lavrar-se-á Ata Circun.stanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e

que, ao final, será assinada pela(o)Pregoeira (o) c pelos proponentes presentes.
10. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS

10.1.

Até 2 (dois) dias úteis ante.s da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
lO.l.I. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e
nos prazos previstos no art. 12 do Decreto n" 3.555/2000. sob pena de decadência do direito,
devendo ser dirigido a pregoeira, no endereço constante no preâmbulo, no horário de
ShOOminàs 12h00min.
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10.1.2. Acolhida a pctiçüo contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.

10.1.2.1. Caso a Decisão não possua o condâo de modificar substancialmente a formulação
das propostas pelas empresas interessadas nesta licitação, não representando, pois, uma
inovação e sim ESCLARECIMENTO, não se fará necessário o adiamento da abertura da
sessão.

10.1.2.2. A Decisão encontrar-se-á disponibilizada às empresas interessada.s através do
Diário Oficial do Município.

10.2.

A entrega da proposta, sem que tenha sido icmpesiivamenie impugnado o presente Edital,

implicará na plena aceitação, por parte dos intere.ssados, das condições nele estabelecidas.

10.3.

Dos atos praticados pela(o)Pregoeira (o)no presente processo licitatório cabe recurso, sendo a

manifestação da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão piiblica, com registro em ata da
síntese das suas razões e contra-razõcs. podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três)
dias.

10.4.

O recurso contra decisão da(o) Pregoeira(o) terá efeito suspensivo.

10.5.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

10.6.

Sc não reconsiderar sua decisão a(o) Pregocira(o) submeterá o recurso, devidamente

informado, ã consideração da autoridade competente superior, a qual proferirá decisão definitiva antes
da homologação do procedimento.

10.7.

Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada na Coordeiiadoria de Protocolo

desta Corte, observado o disciplinamcnto do item 10.3.

10.8.

Os autos permanecerão cora vista franqueada aos interessados na Sala da Comissão

Permanente de licitações e contratos deste Município.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1.

Inexistindo manifestação rccursal. a (o) Pregoeira (o) adjudicará POR LOTE o objeto da

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pcla(o) Prefeito Municipal,
após recebimento do processo concluído pela (o) Pregoeira(o).

11.2.

Havendo inlerposiçâo de recurso, após o julgamento, caso a (o) Pregoeira (o) não tenha se

retratado de sua decisão, a(o) Prefeito Municipal adjudicará e homologará o procedimento licitatório ao
licitanic vencedor.

12. DO CONTRATO

12.1.

Após hontologado o resultado deste Pregão, a Administração, convocará a licitante

vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação através de telefonema ou correio eletrônico,
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da
Lei n" 8.666/93.

Atf. Oceãnicai
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12.2.

O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma ilnica vez, por igual período,

quando solicitado pela licitantc vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administração.

12.3.

É facultado ao (a) Pregoeiro (a), caso o adjudicatário quando convocado não assinar o termo de

contrato convocar os licitantcs remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, após

negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos dc habilitação.

13. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
15.1. O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRU
16.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

Executivo

Órgão

2

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Secreiaira Municipal de Saiide
Fundo Municipal de Saúde
Gestão das Atividades do Bolo de Atenção Básica
Outros Serviços de Terceiros — P, Jurídica

Secretaria

09

Unidade

0901

Atividade

2.064

Elemento

3390.39.00

Fonte

02

Saúde 15%

14

Transferência de Recursos SUS

Poder

2

Executivo

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

11

Unidade

1101

Secretaira Municipal de Educação. Cultura e Desportos
Fundo Municipal de Educação

Atividade

2.023

Gestão das Ativiadcs da Administrativas da Educação

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

01

Educação MDE 25%

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento devido .será efetuado após a entrega da apólice (garantia) dos bens segurados.
17.2. O pagamento dc qualquer indenização estará condicionado à comprovação da efetiva ocorrência do
sinistro, conforme descrito no Termo de Referencia.

17.3. O pagamento somente será efetivado depois dc verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a
CONTRATADA ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo dc
validade renovada a cada vencimento.

17.4. O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal pelo
Coordenador de Manutenção, mediante depósito em conta bancário da CONTRATADA.

17.5. A garantia dos bens segurados adquirida por esta licitação deverá ser entregue na Diretoria de
Orçamento, Administração e Finanças e ser, rigorosamente, aquela descrita na nota de empenho,sendo que, na
hipótese de entrega de apólice diversa, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização.
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18. DAS SANÇÕES
18.1. Pela incxecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Edital, o Município de Nova
Viçosa/BA poderá garantir a prévia defesa da licitante vencedora, que devera ser apresentada no prazo de 05
(cinco) dias litcis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as
seguintes sanções:

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicações aqui
constantes;

b) MULTA COMPENSATÓRIO - INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento)
calculado sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente:

C) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE

CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, pelo prazo de até 02(dois)anos;

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da Lei. perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA, a
esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato ou

instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.
18.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no setor
financeiro do munieípio, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

18.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do ,
pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus
anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

19.2. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte c cinco por cento) do valor total docontrato.

19.3. E vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa,
ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

19.4. A (o) Pregocira (o) poderá, no interesse do município, relevar omissões puramente formais nas
propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da
licitação.

19.5. As multas c outras sanções somente poderão ser relevadíts pelo munieípio, nos casos de força maior,
que deverão ser devidamente comprovados c para os quais não lenha dado causa o licitante vencedor.

19.6. Não serão aceitas propostas remetidas via Correio, fax ou e-mail.
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19.7. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, todas as datas constantes deste Editai serão transferidas, automaticamente, para o primeiro

dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados.
19.8. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Termo de Referência; Anexo
U -Termo de Vistoria

Anexo III - Modelo de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo dc Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

Anexo V - Modelo dc Declaração de Cumprimento do art, 27, inciso V, da Lei n" 8.666/93; Anexo VIMüdclo dc Declaração de Cumprimento do art, 30, III da Lei n° 8.666/93;
Anexo VII - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo VIII- Minuta do Contrato.

19.9. O Município dc Nova Viçosa reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação,
tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocação de
terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo as licitantes o direito dc indenização, ressalvado
o disposto no parágrafo línico do art. 59 da citada lei.

19.10. A (o) Prcgoeira (o) dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que argüidas até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame no endereço indicado no preâmbulo deste Edital.
19.11. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela (o) Pregoeiru (o), de acordo com o que reza a Lei
n° 10,520/2002, o Decreto n° 3.555/2000, e. subsidiariamente, a Lei n° 8.666/1993.

19.12. E competente o Foro do Município de Nova Viçosa para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente
licitação.
Nova Viçosa,05 dc Abril de 2019.

Lciíci|ffiaH«rrclá Conceição

Prefira do Município
Decreto n®. 389/2017.

AÍert AraJjí^valAlvcs
Equipe de Apoio
Decreto n" 389/2017.
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ANEXO I

TEltMO DE REFERÊNCIA

1.
OBJETIVO: o presente projeto visa a Contratação de companhia dc seguros para cobertura de
seguro de veículos da frota Municipal, que será processada c Julgada de acordo com quantitativos e
especificações tiScnicas estabelecidos noTermo de Referencia, documento que constitui o Anexo 1 deste
Edital.

2.

JUSTIFICATIVA: a necessidade de cobertura dc seguro para os mesmos dando mais

segurança ao atendimento e locomoção dos servidores e pacientes, especialmente durante as viagens das
Equipes dc atendimento, sendo a contratação dc uma empresa especializada através dc processo licitaiõrio
o meio legal de se planejar estimativamente a respectiva despesa.

3. vF.írt!i.ns a sf.rem .SFaimAnos:

LOTE N° 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
Franquia
Descrição

Itens

Un

Quant

Máxima
Admitida

Valor Un

Valor Total

Estimado

Estimado

FIAT FIORINO HARD WORKING I ANO 2019/2019

OKM ; veiculo tipo furgoneta.cor branca, novo, 88cv, ar
coiidionado.ilumunação natural e artificial . sinalizador
1

optico e acústico, suporte para soro c plasma, pega mão,
armário , maca retrálil, equipamentos obrigatórios

Un

RS
6.606,67

RS
5.196,67

RS
5.196,67

Un

R$
5.306,67

R$
4.916.67

RS
4.916,67

RS
6.250,00

R$
6.523,33

R$
6.523,33

RS
6.523,33

exigidos pelo Contran , adaptada para ambulância
simples remoção. CHASSI N"9BD2651JNK9128857,
PLACA: PLO7F02

FIAT FIORINO MARIMAR ANO 2018/2019 OKM ;

veiculo tipo ESP/CAMIONETE/AMBULANClA.cor
branca, novo. 88cv, ar condionado.ilumunação natural e
2

artificial. sinalizador optico e acu.stico, suporte para
soro e plasma, pega mão, armário. maca retrátil .
equipamentos obrigatórios exigidos pelo Contran ,
adaptada para ambulância simples remoção. CHASSI n"
9BD2651JHK9115222,PLACA: PLL7J92

RENAUT MASTER FURGÃO(MSU)GRAND

FURGÃO I.2H2 ANO 2018 MODELO 2019 OKM;
3

,cor branca, novo, 130cv, dicsel, ar condionado,

unidade móvel,equipamentos obrigatórios exigidos
pelo Contran , CHASSI - 93YMAFEXCKJ563699.

Un

I

Un

1

Un

1

PLACA: PLL2I96

RENAUT MASTER FURGÃO(MSU)GRAND

FURGÃO L2H2 ANO 2018 MODELO 2019 DIÜVl ;
,cor branca, novo, 130cv, dicsel, ar
4

condionado,capacidade passageiros 15+1, veiculo
destinado a transporte sanitário , equipamentos

RS

RS

6.250,00

6.523,33

RS
6.306,67

5.283,33

obrigatórios exigidos pelo Contran . CHASSI XXX
EMITIR NF

5

CHEVROLET - MONTANA RAYTEC
AMBULANCIA - ANO 2018/2019-99 CV - FLEX COR BRANCA - CHASSI•9BGCA8030KB100644,
PLACA: PLC7844
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FIAI DUCATO MC RONTANA AMPULANCIA 6

ANO 2014/2014- 127 CV - DIESEL-COR BRANCA

Un

1

Un

1

-CHASSI -93W245G34E2131441, PLACA: PLQ4062

RS
8.083,33

FIAT DUCATO GREENCAR AMBULANCIA - ANO
2018/2018 - 130 CV - DIESEL - COR BRANCA -

7

CHASSI •3C6DFVBK5JE126382,PLACA: PLE 8903

RS

RS

6.973,33

6.973.33

RS

RS

RS

8.083,33

6.973.33

6.973.33

VALOR TOTAL

LOTE N"02.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Franquia
ITENS

DESCRIÇÃO

UN

QTD

Máxima
Admitida

I

MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO 32P : 132CV •
OFICIAL - ESCOLAR - DIESEL ANO 2018/2019 •

on

1

un

1

un

1

un

I

UD

I

CHASSI - 93PB58M10KC098237. PLACA; PLF 9634
VW NEOBUS TH 0/PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 29 P
2

; I60CV - OFICIAL-DIESEL-ANO 2018/2019 CHASSI 9532M52P4KR908367, PLACA: PLC1475

Valor Un
Estimado

Valor
Total

Estimado

RS

RS

RS

15.183,33

9.350,00

9.350,00

RS
14.846,67

RS
9.181.67

RS
9.181,67

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 9I6.0RE -

3

PAS/ONIBUS/T/ESCGLAR -45P- I56CV - OFICIALDIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSI

RS

RS

13.307,00

10.211,83

RS
10.211,83

RS
13.307,00

RS
10.211,83

RS
1,00

RS

RS
10.211,83

10.211,83

9BM979277KB114457,PLACA: PLL0DI8
MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE -

4

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 156CV - OFICIAL DIESEL - ANO 20I8/20I9 - CHASSI

9B,M979277KBII4498. PLACA: PLL6E04
MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 9I6.0RE 5

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 156CV - OFICIALDIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSI

13.307,00

RS

9BM979277KBI ]4529,PLACA; PLL4E5I
VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DOS RISCOS QUE DEVERAM SER COBERTOS PELO SEGURO TOTAL
A contratada deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as despesas

indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a oficina, ou local adequado, mais próximo do
sinistro e as indenizações ou prestação de serviços correspondentes a cada uma das coberturas do seguro:
Roubo ou furto, bem como os danos causados pela tentativa desses.

Colisão com veículos, pessoas ou animais, abarolamento e capotamento.
Incêndio e explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e eventual por
terceiros.

Quedas de precipícios ou de pontes e, queda de agentes externos sobre o veículo
Acidente durante transporte do veículo por meio apropriado.

Submersão total, ou parcial, em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive, quando
guardado em subsolo.'
Granizo, Furacão, Terremotos e enchentes.

Socorro mecânico e reboque 24 horas.

Limites de indenização por cobertura: a) Responsabilidade Civil Financeira (RCF): I - Valor para
Av. Oceânica, n'3100- Abrolhos I-Nova Viçosa-Bahie-CEP: 45920-000-Tel.: 17313208-1124 • Página 1(í de
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indenização de danos materiais RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais); H - Valor para indenização de danos
pessoais RS 50.000,00 ( cinqüenta mil reais); b) Acidente por passageiro (APP): I - Valor para
indenização morte por pessoa: 15.000,00 (quinze mil reais), coberturas dc vidros, faróis, lanternas e
retrovisores e franquia normal.

4.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE FROTA DE

VEÍCULOS OFICIAIS:
A presente contratação tem por objeto a prestação de serviço.s de seguro total dos veículos,
decorrente de prejuízos causados nos casos de colisão; abalroamcnto; capotagcm; queda de

precipícios e de pontes; queda acidental, sobre o veículo, de qualquer objeto ou substâncias
que dele não faça parte integrante e não esteja nele afixado; eventos da natiu"eza; submersão
total ou parcial, pre.stação de serviços de socorro ou salvamento em situação decorrente de
um dos riscos cobertos.
ITENS:

4.1. Cobertura tipo 1 - Total e/ou compreensiva
4.1.1. Colisão;
4.1.2. Incêndio;
4.1.3. Roubo;

4.1.4. Responsabilidade Civil Facultativa de veículos -RCF-V;

4.1.5. Acidentes Pessoais de Passageiros - APP R$.
4.2. Coberturas Adicionais -Acessórios

4.2.1. Acessórios: toca-fitas, rádios, gravadores, cd's, amplificadores, equalizadores,
antenas elétricas, alto-falantes, faroletes, buzinas, rodas especiais, vidros, etc., ainda que
fornecidos pelo fabricante, incluídos na fatura de compra do veículo.
4. DO TIPO DE APÓLICE SEGURADA:
Apólice coletiva e/ou frota de veículos, permitindo-se a identificação e discriminação
individual de cada bem segurado, assim como, item próprio para cada um dos mesmos,
valor de franquia, bônus, etc.

6. DA DISPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS:
Confonne dispuser o órgão, a contratação do seguro incidirá sobre veículos de fabricação
nacional e/ou estrangeira, aplicando-se como Prêmio Referencial - PR que servirá de base
para cálculo do prêmio a pagar, bem como, valor de franquia, o previsto em tabela da
Superintendência de Seguros Privados do Brasil - SUSEP.
7. DA EXPECTATIVA DO CONTRATO

7.1. Limite de indenização correspondente ao valor estipulado em apólice para o veículo
segurado;

7.2. Pagamento de despesas extraordinárias no limite de até 10% (dez por cento) da
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indenização, na hipótese de ocorrência de sinistro com perda total do veículo segurado;
7.3. Endosso de inclusão ou de ampliação de valor segurado para cada veículo;
7.4. Cobertura de serviços em tempo integral, assistindo e socorrendo aos passageiros e aos
veículos em caso de acidentes, pane mecânica e/ou elétrica, incêndio e roubo ou furto do
veículo segurado, onde possamconslar:
>

Assistência 24horas

> Reboque;
> Transporte alternativo;
> Serviço dcTáxi;
> Socorro em caso de paneseca
> Troca de pneu furado;

> Serviço de chaveiro;
> Acompanhamento médico-hospitalar;

> Hospedagem em hotel;
> Remoção para hospital;
Motorista substituto;

> Passagens para acompanhantes, caso o segurado e/ou passageiros permaneçam
hospitalizados por mais de 03(três) dias;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Traslado de corpo.
7.5. Cobertura de vidros protegidos em todo o território nacional quer seja em substituição
ou reparos.

Observação: era caso de serviços de pintura, responsabilizar-se pelos danos causados em
superfícies não suscetíveis ao produto utilizado {peças plásticas, borrachas, etc.), aplicando-

se para os demais produtos de conservação ou película protetora que garanta sua
elasticidade e defenda contra intempéries.
Eventuais arranhões, batidas de pedra ou pequenos danos, devem ser imediatamente
comunicados, para a mais breve realização dos serviços, evitando-se oxidação nas peças.
No caso de vidros, peças plásticas, tecidos internos, couro e/ou estofamento, pneus, garantia
independente e especial, quando o caso assim necessitar.

8. DAS GARANTUS A SEREM CONTRATADAS:

8.1. Franquia
8.1.1. Casco do veículo - reduzida;

8.1.2. Acessórios - no máximo 10 % (dez por cento) do valor do bem;
8.1.3. RCF-V-não há;
8.1.4. APP-nãohá.

Observação: Os serviços acima serão aplicados de acordo com a necessidade do município,
podendo vir a serem incluídos outros itens não previstos e que se tornem necessários à
Av. Oceânica, n» 3100- Abrolhos I - Nova Vlco.aa -Bahia - CEP: 4S920-000-Tel.; 173) 3208-1124 Pávina 18 dc
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Utilidade e manutenção do veículo.
8.2. Bônus

1 (um)na primeira renovação sem sinistro;
2 (dois) na segunda renovação sem
sinistro;

3 (três) na terceira

renovação sem

sinistro;

4(quatro) na quarta renovação sem sinistro;
5 (cinco) na quinta renovação sem sinistro e assim sucessivamente até o 10 (dez) na décima
renovação sem sinistro.

Observação: Havendo sinistro em veículo, na renovação do seguro, o percentual de bônus
aplicável, .será aquele aplicado no ano anterior ao da reclamação.
9. DA NOMENCLATURA DO TIPO DE SEGURO A SER CONTRATADO:

9.1. Renovação de Seguro - quando se tratar de veículos já previstos neste Termo de
Referência.

9.2. Novo Seguro - quando se tratar de inclusão de veículo, mantendo-se a permanência
dos seguros existentes neste Termo de Referência.

9.3. Endosso de Seguro - quando se tratar de substituição de veículo anteriormente objeto
de cobertura.

10. DAS COBERTURAS:

As coberturas destinam-se a garantir ao Contratante Segurado até o limite máximo de
indenização ou o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, por danos
involuntários pessoais e/ou materiais, casados em seu próprio veículo, a terceiros
transportados, terceiros não transportados, bem como demais situações causadas pelo
veículo segurado, decorrentes de risco aberto.
10.1. COBERTURA COMPREENSIVA: colisão, incêndio e roubo - danos causados no
próprioveículo:

> Casco e demais superfícies:
>

Acessórios.

10.2. Responsabilidade Civil Facultativa -RCF-V:
10.2.1. Danos Pessoais
10.2.2. Danos Materiais

10.3. Acidentes Pessoais Passageiros -APP:
a) Morte;
b) Invalidez Permanente e Parcial;
Av. Oceânica, n'3100- Abrolhos I - Nova Vígosa -Bahia - CEP:ilSSZO-OOfl-Tel.:(73)3208-1124• Página 19 de 36
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1. Fornecer os veículos em perfeitas condições físicas para a execução dos serviços
rotineiros e eventuais do município e confomie critérios de uso da administração.
11.2. Comunicar qualquer discordância ou mudanças, no veículo, antes, durante e após a
prestação do serviço, que apresentem ressalvas para condições deutilização.

11.3. Responsabilizar-se integralmente pelos sei"viços prestados por concessionária e
fabricantes, nos termos da legislação vigente, quando do objeto dacobertura.
11.4. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos serviços de conserto ou
reparos.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
12.1. Comunicar imediatamente qualquer ocorrência danosa ao veículo ou avarias havidas
pela execução dosserviços.

12.2. Responsabilizar-se por qualquer outro evento que possa ocorrer.
12.3. Responsabilizar-se por todos os atos de direção dos seus profissionais.
12.4. Fornecer à Contratada todas as informações necessárias era relação aos veículos.
13. DO PRAZO DO CONTRATO:

O prazo do contrato de seguros será de 12(doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessíveis
períodos, nos termos do artigo 57, II da Lei n° 8.666/93.

Observação: a aceitação do seguro e, conseqüente emissão de apólice estará condicionada

a simples assinatura da proposta por parte deste Município, respaldada pela Seguradora
Contratada, convalidando-se os atos desde então.
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ANEX II

{MODEIO)

TERMO DE VISTORIA

Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial n"

/20I9

Na forma do item 7 do Edital em referência c/c o inciso m do artigo 30 da Lei
8.666/93, declaro quea empresa
inscrita

no

CNPJ/MF

Sr(a).

n®

,

sob

o

n°

.

através

cédula de Identidade n°

do

_SSP/,

devidamente identificado, tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o

cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, através de vistoria nos
veículos, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a

influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes, sendo que_cste
"tenno" eqüivalerá a aceitação das especificações técnicas insertas no Termo de Referência._Na
hipótese de discordâncias com tais especificações a(o) interessada(o) deverá apresentá-las a(ao)
Pregoeira(o) no prazo previsto neste Edital para impugnaçôes e questionamentos, os quais não serão
aceitos após este prazo, cujas diferenças não impugnadas ou questionadas serão arcadas peta
licitante que lograr êxito no certame em referência.

Nova Viçosa,

de_

de 2019.

(responsável)

, Representante da empresa (comcarimbo)

Ciente:

TELEFONE;(

).

OBSERVAÇÃO: o presente documento deverá estar contido no Envelope 02 — Documentação,
depois de assinado pelo servidor designado para tal finalidade.
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ANEXO ra

{MODELO)

CREDENCIAMENTO

portador(a) da Cédula

Através do presente, credenciamos o(a)Sr.(a).
de Identidaden®

.

e CPFsobD®

a

participar

da

licitação

instaurada pelo MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.namodalidade PREGÃO PRESENCIAL N° —
/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se em nome da empresa
, bem como formular propostas,
lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

,em.

de 2019,

de

Assinatura do Representante Legal
(Firma reconhecida como pessoajurídica)

Nome do Diretor ou RepresentanteLegal

Observações:
- se O reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o
instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa
(Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade dooutorgante;
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica

(empresa lícitante), fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o
cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade dosignatário.
- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de
firma em nome de pessoa física ou Jurídica (empresa lícitante) ATUALIZADO,

pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será
inabilitada na fase de"Habilitação".

caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento (Anexo O), a

falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa
inabilitada na fase de"Habilitação",
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ANEXO IV

{MODELO)

DECLARAÇAO REFERENTE A HABILITAÇÃO(EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO
ART.4" DA LEI N" 10.520/2002)

A

emprcsa_

inscrita

,

sediada^

no

CNPJ

sob

DECLARA,

o

que

cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforine prescreve o inciso Vn,

do artigo 4®. da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N°
/2019, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

_,em_

de_

de 2019.

Assinatura do Representante Legal.

OBS.:- ESTE DOCUMENTO, TAMBÉM, DEVERA SER
DOCREDENCIAMENTO,OU SEJA,FORA DOS ENVELOPES.

ENTREGUE
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ANEXO V

(MODELO)

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART.27,INCISO V,
DA LEI N" 8.666/93 E ART.7°,INCISO XXXUl,DA CF.

A

empresa.

inscrita

sediada.
representante legalo(a) Sr(a)., porcador(a) da Carteira de Identidaden"

no

CNPJ

sob

o

, por intermédio do seu

SSP/eCPFn"
DECLARA para fins do disposto no
inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16
(dezesseis).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos. na condição de aprendiz ().

-.em.

de

de 2019.

Assinatura do Representante Legal

OBS.:

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N"2DOCUMENTAÇÃO.
OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.
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ANEXO VI

{MODELO)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI N"8.666/93
{em pape!timbrado da licitante)

A

empresa.

sob on°

,
iascrita
no
CNPJ
declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 30, III da

Lei 11° 8.666/93. por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, jjara fins de participação

no PREGÃO PRESENCIAL N"

/2019que;

- os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem
executados;

- não nos encontramos declarada inidônea para licitar ou contratar cora órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do DistritoFederal;
- inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação.

de

de 2019.

(Assinatura, nome,cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)

OBS:

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA;

■ ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N" 2 -

DOCUMENTAÇÃO.
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ANEXO VII

(MODELO ■ PROPOSTA DE PREÇOS)
(em papel limbruclo da licitaule)

PREGÃO PRESENCIAL N"

-/2019.

AO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
Proposta que fazaeinpresa_
CNPJ/CGC (MF)!!"
estabelecida no(a)
PRESENCIAL N"-

inscnta

no

_e inscriçãoestaduaIn°_
. em conformidade com o Edital de PREGÃO

/2019.

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a realização dos serviços
descritos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA:

LOTE N° 01 ■ SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
Franquia
Descrição

Itens

Un

Quant

Máxima
Admitida

Valor Un

Valor Total

Estimado

Estimado

FIAT FIORINO HARD WORKJNG 1 ANO 20)9/2019

1

OKM : veiculo tipo furgoneta.cor branca, novo. 88cv. ar
condionado.ilumunaçâo natural c artificial , sinalizador
optico e acu.stico,.suporte para soro c plasma, pega mão,
armário , maca retrátil, equipamentos obrigatórios

Un

exigidos pelo Cotiiran , adaptada para ambulância
simples remoção. CHASSI N"9BD265IJHK9]28857,
PLACA: PLO7F02

FIAT FIORINO MARIMAR ANO 2018/2019 OKM ;

2

veiculo tipo ESP/CAMIONETE/AMBULANCIA.cor
branca, novo, 88cv, ar condionado,ilumunação natural c
artificial , sinalizador optico c acústico, suporte para
soro c plasma, pega mão, armário, maca retrátil .

Un

equipamentos obrigatórios exigidos pelo Contran ,
adaptada para ambulância simples remoção. CHASSI n°
9BD2651JHK9]1.5222, PLACA: PLL7J92
RENAUT MASTER FURGÃO(MSUIGRAND

FURGÃO],2H2 ANO 2018 MODELO 2019 OKM;
3

.cor branca, novo, I30cv, diesel , ar condionado,

unidade móvel , equipamcnto.s obrigatórios exigidos
pelo Contran . CHASSI •93YMAFEXCKJ563699,

Un

PLACA: PLL2I96

RENAUT MASTER FURGÃO(MSÜ)GRAND

FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MODELO 2019 OKM;
.cor branca, novo. 130cv. diesel, ar
4

condionado.capacidade passageiros 15+1, veiculo

Un

I

Un

1

destinado a transporte sanitário ,equipamentos
obrigatórios exigidos pelo Contran . CHASSI XXX
EMITIR NF

5

CHEVROLET - MONTANA RAYTEC
AMBULANCIA - ANO 2018/2019 - 99 CV - FLEX COR BRAiNCA - CHASSI - 9BGCA8030KB100644,
PLACA; PLC7844
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FIAT DUCATO MC RONTANA AMBULANCIA ANO 2014/2014 - 127 CV - DIESEL - COR BRANCA

6

-CHASSI

Un

FIAT DUCATO GREENCAR AMBULANCIA - ANO
2018/2018 - 130CV - DIESEL - COR BRANCA -

7

1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PLACA: PLQ4062
Un

1

CHASSI - 3C6DFVBK5JE126382. PLACA: PLE 8903

VALOR TOTAL

LOTE N» 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

ITENS

Franquia

DESCRIÇÃO

UN

QTD

Valor Un

Máxima

Estimado

Admitida

MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO 32P ; 132CV 1

OFICIAL - ESCOLAR - DIESEL ANO 2018/2019 -

un

CHASSI - 93PB58M10KC098237. PLACA: PLF 9634
VW NEOBUS TH 0 / PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 29 P
2

; lóOCV -OFICIAL-DIESEL-ANO 2018/2019 CHASSI 9532M52P4KR908367. PLACA: PLCI475

un

1

UD

1

un

1

un

1

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 9I6.0RE 3

PAS/ONIBUSA"/ESCOLAR -45P- I56CV -OFICIALDIESEL - ANO 2018/2019-CHASSI
9BM979277KBI14457, PLACA: PLL0D18

4

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 156CV - OFICIALDIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSI

9BM979277KB114498, PLACA: PLL6E04
MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.0RE 5

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 156CV - OFICIAL DIESEL - ANO 20I8/20I9 - CHASSI

9BM979277KB114529, PLACA: PLL4E51
VALOR TOTAL

*Obs:

O

proponente

deve,

obrigatoriamente,

descrever

o

servícn

efetivamente

ofertiifln. se viiuiiliintlo tiío someiiti- ns p\i<?giKÍa.s niíniniiis coiistanles nn nrcsente EHifiil.

O VALOR TOTAL GERAL para o(s) LOTE(s) ofeilado(s) por esta empresa é de:R$ (

)

Dados da empresa:
a) RazãoSocial;
b) CGC(MF) n';

;
;

c) InscriçãoEstaduaJn":,
d) Endereço:
e) Fone:
f) CEP:
g) Cidade:
Av. Oceânica,

_Fax(sehouver):.
;e

Estado:
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h) Banco_

_Agêncian°:_

Contan":

Dados do responsável para assinatura do contrato:
_;RGn°:

Nome:

CPFn'';_
ocupada:.

Cargo/Função
Fone:

Prazo de validadedaproposia:.

.(não inferior a 60 dias),

cornado da data da entrega de seu respectivoenvelope.

Cidade/UF,

de.

de

(Assinatura, nome. cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)
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ANEXO VIII

(MINUTA DO CONTRATO)
TERMO DE CONTRATO N"—-/20!9 QUE
ENTRE SI CELEBR.AM O MUNICÍPIO DE NOVA

VIÇOSA EA EMPRESA

PARA

APRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO
DOS VEÍCULOS.

O MUNICÍPIODE NOVA VIÇOSA(BA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o n°. 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica, n.°2994, Bairro Abrolhos -

Tel.: (73) 3208-1177 - CEP 45.920-000 de Nova Viçosa - BA, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr. MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileij-o, divorciado, comerciante, CPF

domiciliado na Rua

n°

, bairro

, CEP: 45.920000, Nova Viçosa-BA, e o

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o n°. 11.756.421/0001-63, com sede
na à Avenida Oceânica, n° 2994, Abrolhos 1, na cidade de Nova Viçosa - BA, CEP 45.920-00,
Nova Viçosa/BA, neste ato representado por seu Gestor Sr.
. brasileiro, residente e
na Rua Marechal Castelo Branco, N° 1000, Bairro Castelo - Posto da Mata/BA, inscrita no CPF

sob

n°.

391.214.616-00,

doravante

denominado

CONTRATANTE

, inscrita no CNPJ sob n".
neste

na

ato

a

Empresa

, com endereço
repre.sentada

pelo(a)

inscrito(a) no CPF sob n°.

Sr.(a)

., denominada

CONTRATADA, têm entre si na conformidade do que consta o processo administrativo n°
363/2018 e no Edital de Pregão Presencial n° —/2019, com base no que dispõe o art. 23, E,"b",
da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, publicada no D.O.U. de 22 de junho de 1993,
justo e acordado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O pre.sente Contrato tem por objeto a Contratação de companhia de seguros para cobertura

de seguro de veículos da frota Municipal, que será processada e julgada de acordo com
quantitativos e especificações técnicas estabelecidos no Termo de Referência, documento que
constitui o Anexo I deste Edital.

1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as disposições
dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo n". 363/2018, e que,
indef>endentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste, no que não o
contrariarem. SãoEles:

a) O Edital do Pregão Presencial n® —-/2019; e
b) A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela CONTRATADA.
1.3. Os serviços ora adquiridos foram objetos de licitação, de acordo com o disposto no art. 1° e
parágrafo línico da Lei n° 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão, conforme Edital e processo
administrativo acimacitado.
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CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE FROTA
DE VEÍCULOS OFICIAIS:

2.1. A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de seguro de frota de veículos
2.2. oficiais, decorrente de prejuízos causados nos casos de: colisão; abalroamento; capotagem;

queda de precipícios e de pontes: queda acidental, sobre o veículo, de qualquer objeto ou
substâncias que dele não faça parte integrante e não esteja nele afixado; granizo, furacão; terremoto;
submersão total ou parcial, prestação de serviços de socorro ou salvamento em situação decorrente
de um dos riscos cobertos.

ITENS:

2.2.1. Cobertura tipo I - Total e/oucompreensiva
2.2.1.1. Colisão;
2.2.1.2. Incêndio;
2.2.1.3. Roubo;

2.2.1.4. Responsabilidade Civil Facultativa de veículos -RCF-V;
2.2.1.5. Acidentes Pessoais de Passageiros -APP.
2.2.2. Coberturas Adicionais -Acessórios

2.2.3. Acessórios; toca-fitas, rádios, gravadores. cd's, televisores, amplificadores,
equalizadores, antenas elétricas, alto-falantes, faroletes, buzinas, rodas especiais, vidros Ray-ban,

vidros degrade, etc., ainda que fornecidos pelo fabricante,incluídos na fatura de compra doveículo.
2.2.4. Equipamentos;
2.2.4.1. Computadores debordo;
2.2.4.2. Rádios transmissores.etc.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Fornecer os veículos em perfeitas condições físicos para a execução dos serviços rotineiros e
eventuais do Município de Nova Viçosa conforme critérios dc uso daadministração.
3.2. Comunicar qualquer discordância ou mudanças, no veículo, antes, durante e após a prestação do
serviço, que apresentem ressalvas para condições deutilização.

3.3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços prestados por concessionária e fabricantes, nos
termos da legislação vigente, quando do objeto dacobertura.

3.4. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos serviços de conserto oureparos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Comunicar imediatamente qualquer ocorrência danosa ao veículo ou avarias havidas pela
execução dosserviços.

4.2. Responsabilizar-se por qualquer outro evento que possaocorrer.
4.3. Responsabilizar-se por todos os atos de direção dos seusprofissionais.
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4,4. Fornecer à Contratada todas as informações necessíírias em relação aosveículos.

CLÁUSULA QUINTA - DO TIPO DE APÓLICE SEGURADA:
5.1. Apólice coletiva e/ou frota de veículos, permitindo-se a identificação e discriminação individual

de cada bem segurado, assim como, item próprio para cada um dos mesmos, valor de franquia,
bônus. etc.

CLÁUSULA SEXTA -DA DISPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS;
6.1. Conforme dispuser o órgão, a contratação do seguro incidirá sobre veículos de fabricação
nacional e/ou estrangeira, aplicando-se como Prêmio Referencial - PR que servirá de base para
cálculo do prêmio a pagar, bem como, valor de franquia, o previsto em tabela da Superintendência
de Seguros Privados do Bra.sil - SUSEP.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXPECTATIVA

7.1. Limite de indenização correspondente ao valor estipulado em apólice para o veículosegurado;

7.2. Pagamento de despesas extraordinárias no limite de até 10% (dez por cento) da indenização, na
hipótese de ocorrência de sinistro com perda total do veículosegurado;
7.3. Endosso de inclusão ou de ampliação de valor segurado para cadaveículo;

7.4. Cobertura de serviços em tempo integral, assistindo e socorrendo aos passageiros e aos veículos
em caso de acidentes, pane mecânica e/ou elétrica, incêndio e roubo ou furto do veículo segurado,
onde possamconstar:
>

Assistência 24horas

> Reboque;
> Transportealternativo;
y Serviço deTáxi;

> SocoiTO em caso de paneseca

> Troca de pneufurado;
> Serviço dechaveiro;
> Acompanhamentomédico-hospitalar;
> Hospedagem emhotel;

> Remoção parahospital;
>

Motoristasubstituto;

> Passagens para acompanhantes, caso o segurado e/ou passageiros permaneçam
hospitalizados por mais de 03 (três)dias;

> Traslado decorpo.

7.5. Cobertura de vidros protegidos em todo o território nacional, quer seja em substituição oureparos.
Observação: em caso de serviços de pintura, responsabilizar-se pelos danos causados em

superfícies não suscetíveis ao produto utilizado (peças plásticas, borrachas, etc.), aplicando-se para
os demais produtos de conservação ou película protetora que garanta sua elasticidade e defenda
contra intempéries.
7.6. Eventuais arranhões, baridas de pedra ou pequenos danos, devem ser imediatamente
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comunicados, para a mais breve realizaçao dos serviços, evitando-se oxidação naspeças.
7.7. No caso de vidros, peças plásticas, tecidos internos, couro e/ou estofamento. pneus, garantia
independente e especial, quando o caso assimnecessitar.

CLAUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS A SEREM CONTRATADAS:

8.1. Franquia
8.1.1. Casco do veículo -reduzida;

8.1.2. Acessórios - no máximo 10 %(dez por cento) do valor dobem;
8.1.3. RCF-V-não há;
8.1.4. APP-nãohá.

Observação: Os serviços acima serão aplicados de acordo com a necessidade do município de Nova
Viçosa, podendo vir a serem incluídos outros itens não previstos e que se tomem necessários à
utilidade e manutenção do veículo.
8.2. Bônus

1 (um) na primeira renovação sem
sinistro:

2(dois) na segunda renovação sem
sinistro;
3(trés) na terceira renovação sem
sinistro;

4(quatro) na quarta renovação
semsini.stro;

5 (cinco) na quinta renovação sem sinistro e assim sucessivamente até o 10(dez) na décima
renovação sem sinistro.

Observação: Em havendo sinistro em veículo, na renovação do seguro, o percentual de bônus
aplicável, será aquele aplicado no ano anterior ao da reclamação.
CLÁUSULA NONA - DA NOMENCLATURA DO TIPO DE SEGURO

9.1. Renovação de Seguro - quando se tratar de veículos já previstos nesteContralo.
9.2. Novo Seguro - quando se tratar de inclusão de veículo, mantendo-se a permanência dos
seguros existentes no presentecontrato.

9.3. Endosso de Seguro - quando se tratai de substituição de veículo anteriormente objeto de
cobertura.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS COBERTURAS
10.1. As coberturas destinam-se a garantir ao Contratante Segurado até o limite máximo de
indenização ou o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, por danos involuntários

pessoais e/ou materiais, casados em seu próprio veículo, a terceiros transportados, terceiros não

transportados, bem como demais situações causadas pelo veículo segurado, decorrentes de risco
aberto.

10.2. COBERTURA COMPREENSIVA: colisão, incêndio e roubo - danos causados no próprio
veículo:
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Casco e deraaissuperfícies;
>

Acessórios.

10.3. Responsabilidade Civil Facultativa -RCF-V:
10.3.1. Danos Pessoais
10.3.2. Danos Materiais

10.4. Acidentes Pessoais Passageiros -APP:
a) Morte;

b) Invalidez Permanente e Parcial;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CRITÉRIOS
]l.l.*Basc decálculo:

> Valor de mercado do veículo, conforme a tabela FIPE -Fundação Instituto de Pesquisa
Econômicas.

>

Valor dos acessórios conforme mercado local.

> RCF-V: Danos Maieriais-R$
> Danos Pesso;iis-RS_
> 'APP-RS

(

)

J

_c

J por passageiro

11.2. Forma de Pagamento: o pagamento será feito à vista com desconto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO E DO PREÇO
12.1. Pela prestação dos objetos deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os
seguintes valores, conforme seja efetivamente prestado, moldes deste ajuste: (informações após
proposta final).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Oreão

2

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Secretaira Municipal de Satíde

Secretaria

09

Unidade

0901

Atividade

2.064

Fundo Municipal de Saúde
Gestão das Atividades do Bolo de Atenção Básica

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros — P, Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

14

Transferência de Recursos SUS

Poder

2

Executivo

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Órgão

5

Secretaria

11

Secretaira Municipal de Educação, Cultura e Desportos

Unidade

1101

Atividade

2.023

Fundo Municipal de Educação
Gestão das Ativiades da Administrativas da Educação

Elemento

3390.39.00

Outros Serviço.s de Terceiros -P. Jurídica

Fonte

01

Educação MDE 25%
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento devido será efetuado após a entrega da apólice dos bens segurados.

14.2. O pagamento de qualquer indenização estará condicionado à comprovação da efetiva
ocorrência do sinistro.

14.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa,
ficando a CONTRATADA ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter
seu prazo de validade renovada a cada vencimento.
14.4. O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia lítil, a partir do atesto da Nota Fiscal pelo

Coordenador Operacional, Diretor de Orçamento Administração e Finanças e Diretor de Informática
em conjunto, mediante depósito em conta bancário da CONTRATADA.

14.5. A garantia dos bens segurados adquiridos por este Edital deverão serem entregues na Diretoria

de Orçamento Administração e Finanças, rigorosamente, aquele descrito na nota de empenho, sendo
que, na hipótese de entrega de garantia diversa, o pagamento ficará suspenso até a respectiva
regularização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência do presente Contrato e da apólice será do dia / / até dia /
/,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos
termos do anigo 57,11 da Lei n°8.666/93.

Observação: a aceitação do seguro e, conseqüente emissão de apólice estará condicionada a simples
assinatura da proposta por parte deste município, respaldada pela Seguradora Contratada,
convalidando-se os atos desde então.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
16.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no ait. 65 da Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE,com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
17.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município de
Nova Viçosa/BA poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA,que deverá ser apresentada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das

responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer
indicações aqui constantes;

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por
cento) calculado sobre o valor do presente Contrato;

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO

DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, pelo prazo de até 02 (dois)anos;

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
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17.2. Na hipótese de atraso tio cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela
CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) sobre

o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por
cento) do valor inadimplido.
17.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no
setor financeiro do Município de Nova Viçosa, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a

respectiva notificação.
17.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela .será descontada por ocasião do
pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada Judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
18.1. A ínexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n^R.666/93.
18.2.

A rescisão deste Contrato poderá ser:
18.2.1. determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos

enumerados nos incisos I a XU e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

18.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

13.2.3.judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
18.3.

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
18.4.

Além das hipóteses dc rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a

CONTRATADA se conduzir dolosamente.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇAO AO
EDITAL E À PROPOSTA
19.1.

O presente Contrato fundamenta-se:
19.1.1. nas Leis Federais n°s 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;

19.1.2. nos preceitos de direito público;
19.1.3. supletivaraente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do
Direito Privado.

19.2. O presente Contrato vincula-se aos termosdo Edital de Pregão Presencial n° —/2019,
constante no Processo Administrativo n° -—/2019 e a proposta vencedora da
CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGÉSIMA - DO GESTOR DE CONTRATO

20.1 Fica designado como Geslora Titular deste CONTRATO a servidora xxxxxxx, nos termos da

Portaria n° xxxxxxx, publicada no Diário Oficial do Município no dia xx/xxyxxxx.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO
21.1. O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Município de Nova
Viçosa, que é condição indispensável para sua eficácia, consoante dispõe o artigo 61. parágrafo
único da Lei n°8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas c julgadas na Justiça Estadual, no Foro de Nova Viçosa/BA,
cora exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Nova Viçosa/BA, aos do mês de

de_

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO

SECRETARIA

GESTORA DO FUNDO DE »»

EMPRESA

TESTEMUNHAS
NOME:
CPF
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AVISO Oi llCrTAÇAO
PMlO PftCSeNOAl H9 2$n0l9 •

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
SftP

AVISOS DE iicrrA(io

A Prefeitura de iufs Eduardo Magalhães toma público que realluri Reítaçdo na
modalidade
PreMoòai ri* 02)/<!Q19. oOietivando o Aestftro de preço», POQ hdura e
evenrual aquisiçte de egu^mcntos e irtaTeriali de informática para ater^erss rmessídadesde
Todas as Secretarias da Prefeilura Municipal de Luís Eduardo Maplhães. A sessão de abertura
será no dia 2S de Abnl de 2019.à» 08:30 horas {horirio local}, na sede da Prefeitura MunldpaL

A CPL toma público que serão realizados Pregões Presenciai;

site:

PREG&O PRESENCIAL Nt 35/3019

htip:y/portaIdatranspâreneíâ.fufs^uardomagalhae».ba.gov.br/lídtacoes/.

Quaisquer informações dlsponívers através do e-mail: lícitscao^pmlern t»govbr ou pelo

telefone (77| 3628-90S1.

PP O35/2019-$RP ás 13:30. Objeto. Aquisição de irioctos com cabine Icchad^
e modelo carrocerla aberta, para aiendcr as demandas das Secretaria» de: E

Desporto; Infraesirutura; Saúde deste município.

Luís Eduardo Magalhães • BA. 9 de abril de 2019.
jlMMY VANCE BE2EPRA CAMPOS

PREGÃO PRESENCiAL Nt 30/2019

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINÍQUE

PP 036/2019-SRP ãs 09:00. Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender a
demanda do CAP5 • Centro Qe Atenção Psicessocial e manutenção das atividades dc SAMü

AVISO DE CHAMADA PÚBUCA N< 1/2019

Unidade de Saúde da Família e Secretaria de Saúde deste munkípio.
Os Editai» completos poderão ser obtidos no diáho oficial do muntcíplo detfá

Repetição
A Prefeitura Municipal de MaiQiJir>íque torna pública a RepubticaçSo da

Chamada

Pública

Ne

01/2019, Objeto: aquisição

de

gêneros

allmentielo»

Prefeitura www.nazare.ba.lo.org br Informação (75| 3636 2711. kcJtanaureba^gmall.com,

e

Nazaré • BA. 9 de abril de 2019.

iiortlfrutigranjelros da Agricultura Familiar, para a Merenda Escolar, ano 2019. Abertura:
30/04/2019 ãs lOh na Prefeitura. Rua Franchco Martins N« 01 • Centro. Edital e

MAIANE A. CALDAS BARRETO

Pregoeira

informações no setor de Hcllações da Prefeitura, das 06h is 12h. site:
wvvw.maigumlquc.ba.gov.br/trúnsparencrj/lniclai.asp. fone; (77) 3275.2179 ou pelo e-maU;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ

licitacoesmaiQuinique^gmail.com.

ANOSO DE LfCITAÇÃO
PREGÃO PRUENOAL N« 15/2019

GIMALDO BISPO OOS SANTOS

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL OE MALHADA DE PEDRAS
AVISO DE CHAMAMEPfTO PtJBUCO Nt 9/2019

A Pregoeira da PM de Nova Canaã • BA roalitará licitação em 24/04/2019 às
08:30h5. em sua sede para contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de
serviço de Transporte Escolar, para servir as Secretarias Municipais. Edital rta sede. T;{73}
3207 2630. Divulgação dos outros atos Orário Oficlal-site: www.novãcanaa.ba.io.org.br,

A Prefeitura Municipal dc Malhada de Pedras • Bahfa. em consorráncla com a
Lei n« 11.947/09. Resolução CD/ FNDE n« 26/2013. Ul n« g.666/93 e LC 123/06 torna
púbrico que será reaiuado um Chamamento Púbtieo n» 1X3/2019. cujo objeto é o
CREDENCIAMENTO de Empreendedor Familiar Rural para aquisição de gênero» Alimentrclos
da Agricultura familiar {merenda escolar) para atender o Programa Naõonal de

Nova Canaã - BA. 10 de abril de 2019.
ANA PAULA M. DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Alimentação Escolar, oeste Município, que ocorrerá no d'a 02.05.2019 ãs 09:00 h». na sala

AVISO DE LICTTAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N« 131/2019

de liaiações desta Prefeitura, situada a Praça da Bandeira. 07 • Centro. Malhada de Pedras
• BA Maiores informações no l(eitacaompedrasi®gmaii.€om ou pelo telefone (77) 34492120 (OâhOOmin as 12h00mín)

A Pregoeira do Município de Nova Viçosa/fiA realizará no did 24/04/2019, ás

Malhada de Pedras-BA. 9 de abril de 2019.
CARLA LAlS COQUEIRO FERREIRA RIBEIRO
Presidente da Comissão

08h30min. em sua 5«de, Licitaçãu na Mod.ilidadi> Pregão Presencial n*131/20l9. merror
preço par lOTE, para contratação de empresa especializada em Segure de Velcuks da

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal Educação deste Município. O Edital
poderá ser adquirido na s.ila da Comissão de Pregão Sede da Prefeitura em dias úteis das
8h As 32h.

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ MARAGOGIPE

Nova Viçosa-BA. B de abril de 2019.

AVISO DE LICITAÇAO
PREOAO PRESENCIAL N« 22/2019 • SRP

infCIA S. OA CONCEIÇÃO

O Pregoeiro do Município de Maragoj^pe/BA. fat saber que realitarê lidiação na
modalidade Pregão Pteiencial N' 022-PRP/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura
e eventual aquisição de Kit» cons lanche» e refeições para atender as demandas de

Programas Sociar» {SCFV) do Município de Maragojipe {ftAj. Tipo Menor Preço por lote.
Leis: 10.S20/02. 123/06, 8.666/93. Sessão: 24/04/2019. ás 11:00 h». Edital disponível em:
http;//wsvw.maràgoglpe.ba,Ío.org.br/trar\spareneiaAicitacoe»Novo. Sessão no Setor de
Licrtaç&es. Rua Geny de Morais, 26.
Maragojlpe-BA. 9 de abril de 2019.
EVÉRSON COSTA SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVO HORIZONTE
AVISO DE CREDENCIAMENTO N« 1/2019-CR

Objeto: chamamento púbko para credenciamento de pessoas jurídicas da área da saúde
para realização de EXAMES LABORATORIAIS, conforme Especificações detalhadas no
instrumento convocatório.

Inicio a partir da publicação deste aviso, no setor de licitações da Prefeitura
Municipal de Novo Horizonte localizada na Av. Hermínio José dos Santos, 184 centro, Novo
Horl?onte-Ba. Edital: http://www.porcaldairansparcnda.com.br/prefeitura/novoharkzcnte/.
Informações (77) 364B-106D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

Novo Horiionte-BA. 10 de abri] de 2Ú19.
EU2ENE DE SOUZA SILVA

AVISOS DE uaTA(iO
AREGlO PRESENCIAL N' 20/201»

Presidente da Comissão

AbefL: 2S/04/L» ás 09.IX»i. OOj; Reolsiro dc orcsos viscndo cvcnluiis cquislcòcs de
Impressões gráficas, encadernações, banner». cúplas. carimbos e demais para manulençãú
de setores do Município de Miguel Calmon Edital e demais informações e atos posteriores
na Prefeitura de Miguel Calmon e na site; http'//diariosoficiais.org.br/ba/miguekaliTion T*
74 3627-2121.

PREGAO presencial Ne 21/2019
Abert.: 26/04/19 ãs 09;00h. Obj: Registro de preços visando eventuais aquisições de peças
para manutenção corretiva de tabletes saruung galaxy iab e - 0 gb 170.0 rnm (7.0") wsvga
kd da Secretaria de Saúde. Edital e demaU Informações e atos posteriores na Prefeitura de
Miguel Calmon t no site: hrv;//dtariosonciâjs.org.bf/ba/miguelcâlmon T; 74 3627-2121.

AVISO DE UQTAÇÃO
PREGÃO PR5ENCIAL N« ld/201»-PP

Objeto* Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de transporte
escolar, utilizando veículos em bom estado de conservação, com itens de segurança
exigidos pelo Coâigo de Transito Nacional, destínsâo ao transporte dos aluno» matriculados
nas redes municipal e estadual de cnsJr>o do município de Novo Korizonte-EtA. tipo Menor
Preço por Item. Data da sessão: 2S/04/2019 ás 9:00 horas. Ediiat:
hnp;//bá.portaldatranspârencis.com.br/prefekltrra/novohori2onte/.
Inf.:
e-maU:
Ikitacao.núvolionzonte^outlook.com ou de segunda á sesta-feira. dá» 08:00 às I2:00h.
P^O telefone |77) 364g-10eO.
Novo Hortzente.dA, 10 de abril de 2019.
EUZENE 06 SOUZA SILVA

Miguel Catrnon-BA, 10 de abril de 2019.

Pregoeira

WESKIEY MARLEY ALMEIDA PEREIRA

Pregoeiro

AVISO OE UOTAÇÃO
PREGÃO PRSENaât K» 1S/2019-PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE
AVISOS DE UOTACÃO
PREGAO presenciai N» 21/2019 • SRP
O Município de Mirante • Bahia, torna público que será realuado o Pregão
Presencial SRP ná 021/2019. tendo como objelo a contratação de empresa para aquisição de
material e uiensH^s de llmpeta. utensílios de coniinha e descartáveis para manutenção dos
sciMÇos das secretarias do Município de Miranie BA que será realizado no dia 24/04/2019 ãs
14:00 horas na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital esiará ã disposição, junto a
Comissão Permanente de Licitação, estabelecida ã Av. Manoel Messias de Uma. 49 0. Bairro

Objeto: Aquisição de medicamentos complernentare» para usuário» do &iema únko de
Saúde • SUS. Prefeitura Municipal de Novo Honzcnte e Fundo Municipal de Saúde de Novo
Horizonte, tipo Menor Preço por lote. Data da sessAo: 29/04/2019 ás 9:00 horas. Edital:
hTtp://ba pertalddtransparencia.com.br/prefeilura/novohonzonte/.
Iní.;
e-rnaü;
1iotdcúo.novohorizonte@outlook.com ou de segunda à seirtá-felra das 08 00 as 12'00h
Pelo telefone (77) 3648-1060.
Novo Horzonte-BA. 10 de abril de 2019.
ELIZENE DE SOUZA SILVA

Monte Alegre - Mirante • Bahia • Fone/fa* (771 3468-1029. das 07:Wh às 13:00 horas. Os

demais atos deste processo
{www.mirante.ba.io.org.bi).

serão

publicados no

diário oficial

do Munkipio.

PR£G20 presencial Nt 22/2019•SRP
O Mursicipío de Mirante • Bahia, torna público que será realizado o Pregão
Presencial SRP nt 022/2019. tersdo como objeto a contratação de empresa para aquisição de
matéria)de cortstAJção para manuterscâodo» serviços das secretarias do Muntc^io de MiranteBA, que será realizado no dia 24/04/2019 ás 08:00 horas na sede desta Prefeitura. Aos
Interessados o Edital estará à disposição. Junto a Comissão Perrnanente de Licitação,
estabelecida ã Av. Manoel Messias de Uma, 49 B, Bairro Monte Alegre • Mirante • Bahia •
Fonc/fax (77) 3468-1029, das 07:00h ás ISKX horas. Os demais atos deste processo serão
publicados no diário oficial do Município,(wwwmirante.ba.io.org.br),
Mlrante-BA.9 de abril de 2019.
r^RCOS CÉSAR MEIRA

Pregoeiro
llt»
•i(T»//w« llt

poM

8T-

preço por Lote* Lei Federal n». 10.520/02 e subsidiada a lei nt, g.gi

melhores, mediante Sistema de Registro de Preços, por um período dc
25/04/2019.

situada ã Av, Barreiras, rfl 825.Centro. Luís Eduardo Magallâe»/9A.O E^tal e&cará disponível no

seguinte

N» 70, quinia-f«ird. 11 dfi aOrkl de 2019

IS5N 1677-7069

v«rinciM "O
rMrOrWO
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Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÜIO AFONSO
EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato ns 142/19, Proc. Admn. 2226/19 - Credenciamento n. 014/18 •
Objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de In»umes/materiais
para cirurgias ortopédicas. pjra atender d população do Município de Pau)c Afonso e
da micro • região, visando a preservação da saúde e da integridade física da população
mediante coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo o» preceitos do SDS
- Contratada; Almeida e Costa Com. de Artigos Médicos Lida • Valor básico anual
estimado RS 300.000.tX - Prazo: 12 fdoze) meses • Data; 18/03/19 - (SESAU),
Espécie; Contrato n^ 130/19. Proc. Adm.n. 3494/18 • Credenciamento n 002/19 - Objeto;
contratação de serviços especializado na realização de exames de OTOiOGIA. para atender a
população dú nosso munidpfo e dos pactuados, mediante coordenação da Secretaria
Municipal de Saúde, buscando garantir a preservação da saúde e integridade física da
população através do cuidado com serviços especializados, visando o diagnóstico precoce dos
OMume'<ro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA

37ú! 3b3ú DwUyaçJú dcR CUVCS altA (Áaao

C(aMlua.>pw«rev9CanuAa«oiQCf Arw4Pi*uiaU daSfva PN>o»ita • I>0b70l9

tema ruDl-to OiN rggil/Ara

DC tJiUf aBsvda do «•mal! cui>«i3Mjue/naQy>tâ>' «cm 0/ d»t CS CO oi 13 00 i^i r^ Pret^rtura
Mb>>ciul Ãoua Prie.^iiiii 10 de «DmI üa 3Ü19 Parronn ftaOniu da Aa^ada, PreqowBo

CNPJ N: 14.3eL,Mft'0C01-«1
AVSIO Pftl OAO FItCBENCIAL BR 9»l* 01 t<'9ei B
O p>«gc«(r9 de n«jni<«M da J '.i.ra reavora k.<a:*3
ii 04C019 a< '3Vi «Cm reruc leca)

ODjHO aquisição Oi AJ^^O^D r lO-aÇOS PaKa as C • .TP íiaS

• ««a «wm

ntíunaca b dtg br. Jrtagna . PA - JlbiTO!» AtíBASAPO.flNIOCAS JUNtOU • Prey*rtf0

SAAE • senviço autAnomo de acua e essoto de valença

AVISO ee eat oe HCiaiaaN ro w m 1 'sei >

BABYSHARK
fvf

CNPJ N; 1C.17B.(>B7.'M01.|1

e<U3 a<t Ca.W 1 «» wa wvw

- /. .CM.

APRE5£NTA:

CH l TAPiA9 do U«;\i.

CiPlO CC ,17AkjN* 1h (T3) 3:.2S 239' 0>ru<ja4&» dri niAn» B'ui • Oi^r»

CONSORCIO OE OedENVOLVIMENTO SUSTENTA^L ALTO AERTAO

.» % ÍJ". .-.V-».

h« d.< d« 34'n4/2(rlS O«lt.r-t0o >0 rngiaVO da ^agc4 para

nouliçSo de cnmbuiii«p>t rgrri c cccodo Oo surs as dameroai dai M<reiariat m muvcipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO

. « CPCD<nCi4wi N >u « r" " '

. IXDUCONToJ

PREOÃO PR€$£NCIAL N* 014/2014 A rrere<iiaa MuniGOiB «irt-iH <u Cnmiiiae na PregSo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOIBA
P£ l&t« rAMl9
0^24 04/lfi
asL->\ rraarn a» C)r*l'téi E4<JlV9d ira-ivS; ««a t'
09 Tr«-M-«èna.i UaM4-*J cpv rta
•<T4< K'*^>^Uy«aâfr*(eaa
••J* ow
N£/)J2
D9^«lAr»lMi :.a*k40 I «aaeira
P/a^N*!-»

o cr>3 i'.) »•'*» A.

45%)

P>n«.vr^ cr\

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA . BAHIA

CHP^N; 1).SM.«7S'DM1-ie

PREOiO PRESBNCIAL N* OI81MIB
A PraOMira fla PAI d» Atnva
> P& r«<»x«rA icidcAt cm 21^» I $ ^ CftSCtn ara lua lmb
Cvua crrkPdtatAc de pat»co Isasa ou lutidu poru )!iH.U(ad de t«pMv;ii da íiow^h E»ut9' poia

•« SacAL)>d( Mi/9cvat EiiUl na aaja

deer-nrcM atd«>d.4wa« nm frymwia

ousriXAem oera«cmcun 1»dcrer.araKéma«a ««/«dc rer tOu:a>da cuaip» f^nniil ioM-a
CCm adS&M.dD r^m? rnrvu lU i^ryn "O rri.nCL40 0e i'^ls-3a cnrrrwy yfçe ocC4 $44490
39A4/M19 a« i9\
i« ^«re;»L«i • Nua
D.-tu' in . 4' *yL*
oe lesacde
Cdcen e rty-^r-SrL r^.- " f LvJ.'
.r^e.4 e.i ;r-.%v
«.1 tm% T«íJ1 >34 Jfa'. a

AVISO DE RETIFICAÇÃO

rteA..A0 9otioi»;»d • Pcf-Lj SI'»'-'010 "íOrg jKSt.taje tf.e 0« 04.7019 no c«L,'Ay-,if.

EtF^DPTE C0PP£.O$ • PAJ ;• COJMid *sem.-a 94 ttAi.ao 1'.V47C19.00 OC ns LaN*-ee
Aba',ba«Piau*;

PREFEITURA MUNICIPAL OE CAETITÉ

PREFEITURA MUNICIPAL D6 PINDAl
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇAO
PRCOAO PRESENCIAL SRP K.*01S(a01S

AVISO DE UCITAÇAO • PREOAO PRESENCIAL N % 02&IM1> SftP

CSLTTO Cdcinau^o do vr^reta pa'a
rv'Aid>o a T«vian(A9 O» |n;c» 6icuIa9»
r.>.«a Uiinc<r»n 2a1A >&iM?0!9 MC«LAf<^3 Chautvi CPIIERIO ktanc
(uy iVm lO
CAL nft «ed* claCa^ssdAwtPaVA), vtij«Jo naAv Pn^ M<vW>a CwqiiearaOa OUaaa fcVi .Pnufl
• C«eliN-&u 0£diid WAtã
M nlaiviadJua na
rU Pie^tfUfsASjrKlM. d«
Ckaiitfiinn *t 1?riCC*nn CeW/ Ba tCW>v7Oi0 SvMio i/u<>i Po'«m Ptogjiya Ui/«ct»«

2J''-4 73ri ?>0>'|

O MuriciDio oa rinani, tornn put>i<D n Iil4a;»o Prega» PraaencNtSKr n' QlL/2019. «j« («<ti gor
mkM 4 yetlaçÃo de teA.i(rr< re vy« pin.ie(nied Ofé 3S/04''3(iie. jaOfWnoras. na Saoeoa

Pm/iiOira da rirvJii PrMr. «QA II ueALiiica20i9 Pa/aete TOniaAPiva dneSdneve Pre^eeira

«'ÃJm

SERTANEJA EMPRESA AGRO PASTORIL SM

,

PREFEITURA rAUNICIPAL DE SERROLAHDU

PftSfiÃO PAESEHCWL n* 0l»ei». a C^r-csMe

Ch.J, U«M »V.M1-T'

m Leeet*» da It/W^ de s«.

V%4tfa«.

•r«#ee-Êti»»daGarAe.6r>« r>c«oMemA>4 xaPiTCrMogmai
9a »(de
3019. erreorwaeLeíK»
/.* CltTCI? a 3.^ tonTr««nn«4.*o •

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

9e #*res»»cos cva e^p^i-e «a Pt<oi b«-« K-eíj-srle Sfcvet aB*nrt«*x orsu-bdb m Aw•"

Convwainaa o» aoyiqn para r*a),:»ç*»«« AGCmOO
ntlC^Cil 9 ia IBtO h^wt
n»H»wd9. na
Baipota voT, C#^>o bP9«j'M^A, sw cyrv« m
fSRMMoimOM aru. 134.1)1 IU«i3l « ••ui inaiaot w l» 6.404/J6. Mbarvide
MpKianema MOraidfnMa da ama Qg» ed^mniatradoiet: «aoTte, ^batPo a *ol*tao
Mt dambníCaçdM
sautft» «c^n desiiria{6o do Luo l>qiAOe ^ «tiitCJcia

aMial «nuiRaJo an Jt/i^TOlS o a difUiU^^^So Jo dAlder^got. drscusAto tobir«SfNBi(Sa«

— — ULr-:««a s.arw»rise -BA tiyéyme ciwXue*»»-e CdiU a
T» V«x« Nvr»»* n* W. Ml pMJ i«#ty»
dKAtfimeaaairaion Pa« Pr*»»(X

'AO
LI rsSiiSBW

silício de alta pureza oa BAHIA S.A. - SILBASA

Ju«<&al( pAMaiMeada »m;r«M • oima c^orrar.

CNPJOOJ.W 3W.IX01-87-N'RC 297 OCO 199 11

BaN«cav9A. 10«« Bpni da 3019
Cca^wA^
AiJ m 111 «rni (4 o

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CdnvseaiTas ot «dx^rteiec ;«/« 4L>6anriK.«t Oa'at4 Or>-dni * EibMMPwie cm m ruiiu/Bo,
«px/taTMirvwa. noba U.«4.7Qlb M «O M •<««>• na aeda kfM Je C^in^urVile aCsMde

18 C 19 BC M»3 Tlh

ÇTCatro jorgc Amaeo,

Serreage frTi Sade PcinCa • Bena. CSP 44l^SCrC*3. 4 'n- «e daiberar *Mr« 4 M^r« oM«"

sansuy sansuy sa. industria de plásticos
t V R£C1JPL%AÇA0 f wOCjAL • 90Ci l>*ât Ct CAHIp^ A£SN 10

dc «a A«*MfiB*eLi Cer»l Ord nena 1 rginer as cctat »et »>*«it7*demt
dtâdy e
rcBasdamenaaeróM'<-drve>0\ rrrna'^!»^ ain-i iAeTrxuemOI T*3919 J CMiasaVa

CAPiVP-- UK'8iV0«1.N
KlS8r''^9y006/>93

04 ncrwarot rrspvarrr» A>a»ff«b4aia Gemi Eai'ee*tfnwiA. r OeVT^ar Mbe B"a«i(L»'ign> ae

0att^Cbd9SLBp;«.ir d3aia-;<oead-orcAx;aodedin<-4S9 i ii^âdmydelue

p>UaW>s aidL<tn«i8 Pr>-rji ira m

EOCTAL DE CONVOCAÇÃO/ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

^ po 11 a Qfaione

Apoio:

^0 mnvtfadD« 01
M<en«wt fran ia
e<^ALSen»le4 Ge'« C<dn»«
09 39 e« Br<rii ca 30'3. ii 70 K: no<at. na Ma lONar «fUa ov»
'Si.Area iiVutbiNVatia

COPLC . CamaLan. ccjr 42 sto 240. £iiaQ« <4 Paoa a

M aai<i«ta<affl a* sagirniai maianai

dl cdani da dia 1) ArraciaçSo das osntji »raUiDiio ar\j«dwa Aditi^sfajKas, Myra. Oicuitlo
«aie^Se dai Daftfiui/atMi 'r«n(«ii«id« Cenuaniwa rsl*rDnt«« ao eiarcioo mci« ancaaMo •'*> 3l

PREFEITURA MUNICIPAL D6 URANDI

rarrurMfjrM QioMi anual det sdmnisr:ad'w\ * doi msmb^a Qo Cvnaiiv f«cai. p«t o aaarcicid

ACom«44o PemanaiMa da l>Tii4C4o de Muricip-d c« Vandi • OAbme piitMea Toixede 9# Praçv 003/2019 Pracnio Adminubnvw C2fr70l9 eçen o idguinre 0(i|eiv CtxibeiatM «o pme./C4a

dedajimiarad»20i4. ««omnaniLaaasOdsMaracarrtdoiAuüiiOfasindatisndf^tet sdeCyiianio ^ncai.
21 £i«dar 01 rMirt/rni «relngi a suplcntti ao ContiiePiu Pitcai para o e>«iLioo da 2919. Piaatlg da

or 2Q19 (maun<jima-(o so ouald na int(-u^4<i CVU n* 243. da 2VQ&i^, cu« «"«'nw a iPirv()o

CVU A* IdS. aa 11112^1. mfgrnvca du« O Patarfuai pMiiain da Dd^Ca<Aa no csoits' aMiol >etknia
xc piaa '••guara* a ade^áo do
mwlUr-l. « 4« '*• ;wra fV («mor. bVori**nei «a AcKaairj*
MBraa pe4*tMMad4l><a utiil**a«í»ejl»««a aretWLAtrmaar^^MCaS' do«n«» 141 a«
C*<xn7»-ww««ecnnaanae2SA «et^ L BOLSA BALCÃO rtaCSM• C«<-kvtM
0« VMmi Mo»4anc4
aeeaotte aaCa-rve-A* 6a*n«^«'W»p*<v-e<w»àe i^Ae-eKK* ia»*»
•*ew«a>if«Aaae*ew«Gti»Caonara Pax»fi»'t<»»'dA»aie»»TkaiC*>Net««rT'g.rt*^<a<aa«i
to»
PeMI *«<^«» no» Wm savxa Si C»'v*"ee euraçaaafnOa
¥•*

CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A.

TOMABA DE PPEÇO OC 9/301»

Ma9aAre)rae Ueneei de Poma r>o Ub-r.ipd 9« uran» - BAratararla es Cenbabe m Repatu
n' 1 Crl73e»-01.70 I d «e l>t>e MC NOA PPCÇO. vos o re^íM M CUPHÍI flíU GLOSAI, e imIo»

• M roM?Aae«y< M Kii«e«C«CO>c«» 0« rtefCM*»4 rrMerae eeiB/EV.~a«ne;d«t ft'«u
o Ed'4l no aimaí «) «j>nrtftí-a<«.-. f<4g Poi-« '77( WSi'i?' a oBave* dc 4ie ro .'awb
tf'ane&agd.t(f>A4£*;''«i U'en}.&A ICTA7019 ÇarcMcAd
riTiiiLi M itiaçA»

Pf-<.e-o P<«MWttaa

CNPJTJFIS nSS.&<F)3ai-H

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ N: 1S.7«1.S31r00dt-4»

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N-ISI-SOIS

GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A P'«gr«4'a de M.nr-ipin <!• No.e Vv"vOA rpAuzsra <-0 gie 2wj4'2tiin, at OfthSorvn, em
Sena Lir.iBCÃo na f.'doaiii{A.>" l'i-jVk P/e»--«ie n*!jT.'4i;i^, mar/v
i OIt. eo<a ccn.
VeiAçOe «« cmíraij p«e'-..«.i<».iA o p. Segure :* Veioj-re oa l^a-iíiarie MimKiei" do $*»Je a

fram ot SarAO**! A( 9aa'j( awrvtcadcM a<y4 « .laiamii*»! («rai OrdirUria • £xt'dcn>A«la Sá Cnalai
Agmafilsa «» Brs«U 9 A i^C^ceeHu') a aar '•«tirAJa
Jla v9 U Hrj M 301» 44 1900 p«/»*, na
MM auciai da Caar^yva »: ata soa ro 'm 20 M BA <193 Casas oa Aomm lAirwcv da C»ruçan
Cs»»9*« fMPw
iXewAre* •(«.« e W7#ie CW^dr
1 C»nAa»ii"biika OaaNQrOMrM
II £j^''vi*'.^«u(rai«Uraa(ârUsM«*:'ant7aiAi>ta «««•*u'n«K4*4'r«xraM«*Cc«iYW>'ia
w«o*n *>••«««( cMMl«rurr^am 31 a* MiA-^ce da 2ti 1.1 ? Cia-r«.esc;.S(a>^jv a c>ami«
dadWisetAeiWokAayn-^Migaagaianxeiee^ia^K^aMe-iiMMapmcedeíOii 13 C>ad«

CorreirT

da a<-damt4na «isande 4 ar-^pliatto ^te Ijridaat rt« Aten^ C*M<>alM«da am Sauca - Hirtirtar

Roalizâclo:

SamaCerb t*ur:<.i>si TJ -ra; 3 > .x«:# V,f>e-c » D £rg<A' role' I
»4v.'>Vr Pb «M da Corr^»
44c da P>e>^ &«•;« Ja r-./,.,..»
,«»»
. ea«(«n m
f*r.» v<«e4t>A :« daAsm da
>319 '.«'<b$ ClCty4A;>l

stme^etdpCraTMdeea Ayfrsfs;*>eti*f<»r^aT«»<n»*A^,rtó^»»S6OTO Wv?e^ a
14 'V*T-r i'f I a ~i~ 'rtíT f 1 aiiricVi ai n içl- nu ~in fmnifii ifi ii::i w » CfúPa 1

nora nA«4ÇA3

aeua Am L Cm Àiisnblaia CÒrN tAVaemnknS' 2 V Lunaiv O KW a laC»

^gCDaU de a.«<«i*ifi de 4ap(» aoiS' dl Cd-df"'*

'•'O' mM de PS 44434 t?OSl

a

GLiac«<M*Aai. «MK^erAn a>niaa dj«nm>l, i«r<j avxraFMd »knQ>/vmj »u.m uane^i w(ia.de

PREFEITURA MUNICIPAL OE ANDARAl

Ml ma» a ninxtnia ceiVATMj Mfd KS iK 939 104.41 |4ii;aMM » aan rnlr^». nomamoi a vi*ta

REPMARCAÇLO LICITAÇÃO 00L301» • PPEOÃO FRESENCIAL OOB/7C19
r<B ramarcdde a l íCAtto COGVdiu • f'regiLo Presen&ai CCS';019 Ol4a'e Auuiiiçid de «e'C4/ie
rpD V«-i, cti«bvar>j3 aiandLr et r«ivi»«Ã«oc'S da SecraUru Ua SüucnG^v Ciguix » CwiDjra. ro

Mda Pt 1S2 'io* 943.n rc4H4a t«»M«a edotma<r» «•nh^mcda qi^imnei, n;L»cDn>c(a Mama
S(e ml, cpdi a Qja'i« reait a 9*«.'eMJ e un (aifJiva) nind^ma 4

da PaMrv« da Ãag r

SLtatnçde da A(n«( (no yM< da PS 22 26C 994 «3)« 44 Paidva da CoreeA» ULmetdna EipaciW (ni vaiai
daíQ21.8U.^2S.OAJ.aric0nlcmdadsa4riadiita)tt4 noMi|>316944LS)na6 404/76, ca^amaotiiiMa

i*td)4rWB4''M4400i tM3 TSCiieia<diT(tn6«.0HM«nijtaM4mi saiKenbiatnQpianiaiiWvatdclMi
BVUid d* lierilledçld. MndQ 3031 SSO (dun nEifiat.
»i.ar4 mO. aditcantdi a dianu; BQvn a^oa

craniRat 34» 444 (dusa m M«t,
a Mstaru 1 cpng mil «istttv^-Ads a eureta « o<ioi
notiM KAaa pnbm-ijau U»tu 'A* a 1 .S03 623 <wm m um. VaMntn a iti ml, WKantn a «•ira • djai^
AMM Si^t Bbrcarcdi cu&sa*^'. ^ watt wbwoai g'aM4>TNm« «ot Kayttn na ye««%4a da

1 (wai ncwa açÃD gan eaca 4 {«t^a^j

?9'9.4 2 3 Sd afdmdd a aem 2.t mtre

da

«(cd m e* «.• fcaam DCda^t am 39 m acrv da

a nwy.»^ de tkx* de eoçe s* de a«un.ia ko« da

pia taSao a at^*a«i dc top» *co^ da Ccr-c^Hd

CNPA N: 19.432.97MW01.40

lonudo da viai4i24r 4 cxotCNit du riuire nj etçuia. prriçipoimvnlw nui leceii cv|os Uislíruas e

KeiMi 4» wnxUda» aiAiteiJung'>*'/L'nere'n no çfidbneeecCAPdet a«ã^j«

UerayPraço

Pdf
CMU 3.t,>>4/7br9 4s
e.,» t«rer da UotaçOn Editjte Di<«j)g.iç9o dus cuG-es
aM-Olano 0»<i4-t1a ht*p '.vpa» enjd'» bs « org e«.^ri$e^sno »VjMcoe«Njm b"\/»neç<*«
no StXY d« Cjair>çi>«4 na Pua M.u.rbh» 41*, AZo -a
<,>1^ Amijrui • Ba CEP 44 9XiOCC. «49 09 OOh 4s TJ
Tvi {/(•. 3)Á5.2Tr8 Ar*ara• 11747011 U<>i«% Mcura ite Sar"»
fJ/o.Pr^ce.r»

1. Pvt9^«».

a^á4ot na AiaamCM^ Cm õ*T*i*nd t Eipadr^an» u ao^miwt es>aT» evUr n
eoam<^*m (l)doajm«*R»dateareedOa
«drw^eWi «a ndndv^am catada docnaudtmaaaaada
íc* cscvadc. pi| aoatt ciWiad a rncdLtva darlLoaçAd
arMkJd aM d^le ic^wWYa
|>r| amra e« rddvei Oa «a^atanaç^o, ra C4id Sai pd»»eaa paiaMi a Lfccd se
Oi
rdlVTdniet ea itiansiieaubyoadsdepd' acendia* dawSi M' oafdaooaanasdde todai Ni ?4 oma a

Qwairti libai a>4»tde nxKotravdieparia re4i';a(ld MAuaireiaiaCarai C<^p.4f>a a Cineedira'!*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
CN»J Ki19.ua,6S0A)00141
AVI90D< MtOAO rRCBENCIAL »<«/301»

i. Oi dmmamiH |«ii'»t«i 44 rral6r«i a *ar»m dabbxUi na AiiamiMa G«r« Ordvibia a EnavMiani

APragaiira çornunca dw« raaUiara Pr*i;Mú Pretdno# Qlili3Ql9 ne di4 22':u.'»l9 éi 09C0 m
na eeoa dg PUST. ciJ>> oDjeie • CONTRATAÇÃO 0£ EMPREGA ESP^CIALUADA PARA Q

<ta ConufirMa am «w rnMii.amm Et«a Ci»N*(a<.aa Viiem MMuianoe • CVUam HUB,citILflcyJU *

FCRNEClMÉNTÔ Dg EQUlPAUeNtOS 6 MATERIAIS PERMANENTE? DiSItNADOS A ES

ancgNram-K I MdMiçae edadoonvos. a cdl'<aiiadKa na «Me dl CMVMNa.neBtda«i^eWB0T<9

da BU&rBúVFS^'A> fiem oa viieiase Ubcnociaa oe $i9 Pauie. am »wtmi>(^gi3ajemtá' s O
>«*c«nuj* mauneda DeRi:pagâoAecefii'4veUnu naMitanel ^aduKiçM da vota a\|l^cle, r« fe mia da
naPuçAa CVU n* I6S.<»1. librada p«.'a inaBi«ae CV U n* ÜS.*»!. *. amU dau. m i% (circo !•* noiw^ 0<
(torcamiMie mirunat de ecnag um a sent 9 'Siio a *oie. yya a nuaiaoM da C via«<'e F«t*. emaema 4

pe«m»nal<imrç*i>CVÚ-'134<0.1*3 •«•«ciNKiwXe ea 2« a tx. Cwnaeefl t9«am«R»*>m9
PaiSd MoBen» Demo Obmira.PfwidafUade e»nM»Na4*»nMi4»»9t9.

Correicf

TRUTURAÇÃO Da REDC oe SERVIÇOS 00 HOSPITAL MATERNIPAPC ÍPITC NOGUEIRA
RÃMOElCO UUNtCiPIO OE SANTA7ERg2l*4nA '8Ã. COM RECURSOS OE EUCNOAPARlAUeNTAR, PROPOSTA 11ST1 ÍJMOÍ/11SOOT. REFERENTE AO SAlOO REMAHESCENTg Og
RECURSO ccr menor preço
«le T(7S) 3B3»-2133. SohoteçAs dn ariiiai ro a-moii iintaun.
i4MrM)nn»C^4ü dom e divuiOKAe Ah demos ate» do cesamb- D<4ro 0<<rbi «vrrvr tanuare-

fiítra M cLsr? ti ia<>4i7Qi9 rayKkaSandtSBAAanp.PreTwaCRiai

SNbanuls:

uoE PARA n u3y-yo» (cãntaã)

ou •Tcr*. V www tXicccf ptaccBTit»

Quinta-feira
lide Abril de 2019
2• Ano - N° 2727

Dláriti Onci:il do

Nova Viçosa

MUNICiPiO

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ N: 13.761.531/0001-49

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N°131-2019

A Pregoeira do Município de Nova VIçosa/BA realizará no dia 24/04/2019, às 08h30mln, em sua Sede, LicitaçSiMVcO^
Modalidade Pregão Presencial n°131/2019, menor preço por LOTE, para conirataçâo de empresa especializada
Seguro de Veículos da Secretaria Municipal do Saúde e Secretaria Municipal Educação deste Município. O Edital poderá
ser adquirido na sala da Comissão de Pregão Sede da Prefeitura em dias úteis das 8tt ás 12h, Nova Viçosa/BA, 03 de
Abril de 2019. Leticia S. do Conceiçâo-Pregoeira.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no

seu veículo oficial para que a população tenha

Imprensa Oficia!

acesso e sua gestão seja transparente e ciara.

do Município.

A Imprensa Oficial criada através de Lei,
cumpre esse papel.

Gestão Transparente e consciência limpa.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIV6NFTIMRQ8MAZEWT891Q

Esta edição encontra-se no site: www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.761.531/0001-49

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCUL N° 131-2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE SEGURO DE

VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS.

NOME DA EMPRESA OU DA PESSOA FÍSICA: //À^/CO\
CNPJ OU CPF N".:

^

ENDEREÇO:

CIDADE;

{//rr?C^

BAIRRO:

_.CEP: ^5

ESTADO:

(V(O-0

NOME COMPLETO CONTATO

FONE:

FAX:(

),

ENDEREÇO ELETRÔNICO(E-MAIV)-.
RECEBEMOS NESTA DATA, CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO ACIMA
IDENTIFICADA.

NOVA VIÇOSA,
L.

DE 2019.

'ASSINATURA

Av. Oceânica, n° 2994- Abrolhos I ~ Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.;(73)
3208-1124

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.761.531/0001-49

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N" 131-2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE SEGURO DE

VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS.

NOME DA EMPRESA OU DA PESSOA FÍSICA:
CNPJ OU CPF N°.:

/A

■ "í V ^/OÒO/- 3^

ENDEREÇO: kJ.

(jmòoSr^

CIDADE:

BAIRRO:

ESTADO:_

.CEP: OH VQM ^OOO

NOME COMPLETO CONTATO:

FONE:(

)

.FAX:(

)_

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)-.

RECEBEMOS NESTA DATA, CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO ACIMA
IDENTIFICADA.

NOVA VIÇOSA, \2- m/n cAjVy'),

DE 2019.

ASSINATURA

Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)
3208-1124

/
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Av. tíã!. Nações Unidas, 14.261 • Ala A* 29> andar

HF™

04794-000• Vila Gertrudes• São Paulo/SP

^ ItI**!

■■C

www.rnapfre.com.br
CNPJ; 51.074.175/0001-38

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
AO

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA
PREGÃO PRESENCIAL N" 131/2019
PROCESSO N"533/2019

A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, inscrita no CNJ/MF n" 61.074.175/0001-38, com sede na

Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A, 18" andar. Vila Gertrudes. Sào Paulo/SP, por intermédio

do seu representante legal o (a) Sr. (a) LEANDRO SALOMÃO BUKZEM, portador da Carteira
de Identidade n" 167.607.11 SSP/MG e CPF n" 106.416,160-94, DECLARA, que cumpre

plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII do Artigo
4", da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, refcientc ao Pregão Presencial n" 131/2019, estando
ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.
São Paulo, 24 de Abril de 2019.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

CNPJ/MF n" M.074.175/0001-38

LEANDR^aCOMÃO BUKZEM
RG: 167.607.11 SSP/MG

CPF: 106.416.160-94

SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Deficfente Auditivo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0800 775 1079- Ouvidoria Deficientes

Auditivos ou de Fala 0800 962 7373 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13ii (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá
ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos nSo atendidos
pelos canais de atendimento habituais.
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htlps://autdlgltai.szsvedobastos.not.br/home/comprovants/94342204191447560684
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA

/

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 188S

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBFTOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitádo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 56030-00, João Pessoa PB

Tel.;(63) 3244-5404 / Fax:(83)3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mall: cartoria@azevedobastos.not.br

declaraçAo de serviço de autenticação digital
o Bel. Válber Azevèdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Pnvativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, ele...
DECLAfUV para os devidos Tins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenliceçio Digital' ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudiòal contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1234SX1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Servenba pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanta for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço littp://corregedoría.tjpb.jus.br/selo-digiial/
A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS SJV bnha
posse de um documento com as mesmas caracterislicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MAPFRE SEGUROS

GERAIS SJV a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do iloajmento apresentado a este Cartório.
Esta OECUU^ÇAO foi emitida em 22/04Í2019 15:45:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1", 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contenda o Certificado Digitai do
titular do Cartório Azevèdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAPFRE SEGUROS GERMS S.A ou ao Cartório pelo endereço
de e-mall autentlca@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs://autdiqltal.azevedobastos.not,br e infomie o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1228507
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 22/04/2020 14:52:33(hora local).
'Código de Autendcação Digital: 94342204191447560684-1 a 94342204191447560684-3
teglslações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n" 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N'003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
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SLO PAULO • CAPITAL
LUIZ AFFOH80 SPAONUOLO MED1NA
Tab«lll«

UVRO: 3744

PÁGINA: 101/104
TRASLADO: PRIMEIRO
FOLHA

1

PROCURAÇÃO PÚBUCA

negOcios pColicos-licítaçOes

Saibam quantos esta pública procuração virem que aos vinte e sete (27) dias do mès de

', p- ■
;

novembro de dois mil e dezoito (2018), nesta Cidade e Comarca do Estado de S8o Paulo,

i - Capital, na Avenida das Nações Unidas, n" 14.261, Ala A. 29* andar. Vila Gerirudes, perante
mim Substituta do 21' Tabelião de Notas, compareceram como oulcrgantes: 1) UAPPRE

a'

seguros gerais S.A, com sede neste Capital, na Avenida das Nações Unidas, n' 14.261,
^

'r;

fir.

Ala A. 29' andar. Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscrita no CADASTRO NACICWAL DA
PESSOA JURÍDICA (CNPJ) sob o número 61-074,175/0001-38, com seu estalulo social

consolidado pela Atada Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2016,
. registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP) sob o número
171.607/17-0 em 12/04/2017. neste ato representada, conforme o artigo 13, parágrafo único do
referido estatuto social por seu Diretor 'M' RAPHAEL DE LUCA JUMOR. brasileiro, casado,
securitário. portador da cédula de identidade RG número 10.690.829 SSP/SP e inscnto no

CPF/MF sob o número 037.583,788-42. e por seu Diretor "B" WADY JOSE MOURÃO CÜRY,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n' 7.606.961-8

SSP/SP. e inscrito no CPF/MF sob n° 240.313.489-91. amíjos com endereço comercial nesta
Capital, na Avenida das Nações Unidas, n" 14.261. Ala A, 29® andar, Vila Gertrudes, CEP
04794-000, reeieitos conforme Ata da Ass«nbléia Geral Ordinária realizada em 31/03/2017,
registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP)sob o número
335.749/17-3 em 24/07/2017, dos quais cópias autenticadas do referido estatuto social, da
eleiçáo dos diretores e do CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ). encontram-

se arquivados nestas Notas nas pastas 177,187, e 193, sob os números 163, 078 e 141. os

quais declaram, sob as penas da tei. não haver alterações estatutárias posteriores às
mencionada: 2)) MAPFRE VIDA S/A, com sede nesta Capital, na Avenida das Nações Unidas.

^

n'14.261, Ala A. 29'andar. Vila Gerlmdes, CEP 04794-000, inscrita no CADASTRO NACIONAL

I /. -

DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ) sob o número 54.484.753/0001^9, com seu estatuto social

K

consolidado pela Ate da Assembléia Geral Extraordiriária realizada em 15 de setembro de 2017,
registrada na JUtíTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP) sob número
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado de São Paulo

Sute®i

58.479/18-1 em 01/02/2018. neste ato represeniatía, confonne o artigo 13 parágrafo único de
seu estatuto sociai. por seu Diretor "M* RAPHAEL DE LUCA JÚNIOR, brasileiro, casado,

securilário, portador da cédula de identidade RG número 10.690.829 SSP/SP e inscrito no

CPF/MF sob o número 037.583.788-42, e por seu e por seu Diretor 'B' WADY JOSE UltOÜRÃO
CURY, brasileiro, casado, engentieiro civil, portador da cédula de idenúdade RG

7,606,961-8

SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n® 240,313,489-91, ambos com endereço comercial nesta

Capital, na Avenida das Naç6es Unidas, n® 14.261, Ala A, 29° andar. Vila Gerirudes, CEP
04794-000, reeleitos conforme Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 31 de março de

2017 registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO (JUCESP) sob o
número 333.322/17-4 em 19/07/2017, dos quais cópias de seus atos estatutários, da reeleição
dos diretores e do CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ) encontram-se

arquivados nestas Notas nas pastas 193 e 196 sob os números 143 c 156, os quais dectaram,
sob as penas da lei, não haver alterações estatutárias posteriores á menciortada; e 3)
BRASILVEICULCS companhia de seguros, com sede nesta Capital, na Avenida das
Nações Unidas, n® 14.261, Ala A, 29® andar, Vila Geitfudes, CEP 04794-000, inscnta no
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ) sob o número 01.356,570/0001-81,
com seu estatuto social consolidado pela Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em

29 de Janeiro de 2015, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE sAO PAULO
(JUCESP)sebo número 261.519/16-5 em 17/06/2016, neste ato representada, conforme Artigo

13 parágrafo lÜnico, do referido estatuto social por seu Diretor 'M' RAPHAEL DE LUCA
JÚNIOR, brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de identidade RG número
10,690,029 SSP/SP e inKrito no CPF/MF sob o número 037,583.788-42, e por Diretor 'B*

WADY JOSE MOURAO CURY, brasBeiro, casado, engenheiro dvil. portador da cédula de
identidade RG n® 7.606,961-8 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n® 240.313,489-91, ambos
com endereço comercial nesta Capital, na Avenida das Nações Unidas, n® 14.261. Ala A, 29°
andar, Vila Gerlrudes, eleitos e reeleitos conforme Ala da Assembléia Geral Ordinária realizada

em 31 de março de 2017 registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(JUCESP) sob o n® 333.S5S/17-6 em 20/07/2017, dos quais cópias autenticadas do referido
estatuto social e da eleíçáo dos diretores e do CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDtCA
(CNPJ), ficam arquivados nestas Notas nas pastas 178,187 e 193 sob os números 051,082 e
142, OS quais declaram, sob as penas da lei, não haver alterações estatutárias posteriores ã
mencionada, os quais declaram, sob as penas da lei, itão haver alterações estatutárias
posteriores à mencionada. Os presentes foram reconhecidos como os próprios ^e à
apresentação de seus documentos de identificação, no original, do que dou fé. Pelas
outorgantes foi dito que pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, nomeiam e
constituem seus bastantes procuradores 1] ISMAEL PAGANO FILHOi^brasileiro, separado,
gerente comercial, RG n® 16.809 507-5 SSP/SP e CPF/MF n® 095,7S5,808-7I>. 2) REGINA
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HELENA BÁLSAMO. brasileira, securitária, RG n® 6 502 173-3-SSP/SP e CPF/MF n"
052.463.48»-22; 3) LIDlA VITORINA DE SOUZA OLIVEIRA, RG; 43.680 340-9 SSP/SP, CPF:
312.914.418-83, casada, brasileira, securitária; 4) ANDRÉA PELLEGRINO, brasileira, solleira,
maior, assessora comercial, portadora da cédula de identidade RG n° 23.760.637-6 SSP/SP, e
inscrita no CPF/MF sob n® 147.414 939-30; 5) DÉBORA FRANCISCA DE SOUZA, brasileira,
casada, coordenadora, RG n® 34.096.524-1 SSP/SP e CPF/MF n» 284 725.768-33, 6) ANETI
TEREZINHA CAETANO DA SILVA, brasileira, solteira, diretora comerdaf, RG n® 10.061.901-75,

SSP/SP e CPF/MF n® 270.785.400-00, todos com o mesmo endereço comercial das
outorganles, eos quais conferem poderes para, agindo ISOLADAMENTE, representarem as
outorgantes. sempre dentro dos limites estabelecidos no estatuto e nas atribuições ora

conferidas; a)até o limite de R$ 600.000,00(Quinhentos Mil Reais] para cada ato ao quinto
outorgado; b) até o limite de R$ 160.000,00 (Cento e Cinqüenta Mil Reais) para cada ato,
ao terceiro e quarto outorgados, c) até o limito de R$ 1.500.000,00( Hum Milhão e

Quinhentos Mil Reais) para cada ato ao primeiro e segundo outorgados; e d) até o limite
de RS 3.000.000,00 (Trés milhões de Reais) para cada ato ao sexto, outorgado; : 1)

Credenciar terceiros para representarem as Outorganles nas licKações perante órgãos públicos,
através de carta de credenciamento, conferindo-lhes poderes para assinar requerimento,
v'\

propdstas. declarações, ofertar lances, interpor e desistir de recursos administrativos,

:'*_r

impugnações e representações, receber nolificaçôes, acordar, transigir e fiimar compromisso; e
2)assinar contratos administrativos, em conjunta com um diretor estatutário das respectivas
Outorgantes. Enfim, praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato.
O (s) Outorgado (s) ora constHuldo (s)fica (m)crente (s) de que ao se desligar(em) do quadro
de administradores/funcionários do Conglomerado GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL

e MAPFRE, do qual faz(em) parte, ou debrar(em) de desempenhar sua (s) função (fies), não
mais poderá (âo) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito
os atos praticados após o seu desligamento/ deslocamento, sendo. Inclusive, responsável (is)
por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu

desligamento/deslocamento. A validade deste instrumento poderá ser revogada expcassamante,
ou. automaticamente, quando o (s) outorgado (s) deixar (em) sua (s) função (õesl. Sendo
vedado seu substabelocimento. O PRESENTE MANDATO TERÁ VALIDADE ATÉ TRINTA E
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UM (31) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE (2019).. Os dados referentes às
qualincações dos procuradores foram fornecidos pelas outorgantes, razSo pela qual este
Tabelião nSo se responsabiliza pela exatidão dos mesmos. Assim o disseram, do que dou fé;

pediram-me e eu lhes lavrei o presente instrumento, o qual. feito e lhes sendo lido em voz alta e
clara, outorgaram, aceilam e assinam, dou fé. Valor cobrado pelo ato: Valor cobrado pelo ato:
Émolumenlos R$ 2B1.48. Estado R$ 74,30, IPESP R$ 50,84. Reg. Civil R$ 13,76. Trib. Justiça

RS 17,94, Santa Casa R$ 2,62. imposto ao Município R$ 5.68, Ministério Público R$ 12,54 Total
RS 439,06. Guia 0048/2018. Eu, lONE DOS SANTOS MENDONÇA, SUBSTITUTA, a lavrei e
subscrevi, (a.a). RAPHAEL DE LUCA JUNIOR II WADY JOSE MOURAO CURY II lONE DOS
SAMTOS

MENDONÇA

^

NADA

MAIS.

Trasladada

em

seguida.

imprimir e conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO

DA VERDADE

lONE DOS SANTOS MENCfONÇA
SUBSTITUTA

21'* Tabelião de Notas
lone doe Santos Kentionça
Substituta
CódÍEO do Selo Olgitai: 112Z921PR0000010843001184
Acesse em; https://5elodígltal.tjsp.ius.t)r

ir.
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https://auldlglta(.azevedobastos.not.br/home/comprovanto/94340412181421130643
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAiBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM1B8B

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS.INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitádo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Te!.: (83) 3244-5404 / Fax:(83) 3244-5484

http://www.32evedabastos.noi.br
E-mail: carlorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevèdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nasdmentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECL/V^ para os devidos fins de direito que. o documento em anexo Identificado Individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida seqüência,foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoríâis e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código ijnlco (por exemplo; 5efo Digital: ABC'f2345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço hitp://carregedoria.ijpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A tinha
posse de um documento com as mesmas características que (oram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MAPFRE SEGUROS

GERAIS S-A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/12/2018 15:57:46(hora local] através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS SA ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentica@a2evedob8slos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs://autdiaital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1126695
A consulta desta Dedaraçâo estará disponível em nosso site até 04/12/2019 14:23:17(hora local).
'Código de Autenticação Digital: 94340412181421130643-1 a 94340412181421130643-4

'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal r° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13,105/2015, Leif
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N'003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
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ertére prevuceno a/Q^o 170. parityar» t*. neee IL da Lei 6 40<.7e. Ae

aa «treadat eee isttfncme eude-

pMa Maetre E/»«l Pvbcpacãas 6.a. ("DSxUKtAJT). a AasarrAieia G«ralettgera lan Clretor Presidente^

«r(M « ree^iluaiu, neste «i» em moeda conerte neocrai. p«io aaorwsia MA^nt M B*0 ^Ptleipetáee Ortooes M c lan arrtto lAce-PtsstoeMe vibv os 0«e(OtoS D. Rarágraãe i* • Os Cretores «sercarãe
ptdrafioda v»torce4i«dea7-%A>cleDa^n^o de JO*. do MS 1Sd 905 MO 00 lc^»ecnMer«e • mandai»* DO tanora^Q de 3 ()'«») o^oe. bomitoa a mtoçite. barevMe 2* • O» rruntorsA da Droena

»«• iT^v^v, nmacw4ea e hmv#a * ta^co ml reõej ctntrrrmr t^d um)o aq Bnielm de StAnclpãc cv^ente do pariaarcamdotonsedMdspresiar caução tome ^atwrua** eu* gestão. R»»ãMMeX"-A4pes*oaa«u4

áACiáJ a prcearvle. i»l Em aectyráva do
rv» aprovado a capiial sroal da Canpaonia pe«u do potoAram f) eargn de Dveior dpvsm cAr pesa/MS 1<ACAS de recorRtotida rar*itaçAo * prasb^c on sua air»
]R| i.<ltS.í63.44A 63 (un brKto npveconiM e CMirue mip««ei. oiMentoi e aesAcnU e V6e ml eviAiroceniPi e prefisaienAl e eonerpal ecm a gcafitoAção necesaana ou tov«nénaa prpiAuanal no ramo de negocio da
dUirenlA c giaaffp raaie c soiunu e ne» ccntavosi pu PS i! 47^2.666 A44.63 ^Od» fidee. etíeoia o dota n» penhu e suas siAtoOiariaa. Arilgo U • A A&aemMiia Geral desi^ivã, doAe oa msntorM da Osetona. aoualet
l»(des, odecofiiee « engweriU e etie m^V «jaeeur^ e «uarervia e gaairo reao e se&senia o it«e canizvoei. com

qua r»c«b«tão as responsttiãdaOea perante a 6U1&0 nos lermos das Circultoee SUDEF* ri* 21* « 240, Cos Re*

; a coraequente aleraçio 4o Artigo t>' do EelatutASMUl due pneaa e stgoter com a eegumte 'edapáo* "Artigo S*. eoljçõee CNSP n* 114 e 14X bem como em Queisaue* rrorrnas e^das ou que vvetem a a<r edtadM. esubele0 evttel eeciat.totaki^io evboeriio e integriBzado.l de RS a.0?7J5B.a<4,63 (dote btl)dM< eotorrie edoto cenOo • oOrtgarcredade de ia1 deu^iaçãu. ccntorm« dMOO a CAria-Ctiaila' $U$ER'T)ECON'DAâ.V O&XE. de

mtóoe» cAodorttoi e eáepjeala • oRa mIL ouafreeaniea o «ueronta • quatra toaie • eeuvita o tréa eonia» ?4431iK06 e suas «iMeçúss potoerkires. PorágrMO ÚMee • A jrrvwlA»» dc» DretcVes no ^vgo dar.Mvs fm-

«e»|. dMdido «oi t.K7^d7JaS {vm blátie, (rcanlM o eeaeonta a aata mlftóee, qulnh^ite* teseenla o Mivfie osirtaUjra «In rospèaãMQ termo de posse. ;gvto A nantodgação peto SM SR Artigo 12 • ãa ncutotodM da
cottm^nuniaitwKiwtoatráe) epòo* otdUtárieinomAAUvaaeaem valor noeWar.iv)apmAraecrib> Dretcria serão atowodai peb voto da maioria si rrplee doe Dmkres pressões rva rwiãQ da Dreten^ RieRgta
hdjçSe de Miaiuto occtíl nos mrnoc oo Arvmpi. EMCCRRAiláNTO^ v>sa miis havenoo a vaiat, tv SLFspt^iea Io Vnâeo • Caso oeona ivna Mue^e de smoaie rvo AntoAo do leuvães de Dveiortà. e prcuetlfitoriB ibaso dew»
• eesaèocelo lempb nee«UA/)9 A Ifvtarvte da {resenie su. oue. or^»«e de <da e eP^ada ccnt^me, toi snvrada

rã ser eteervedQ (1) será ouipenaa pc 3 (V4ei ^aa 0>b«a reumão em que m ier««a iderddicoda a vnpesstoãOade

e aapnada 0V ledue u* veevtos. ASSKATURAS Uáád Pcticto Danoso, Presidente Car toa Abvro Landim, da acordo «etotrwnerva a te"a d«r(r-«veda nveterte: ju| dvente o preao da ausperaão, oe Drtoce» s os eotcn»*
SeveiitVi.
60 5H2 Peitopa^óes $ A.
RiaM>t(o Bancaa Vice*Prp»idnrite, Catios Atoaitii ua gui ce mdtcAram ümorão retoliar oe melaves «Wivçia para ibariçAr vm c«<ia«ns>' retodvamerriv a cFsde

Landim Prrrtiradivk. C6fiTPAQt A |va«afi(A aia é ri^a 1*| da nnginel. lavrada am Ivm pr^la SAoPauto, 1,S da mjiArta nantrover«da:e (UTi ceao, apesar rtoa ivtlnrçoi raafljaÃA. não lonria eidortoiufvtosa toonçarum cnnien*

»o rtoatno ã maierv* cenvovoruto. a reurvão de Drettoia aerj retomada no 0* Iguario) lãa uto Aptos a retcfida
A>CCSP n* ITI.HTfir^O «D 12A4/Ut7. PUvUR. 9tn» GoAçalvoo • Seorelárla CetaL ANEXO R «IIAPfRC suaoenaáo. semnBceeaidadedeccrvocoçkoorVvu.nomevnahorárteototaisendJelMehtoide rsaado, aren
MOUROS QERAI6 6A. ISsMaSlAna eilegrMl • CMPJ; «4174.1 TSnHI «M 'NAC; S&SeOWm.t -eeTUWP da gue a« conwe a ahscussão sevMe a retords metsne corvqserttoa. ArVge 12 • Alem das ainlUçòespcctoRas
SOCIAL CQNSOLIOADQ «CAPmJLO LDEHOWACAO. SSOC. OBJETO C DUHAÇAOt Ailige 1 • A Cv^ í>i ieGatoção sãcáwt convele a Dveloris priste doa «egito^ afcd' (M '«tor pelo CLeTranceno 00 Mano oe
deaerrtoro do 2016. ReboKe Darioeo • PiesiderHe 04 Ucaa. Certoe AI»erto Landim • Sectetitio da Mm.

: rm tem a dotvmmaúode UAPrHC SCOLAOSOERAIS $ K. cd/vOtiriCa ctvrQeul».l.«ia eMa^tf da MAPFRE

negodoe e da oçamemo a ^al da Cavnoaniej. <«) rspresaVar «ova e pesvwverae a C^rtoorlei pereMe Rua»*

lEB &K2 PBnKevacA«4&A.e eutonlMSa e liaiMW p"|n 0«eeu Federal n* D).17il da Jl de ovLAn da 1VA.A. «juer Mretotüt, (ej uaifav • Isfer oareru es da(err*meçóee da Asaerrt*** Ooto ce C«<iqior*u, (rv) lr*F*,aer «
, urdo te^da pOe crasente EeUMto Seoel c pdas Owoei<4ce le<«e e «egMamcrLve i qv« R e totem acdOrci k suCmMor k aprovoção aa AsaorncãM Gorsl da Compantoa os <*|e<rtos gems do atuaçãa e o« Manos esbaltogcos
: rfifBHliPN*"' Arága 7 • A Comiiardiu lem aeOe e lote ne cidai>r de São Pauto, CeUdO Oe São PaiJo. na pars o sucesaodctoiaebtetivQA, asaen orno do Mane os negaoea, b«m como anabsa peroMcamerts a aiueção

|<M«l U> Ni;tM UfMU.

14.:sl. Ala A. 29- aroat. VU GemuiKv CEP: M7Sa.(l(M. Patagrda Orlw . d« cumormenlo de tite oúebvoa « estrtoãgas t odoiar aa medidaa nocesaãnis Mn Pua ceosecuçãfl, fv) lerrixitor

A CompanTiie podetá. pcdeldereçie dã Oeetetta. «lar e evlinguv «gencJae, üIajs e eKiit«r»M de iept«eenie(áe e ivbmetar a anreveçao da AjsemMeia Oerol da CompardKi oe preasupostoe enuae de rectolas. detoieeAs e re*
em qvAloiaier to gar doterrMório neelunal cordpnna Adlgo Tj. tnUeg
Artige 9 «A CompanAria lem pot objetu a luffadea, Aosan como n prev^óea anuao da «luaçãe firtanceOa e pairaneMal Ca Compjniva bemçeme anatsar
^ V«ra(õaa de 4»(jivue de iUr>os, em oualdu'*' tlat Mia» tnodaãdadea «Ai IratrwK» e dc ramo d« |iarbirlH.s>ner>ie A «Kueçãe «to avuakitorJo de tele |ve^i4iüHoe e ptmtoóe» edctar as maãitoe "iriTitii*ia
seguro Oe ^lanai, peijertoo fta/ticipar Oe mtu aroeO.vflet, observadas as dipos><daa togats penrwtae rara m coroecuçãrr (vi| il^ittocar oe prvicvaca riare» rU Cempanká». adoundo a se tar o ccart, {antoveM s
' Pvigrtfe LlM«e • F <j vedado 1 CpmRWva preS» lianca. aval acerte cu 60ccnga'.ie acA giulcuer forma em aproAção cto AfisorrMna Gerto oaCoifqurdva »« métodos noces«árus oara ouã adequada Mtoonção e gostio,,

operações

ao «eti otutoseOAL não se aeácjrde esta vodapáa no easo do CtoeraçaysOe c«^*o. eop

(^1 receber e ansUar ntormeçocA sobre rtodãnoas operaflonaB do carjsw ftacM Aa^zações, etopoçtoes ou

,seguro • reesaoiaii. Arágo e • O ca^o do dveaçèe de Contoeme • edetermnado. CAPtTULO L CAPITAL rr«erpo(»çãe de detoaãseroeurs^e(ve)aiAi estongui ag0nQAa.llM«.sucursMBaueítoiieriQader^es«w

.SOCIAL E AÇÕES* ArEgo S • O ceftoat aood,

eutocrSe e mie^elTede e de Hã 2.g72 EâA.au 63 uçãe da D^noanKe. Rtoãgrafe ÚMcd* A fewetodaçéo 04 ConwvM dartoeto medtorde a oa*ei«iura de deia

' (d<ris laia'as, aeterVa e dow mdH^. inccorvos e cf>fjsr^»

tato ml. ouatrccorvcrs • uvarera* « ^ialro teers a Drtoor». »gif*Jo em «A*<un«o, dc« quais, r^eceasenem^rsi um D«stO' 9 e um Dvtoto M. «tollgo T< • AJem d«4
etntuiçãee previstas rw erOgo ntSma, compete M Diretor Rroaldar>M da cemrarthU: (<| superMMonar, montar «

sesAenta a irèe raniavo&i. AveliM tm l .3t3T,5&7,923 (lan btRAp Ireaerdose sesaerla n sriemáidee. cnanhaniDS

B soasenta o sela rtal ncvecerves • vnte »ités) açtefi «rdmárias norrunalrvas e sem valer nominal. Parãgrale 1* eotodenai as atrutoadoo dos oombs DrAtorcA ettabMcecMo, quando tv e eaao. aa fimpdes do oada um dentro
• As açães pedotio eer represeniailae pca oauIcUs reproeenla(toU « tltuioe rnuBptos 0c açOes, gu« deverão ter. do s«u aetor de aüvKlode (h) convocar« preuér as roudtoaa ortoninaa a «rtracrErãriaa da t^elona da Ccmpa*'
1 ebtigaionimaua, aa aspneTuraa de 2 (doai de aaus DoelortA do C9i(prmidede com este Eatatiito Socai e com nrua. (IHI manter a acionrsiA úrica da ConíperOla Mcrmada sctore Iodes aa alMdatosa fMuvjqee d» Contoareia e
vdo r\js deHrereçóes das Aastot* (TMAT aos membros 00 Gâr>aebio de Atonmrsbaçãe de aoorxsu U"toe da CorvarUas rMetOnoa tmiunelu
fv) pr<tooraeC<vnaeãK/ do A(pnn«rag«o d4 «ooresto i>^ de Cúmo***a ptor^ quo jnsreem o deeemn>.v-<rv
to <ti Ccrq^rã^ 9" igdA t» Mgrrwit* da sue^ oSvidedes, v (v) Mebcvor fvtficr eo Çteseto» de AdntoúAe*
• At lAutoiaioas Gcvs sototão aor Oitomami u gto/MtOnenaa e sotrenle se nslabrãd com a pot«r%a do Cão da aocresto útmcs da C/rnpareia profelM de mídançm brgantta«3aA«A deremnieo de eogènoas do negi>
saj ipicaaceresu. destoamoFe i(<«iiiiHilii>i «ta kama do aesj octaaxoeooaLPoágnfeOnlco • As Assem- oo. AiEga 15 • «UCm das atitovçtóea proMOas no Arbgo 19. cancele u Deotor Via>RrewÍ«iie da Corr^adoA
liáHri Doeis serão ps eo^des peto Ouet« Presldsftte eu na eua eioãnca. peto Ofeier lAee^ostoenu, Em case fi)ptc(Por ao DtrMqrRreetdonte Manos queertofttem o desameávenenioâa CvrtoanlU em Iodos CA segmerttAda
de aueãroe dv Oõeiva Preeiówiie e de Drsiwr Vtoe-Pteoeeraa v a<(oni6iesn<;;i «scwtoeta o Preaidenie de Meea MAS etindades: («j elaboror e cobcr ao Otetor Pisstoenie eroietcs de mudanças crganaaeenals deccrreities
entre oe lenset^us Artigo 6 • A AasurlAito ôerel Ordlrvuia satã nulzoda. tiHCovMrLamwite. até u dto 31 «In do eiigenOas do r>egó0o: e (re) condioir e cocrdor^er sa açdes coersdcruva • coorporatrvss da CompAreSa.
março de cede arvn. para: {i) (csiut es cv>las da Dieloria: (Kl daruli' • vcí^ ae demmMteçdeS tlnancovas. («u) Artigo 14 • A& deibereçdoa da Desiona s oo afu* i/ue respo^res OuMorea no s*eraciu regMar de eeu» cjrgi».

' aleglsleçãe eiácaiol Pwãyeéo ^ • Ceda ação orOvwta dara tAriataa I

IbWat Caros da CcmparViva. Parãgnto 1* • A C'Tito*'TunAa (VHlarj otnbrportos hoiaAndnab CAPÍTULO B.
lAOBCMILCIãáGCBAB; Aiqgo<»AAnamiiaaOeral ãbãreiesitoencr dognomoda ComoarevA. ArQge 7

defcdw ar saere a deennacáô do iioo iQvedo dooerctoo e a devibuicio dcednsdendoe, e (n) eleger oamentoros

Mv^m i ComperRU, na torma de IM o do Estatuto Rodai úcardo ns DCrotores. em caso do vlMaçAn, artodarte*

lorma de retn^erecão ea sckMsU em tnenc vite siqaerlrr I outoe Ooieme tuds na pcMcs de d >*dandQS da (^nn».

ÚrMco • Oi tnwntvus de Cv^AsEto FiesM tvns'l«^ posas metoante a asameiure do leme rMpoave^ leveM om

da Dretcne o deotor socn alrisUlagid de Comatto Fiscal a ãor os mcrtaries gtoOM anuais deremi.r)«reeãd rfcrie reseceisi^ia ocba proT^AOS auAOM a lereoeos e soonoesa. CAPÍTULO \C CONSELNO FISCAL:
das DreScVM e ni^reroe 00 CortaaOo Placai Ar<gp9*Sem cterum oa ecmMãnoa ca Aesnmcjiin Certo (v^ AiEgo 17* A CtoTBartoia icrã tfn Cerreeá:» Fscal rião pomancnte. cabondo a Aosetrcãca 6?«al da C«ntoaF**a
sfi tomeosto
Vtosa peto le^toaçãe apãuvel e acaawe«e das segir"tM daCtoorsedes Oependarj de eroseçso peto Assamtoleta a Ceo&lo p9 aja mstalação. ArEga 14 • O Cor^aelho Fesul da ComavOse. suardo
Octo da Ctrr«ar*u (r)tos£rtsM;iodadMdrmOos.p«g»wSvdajijto»scitreDcaitosl|«tcvia oj «jaldrar m/" pstod rrv»s«es m«r-«rM qus niogrem o coroMrw Fiscal oa MAPFRE 88 $H3 Pjrbctooçãea S A. PprogrMo
psrKa, conlenrie etUboeods. de icmpes emtantpoL ptoo aoertsis unco ds Ccmpwinu, <«) mudsng» napcao. kviO prúcro. CAI^LO VL COUTE DE lAUOlTOlBA; Artigo tS • A Ceo<umhiA aera supeTMSNn»d.> pMC Ccrtoã
CA do dtolitMcJto Q« dstoendoe ou de iu^p* sobro o oapiito pepuo, (o) aprevagio dc »ecotom arcos de tusãa de AuditcriA da MAPFRE DO 0K2 PerVapeçóea &A., o dJAl noa lermos de ariige 14 da Peetoução OuSEP
liKortxyaçio. cisJo ou transfortnsgdo ou iftialauer operação sotiMloa emiar anvohoido a Compomia ou seus n* 1 TB. Ce 22.^2/2004 e kgisleçãe poeterJor, servvd a todas as sodedades siAerMeionadas integraniee do con.

negddos praserles ou fuhireo. (iv) çuafejuai elleravéo do Ectstulo Dooal qus Impique (s) eum er<to cu rWuçãa de Momerado FnerKSkrq de Qwel a vtaotuiçáe ItoSi d s MAPFRE 08 SH2 ParOcipaçMO S.A, rsnaiiiutçãa L/flePi
ceptot ib) aPeraçio Cos drerroe «orUe«iOos poles acúea: (c) toie*eçso no obtffi> auctot ou (d) mcdfteaiçêv de

CWITULO VI ACORDO DE «CXMISTAS: A/tl9« n - O

de quabfHtr das eoraoarti^as ds Cwnponrij i^e nfb^je emans uscas

eflmpra. e «arjtoig oe Araiadn v<ed ou dBpedn"lt> cont/oar oj,

cort^etõtda Je AsvarMea &oal üe AucriiMes e de goorvin de ivesençaedeftmtr^i». (v) uleçãu isi njdença

sau eoressta au os sayuias dt

M Ktf..u. eMtenR»

nt ..d.

dá CoimpárViia cue etUbatoe* aa ctfuiçtooi d« &rir«<r»a a «sMa da bjaa «çAea. a dwe de pr«f«w>oe na sua
auVaa«nn<*içaL t«fáa sompro ebaen«dca

sejaaerwâa.lvtkdeabeeaçdoaeotea de rea<»ernãe ^r^aal ou oisraf «viu Dseaitoã»

aa láerua de C«(4 CtoitoerãM C&SflCdfl.dt.AaaitaãaA'). ArEge 21* Os storwswadereedewàoomTKve atoar peãaatfieri.
mentã dos Accdot «3e AoonaSAs s dos Manca de rvegioo» 0
wuart jpreiaOcA ma termos do Aecr*
wbeotoãa asssncemodo dJikiusrMertapútáCAdeonissãodevtoeresmaOiUHQspoto Conwvu, (vi) rodir' ds d. Aonaa c M... Eaaiuia Saa.CAprTUI.0 vn. nxRClCIO SOCUl. E OEmxAÇilo COS lUCfiOS:
ção do dfvHlv^do mmvno cOnpaiono. (u) acnTração da poSTica de raurejíiiigiio da Cca*vi*ih«a, de prcpetoa de Artigo 23 *0 wtooo suoe I Incim^ce a Vdejtoimru* encera^oa 31 bt deierftoto de cada v<o. Artigo 43 •
dssttoeçiw de teautados da Otovma, da Tiaagio do piaru de bagamarto ()e ^dp^de» aos eiCtriUtsa ou de A Oetoerie devore delberefi nu preSo maijmc Ce dw meaos a ciir Ju leMtomerae de code (ssnxJ» eoMe as
ccrsOWfJn da renemas, no caso em «}ue ae ptQr<ttoa* nJo so apjslem ao cvevitoe n« pnMea de cMâendOB da ryvitos anuais « a prnpoit* da apicsçio do resuBadA do aeercido.Ptrãgrale ÚMea • Apdo prãvto anãfii • ma*
Cemonrtoa. centorme eciaboieodJ, de tvnpos em (empos, ptoe «crorvalo iritoo Qe OempnnRu;
ttegoonção. niesUção dos auAlwai «ndependsrttos e doCensaãho Focai, case esictA miubdo, nos iem>es da to*, as CtoUt
tecempri. an<enuAfãa caocatomertg t/m toegale do velorea moMãnos de csttsaão da CemoaVu. m Uvmea ertuais eacctotoMA Co apbcãçáodo rcsMlodo do amitíao devorãe sai auCnoOdes » Asamttaia GortoOrdMla.
e eqtdtçáea Ceeaas ciparaçã«s, mckande, eam IrVAçãA prscea e damAie centogáM aMcMw a assas «Ber» ArUgoM^OLosliqiAde apcede em cAda sserckrqtora asegMniaordsmda aeiCAção; (05% (canto por cariei
çõea, em cenkeiwada com pe toq^ofies togatsaeàcívps: (d) prãbca. peto CortovdvA. de gutoquer«o gntiMe atoão qgfcbdpa, irus de qualquar cuba daato*açAa neunBtnnçáodaRas«rvBLagM,«|ja nóe B(#derae20V
MI totoçãa dgtenla deeanaçéo, teetotçie ou euo^Asçao dce mertoros de Oínaoria a itoeção da rarrvriaeção MnieMrc«rAc)decAtot«l*oMto:(l)tmapâfcal4 MraCastotodaaopogemsrTododmdsndootriufkcne ovado*
^ctoJ dos Dtorve*. («») enraão pv meto de Matu fMr* ou prvoda. peto ConveMM, de vtoeree r*«tohartos ritla umeo, m montaria o<ap>M*iIb o 25% de lucro Irgãdo do latoac, (B) isna parede, çor proposta dos rvglqa
nvvsi^rteCMM de eni»<*33m<r(o, ronvorwevs cu náo «m nçdet. rcMndemaa a Utoo nãc se laretjDdij k ert^ Co stofwesbaçá» poderA sordeaanada a «ermagiodo Roaorva de bM«sãm«nua. nos iwirtoa doe pvagtafoa 1* e
são de dcMntoiroa, ututot, bòrwa noass ormsMnaa (ocerunertosf pAperto, (km) aQgtsiçAo ou arentlamerMo de f touiiecc pe) no saerMcto cen que o nvorlarrte de tovidertoa obngalófto ubapeaaar a parcato retoUAda doluao
advos knclulnde bens mãvas. Imdvsis « Iniangfveis, como marcAS e proprieCado toletodual) « a agueição de 00 eaereíqe, a Aesembtoto Geral pcdetã. pa prcposla doa órgãos de stonmisiraoãa desmai q exessso à Mnpi*

CemMnrva, («•! iproitoçãa da Manes de Meru es agdsa eu de orçAns de eçdes itooce opuéri. de Wrus da

paiootoesãe «m einres sooedadea, br*" conto a formação d# ccttàioos, lotri-nrtuxvi eu de a&scoaçães ccn tuiçac da Reserve deLiton a Re«l7ar, Parã^toe
* Resarva de rirestimentos tem 9 oCietiVb de provir fundos
eutias sectoflaCea por «sbr supaFor a S.S^L do vetot dop4ftirr»jrHo liQutoo 0s ContpanhJa; jtv} slienafão cw ori^ Qus geranTem o nrval da cepS atração da Cumosftoia, inw«fQm«r«o« «m aihAdaòee roladcradaa oto o ub|toçi

rocáodsbai^e ito aBvr tiroda Curratenltle, liKiusIvsbararncnulv, Imovats. rnarcA» o prr|i"eria1n WitjtocfUjl.iifi^H
eu vetores m>to>LtrTO& Mxt eessin dedroilâa pca vtocv uperlnr a 2 5S dovaly do esirSrnCrtn iMjldo da Conift*-

eorUI da Comperlde i> «urnorflu Oe caMU rvaa ao<*»lr»to* itos gusja partjop« rono acrorõala. a

de

soeMdadoscflngánunM s/su «1 M^!>>marioda dnrcUrdnsruV^os vj suas a«e»açtoet A pettoa mualfiet kicr*

rfta. (re) i*o»ção de oiakiuer eperscAa auietoáede to^rda. nwgipf». (resteção de gtoarea or Oa^esa com btoadosdessnsoAãReservadoImcslfTtaitoseradHtnntoadapabsaaerMiMeirt AceentãM OaalParãgndo
rf*6sagueVr«»qaeairtentedúen*s«»amertee«af»6cae«e9<NtoerfledaCer<w#sapervtottetoenora 1% r. Oaande a Reserva de tnostmébte* aary 9 merianta de cíetial saeal ou e*and6 a Ceritototea erlmCer gje
de totor ee ptfimMvoTvdoda CdnBaaeeL (rei) stseNeçeo de «lalguai 9«eçãe de smprãaanvcv AMarUmsr». B aelde da ceeerva ««eeda e necessane oars cumapr sua tnsidade. a Asaer*ttoia Geral pederã detonWar sua

D du BSenaão de cretoto p*a lfrse«oe Vdos peto Conwuea toou per oiatoue* da* euaa «ubatoiartes (wto) ^«ação totelouperraal rm rsegrM^eçãu ou ajm«««c docvialectoil ou na dismbiaçãa de itMdenOos. n* forma
aprovoçáede totoraçáes ne pol^ tie oiOniidamoito da Corrvailta: (ss) cetotraçàv d« uimrtoGA ou assunção Cu stigo I8d da LM do* $u9e0a«l«a per Ações, ArEgq 2S • Por detecrtão de Offor«a. « Cuntoa"*^ podará
de nuaiausrtifc da eorlgação mi» a Cnmrutntoa ã'au suas «ubstoiaris e os ednrtoas ru eardrMaooras. dvtoos Ivvsnla/ babr*ç«M intarmedUnAs, bem cerni dotoerar rti«ideraos cuium snbra o raplUi MCfb ã conta da lucros

cv indrrnei de seus ODcnelas ou sooedades

ee)am. «ireu eu mOireumento. eoniroRcea cu cdigeOni doa At<irsdo< neues batonçoa ou de reservo* de boos motioMet, Artigo 2< • A CompAnhia Doderi pngv juios e

adertbitM oa Cerrpaitoke cu de seuseenireladeres, bem eertie eerecpeelrvoi stnpiegadaa
«oOedAdesou
com oiateguar peesoas vmcuCMai aoa aeenistss. (to) letotiagão de atos oue impctcm lenúnoa otou lestriçãa
pesa Cemparteia. de dsHos: (m) ovoraçAO de cpsiBçâea e negdtoee em ger«| ou netoruA $4» dCerode de
ttov de gp*açéo uu negocio rtcvmeãn^ie, ou Nstortoamanfa. arroeendido pito CiaiejadCa. a/«u por .T Ai^Tuf
C«» sues MiWAãanaa. bem comu u itoeerwlwnerso de unvos
p«to
(s») apnyrsçãe de
ãfMammW de çracs&acA ^»daart sça mjiãna «m esojasn «sCAda 1 % do ve0 de ptorrvãrsr Fqtado <li

Utiie csicmuneração de capitoprwto oaiculaCBs sotoe aa cenUs do pabmãnre Squda obaerndM a taxa e qoi

tmrCas esubekpdd* na leguieção Ajcto. O valor cago eo oocn&u iMco a ernto» oe Uqs sctre o oaptM Bótelo'

•orã sedusao CO Vilcr dd drMttonOo mnr*>e BCriçeMr*e, CAPÍTULO DL DtEEOLUÇáÁ E UQLBDAÇlQ: ArEgo;

27 • A Ccrtoanhia aa toaeolrera nos CASOs esfakitoectoljt peto U eu pa Cslberaçao de f iicirtcdg Ototo Ce]
Aorr^iM.Pwagrilo Únke • A pttona AsuwnUeie Geral de AarãsU* «Kiabetoctoi a Icrm* m aa

• da*'

atouçãa romearido para Unq «jm oj váne* Lgadanie* oeo ntowe drvara snr, sempre, irr^uv, Arfigo 21 •:

Cengurdve • qua rúo «a ftlactonam'i a gatoie de svssbos prorervoites de aiMdade soguradort. (Dtoj ctoiçig A bMJiCaçãe da Scctodads se Cara noa osaas estapesooCos r«a içgtação appcárel CAPfTULO X. POAO;demtsAãA^deMtoadãe cu PitosOMçãft b«m como luoção da afrtoMgãos. dPsaudneicA irto«pend«rdos, (wv)
Artigo 9 • Fica oteto o toro «da ctonarea ca ffdsce de Gao Pauta, Estado de Sáe Paiáo. Mia tonrrut quaisguart
txutçiee mnçãede subsitfãrl#», celgeOaseucanOMadea da CenqwnHe; criação eertn^ de agãrtoaaa. fdtots, ctoitiDvéfMa decorrentes deMe Estatuto Social. Roberto Barrqqq • pr««da«ie ^ MeoM Cortee «Mbtoltol
Mm ccmo e oiaçAo a aCTgáo Oe aucf ee» efeu BscrrTctoa da fepraserruçãe da Companhia po eviener: Landim •Sooreiãrie da Mesa.
|

HOTEL SHOPPING S/A
BatanpgP
AMCirwumia

CrãditM
Contes a Raeober

Espcãe Cartas Dela
li^t Fernw*Co d« Ator*
Slntin Invetomerdo
Pm^
P3*aM CrcuUmo
Fornece* Pmm
PmenAX TremameMo

Cort.u A PAQAr
CqdosOisulai
l«i FeinanCo de rton

Iwprawsoeflelal
.V... M,niu,>e •-

uio ot MncNriKioAtx

rreda o

CNPIMF (to.Mrl77MXOt*14
namnmtrqeôeq Ftaincata—

31 de tieierwbfv de 101>-«vaiere« am

7.tn.Q00,H

T.bOUlKlO.»
7.4»aOOd.BQ
e26 06O.3n
4.601440.00
7.564,000.00
790E.dM.M
1.173. «9<r^
160.00
IM.CB
l,»?,\ 271,97
ea. I T3.40
l.l SE 506.29

^lanirve«i«Tienie
C«^bil<M Llüe
Atorstiãnifl Liqutoo

— "

CaMtolSubac«tin
Cartas Oauhs
LiU Famando de Aán
Sttotan tovetoenartoo

PrqiA£D AomAado

Dtoxenairvçáa do RasuEede de CavtMde
Mspeaaanoeaitas Ctatoatíonato
943,65 Deapesae C«en Terceiros
1121463,09 Despesa* FurK*oftomenle

"TSÜTTTSS
A.IM400«)0

/VtofcvBsamAatos;

Ctogwea Dnarutt

541.137 50 Defesas Ftoirceeas
3.4Bt417.5ú Curas Rsean* Octomcdnas
2 IWASO.OÚ Optoectatto
4?A36.ã7 LÃãade

arqjí

*4,612.64
•177,43
•112.03
•17Í0
421.a
<74W1
•4.T42«

Hbüje^:»mn* a nMWáo du ere»»nto Dalsnco PtommrieL &»> fectnheUJaryeSi operro fratt mi^r^iça
e fito UUfiat^ee fa'"
taive e Paswe estoo imCeirnes na irresma rrpotdncia do F(S necados ptoa perlraa da tema que se teiptmatoUM pMa Mã eaot^
7400.«Ym,on. ReaaoLsndo qua a raspAn«abiidade do proDaUnruI rm. dáo • verdodA bem come pebe aaiequea cartd0«redM lemniadoi

tabiisto. iica «emite apenas eo aape«3o meramente lãcnito deadq oue peto rMedda qqrlnMa a scb sua tdfl e aaduMva rwpyny>totn«fq
Anaortotoa dos Paes ea tterpa • Doetore ptasldemo. • Oen Haai «ta Perde PenUa • CciitoKtata • CftC 18P 166,6500.0

Pégiu do Diário Oneãat Mritflcádá gota DoBranui OÍUW do Eitido too 8áo PauIo om 2ME/M17
N* de Série doCantfcsdo: 2191RllAQ6S7g4ClD4BlfltCMBF)7BlC10302FlA

[ tldcet: 2720$SSÇ ] • vuneJmpranueliciãlxtontbr

tffça fflM, 1'ilf ^gj^TQ tie ?017

Dlirio OfldtJ Crrom^i^i

Uof4\j\o. 127(Ui)-ts

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(SubotoUrla V«a^¥)

CNPJ 81074.1794091 *31 • NRfi 993000439^1

ATA DA ASSEMBLÉIA OERAL ORDMARIA REALIZADA EU 31 DE MARÇO OE 3017
I DATA. HOAA E LOCAL: Am ai B1«A do mè« oa mapço fl» 20i7, A* I4ii00. ns M<ia <U M&PFIS S6QUR0S JÜMOR, hraUiNro, cauda saartUrto. potador da Mduli da idonMada Rú rt* looso 979 SSP<SP nuidono
lOEAAIS &/LrCvnp«^a*L na

r<' 14 Sif, A* A. »• mr.U'. Vu 0«trTi<9<ei • S^«' CPFAdF UN) o rf ÜU7 5u 7M-42 com andar aço comrdai na Ai,^á OéS Naçõas Untdas, n' I4 36l,«aA.20'

Jm

' CE^04^'<HC MtCSENÇA: RTsMnia a inca aüa^^a

M eçÁee 'aoMarfaBya» da i09%

wadar Via õarvudas • SAo PaiSc SP • CEP oaTdA^ooo 3| Os Dr«(at« m rsaiodos tomam poug maidana a

assiava Oo raspaavQ lenre lavtado an
a dadaram sch at panas da lai nua
|ja^'»JiTi a*
canSçõas prwrfttas m Rasea>(4n 9iSP330''r5.a(b|r)ganíaastloimp*ddc«daecnmarn«vneroooua»(fcm: ^«am per evn«) de cacAal tMif Oa Camp«>Na, eeuitvmo «Mpto e «re^e 124. M'a0*«ie *', di Lai ri* d 404/7t fwuação da artdadadas marcanM em virtude de cmaaru>40 «Vivul. umpauen aslde ImpaAdoi. per lai «sita<ca<*« pai c^to)4c o«vtai t-yi' <u Compaf^t ta^isame aMif^aticu u'ttta'Qe« da (ii*o da Praign^a da /^o

rasas CCXVOCAÇJiO;Duetnaada amtaiaoda cessi^a da aPqrnUMiar dai a^paa tt»eaortraras da TOO*;*

I fia das Sooedaoes pv Aode<'L MESA: Assumiu a presdénoj lua Qut«rre/ Malae. Qva ecn^dou ncbetie rUI, nu vridaradoa por avna laianarcai, ria prvmrxuçãa paAa Cu tuOonVL concussAa paeAaio, «Mr^a oeorv*
j Bairoso para acarear a(unçSe Oa saeraiirid ORDEM Oú DIA; dgabarsr sobra <i] rr.ima. disojMâo a acrousçAo mlA pottAiv, a td p^QNcA ou » propnodado ou a pcrij cdmnd que todo. aeida duc lerrvwraruntema, o acosio a
OVBM pgbueo». Me esundo lneu*«p« am qu,tisguer dcn cninca prvASioa am ict ou rvu raiinçOos togato qu«
I rta^
Jm aiAninitlra Jnas. Jns OamcmJraçA-a Rnahc«dr«« »d(i Rf<alorVi<la A^fnvSilfafáo da
ido Patacar AiuanS, rcCva^a» «a Erarc-ac i<>dai
«m 3t.i2 2Q16: 0í> • dMGras^t^ do Ua» *asMr> pustmnrnped roa de emseraovtosdesmertAnbi. emcorTomodadecomedípcsiono ar6Be37, t«»oF. daLa'
sovado

6iwcíeeS«M"rkde am3i.i^20TS |U)}4

-w^wda Ovpsra'

rsrhM^ da» n*6â34 da i6deda2tmtrode 'V94 aAoarofo laTOala daa Sooedadot pa Açõas, aa«Hd«qiieatoioa»r.

dectoraçãa Utoa erporlora vn rwoiaaddidade ovtutN <1 Em tv9e da» rgatoçõa» atãba»iaas aasia Ma a Ov .
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dadya^e11 Mpaoffcasdo» OrgioesaaMb«i'i'r«1n boia Sub«i
de SaqirM Pr*ede rSUSEP"! e{«)
esama, aiminto a steva^Ae da r^m^saçAo 0>ei>al dos admraeoaaoas oa Ca>*v'va> PUBUCAÇÃES. O

Mmi da Canvanlw pagu a Iara aegjeflo uaiçou^Oi

ReUime Sa AAnavsvaçAa a» DcmcnSraffip» CriMaras. e Parecer ocs Auútores Indepandames a e Pseec*
iAIusmJ, reterertas m
aooaJ iSndo om 31.1^.2416 Teram pgtéeadM »e» Jcrnsi, 'Valer Ecvt4m«o*,

CAMÚS

^«^çAo da v:<o??ni7, paflirus El' a E20. a TXAHr^ OHdai do Esado de SAe P«uM'. adlçdo 0« 23 D2 2U17,
^Cadarrh» EtT^a&wld, p4(jlnaft 21 a 29 DELSERACÓES: a aOonkU da Companhia lUiddIu, wn t«r.»altfaa'
{i)ser9r»ra»corass()oa*#rwata»dor«a.e l4ai«feAe u AArwaSraciO da Ce>r^Mrhi*.b«m eomoa» Domona*»'

Anaa Ranato vtord Tatm

çóM Ffsaneaaaa a o Pvecer Aluanai, aAauCaa «a Esarcãaa Sedai ttrde em 31.12 ?016. (11) da»»ar a luoa l>
dade acurado r» EMrejua Sooaida ?0i$ -e >v>e(rote< de RS iSi i27AS7.8r («artea

TERMMÕ

Dlr>Cy Vlca-PraUdoito «*
DMtQr*af

AG.Q0C2a?e

2tXKV»W

AG.OCIE

Laanardo biMst Uatted

a cmcd

31I0V70I7

Ima FdDa Ladet Co7ae

. hOeo. 04*90 a wn« « dda md. aeacanteia e iiMa r >rte resis o car«Mi e arie cerUNCia) da se^aviW mandes

'(a) RS 7.7^.T3),S9 isala mMes. saieoanies a uneuanCa a le** rmL conto e vrla e um ia» a oaenia «
j nova eentsvesl, para na»«rva Uosl St Compsrhia, nos lennae do Aiit^o lOJ da Idi das SedaoMes por A(d«<,
; (b) Rs 147
505,90 (owdn ipiatitia n Min mWtSag, ^ozantoa a axMOifta a sala rnV, ijulnnerflca a Qiicd ra«ls
] a noWa comato»), a ftU^i df AiM»
CapAsl Pr^trlo valor bruto sam o dasconto do arp<nl<r M

Ytooy Jooe U^ão Cury

Qttãiòt-^r

Vaoú

Ql»alot*B*

91/09/2017
3T/Q340I7

lun GiOdpaj Uatae

R«nda na «irOdeu da >&*« iom*»* pc canta) c4o vjfor ii^quido da Ri izS.ssi S30 08 leaiMe a wne « ^tcú m>>
:P^e»dii'»«4es«sesscraaetmma qumhentQsepFaaresseotoçaraavM^ifldedUTidoddiekrdeisditdarid*

Uflos AJbarlo UtA^m

' mirvnw s^sawtes. wvtanro are^a 26 do EsUMe Seaa « daosAo es AMvAJua ô(«»i £ Aaadruna em

raunioda 16 12.2OI0.(lI)'ae(oMA^rnernferMd» Deaioria da CcmpenTu, para um rta<««rtapdaUaia Aabom
I tf eis Coral Ordrsrts ove to reaiisar r>o èfto de 2020, nesierffiet do (DL^e S*, <(V) do Esuiuio Sooal do Ccmpa-

nhia. con sircaçáo dO Draier Vlr»<Pr»udar>1a, ru|o mr^p ptimjtntrmtà vs|p alS poslarlor alMoiO. CcnTffma im

3i/car70i7

ÇytiOU Dato RodüjM» OuamareM
_4*£_da Uandor^ Atotnrtot

armiif

Uaurido OaSan

Oírftor 'ST

' gun 1} iMCkcailca peto SB SCOUROS PARTICIRÚ^S &A. uvnn OWaMraa •&-: BaaMfcAo? ANDRÉ RENATO

RapMal da Luca Ji^aer

SSP/SP a vu^^a ao CPFAIT adO ri* 077.346 |7S 14. opratfiado a» Cm^âi do EsiAdo de Sio Paiia com ond«-

oa suM br-^4aa ms tormes de

A.Q.0

3143/3017
3iiea/?oi7

bretaV

KQ.Q

3143«3I7

VUAO FORTMÒ. braotfovu. casada banuna pvtadcr de dgam«rio de idannasde iTSSãTTV SlConsidwsndeatacMxiidocargedaCRetaVtcmPresdanto. o Sr Rcderio danou ocrmonacarin

de anoe i60 da lai L404.76. d* a imnfOdjra do n^ Ouesa ^

teçe csmatciai na Atarvd» das fto^^as l>adM n* I4 26] Ala A 79* anda*. \^ia Cervude» • São P»J«SA • dfnuasarrSfUa (h> a raSRuçia OM temvs da Raaoajçi» CN$P n* 3302015. as dasi7u^4«o ettacAusdM
CEP 04794-CDCL LEONARDO UJSERTIUATTEDI. trasss«o eoudo. tOtantftrador de crreresas. perUdo* da Dstteres a sadar. im Fal|M Labot Ctiee Omoi rosoensãvN i>) pato aanprunonio dc *900» na id
CMuis de «entidooe RG rt* Mi 2S4 &âF.'DF, mscnia ho CPFIUF aot o n* 354 4i5.03Mi. denucAMO ru CMSUl n* 9.613/1998 (arbço 1*. IV. dã CrC4itor SÜSEP n* 234/2C03 a ofigo
( P* da CecUar 8USEP n* 446/7017j,:

do EsUdo de RAo Pauto com endereço eomorcLti ns Awiida das Nsçdos Urtidas, n* 14 2b1. Al.t A, íiT rtrtoar. Vlto {b) pMos ctri/oias intorMS (aroge 9*. Ce«bi«' SU6EP n* SãS^OOS), (cj peto cumcnrnentti dã Circva* SU5EP'

' Daíptidas • üio PaiJaiSP • CEP 047iH-C0a UJ19 FEURE LEBERTCOZAC. branlalm, ruASdo AdnanislrMtorde

n« 3149007 laicgo ?*. DSiflrale i>460). e (d) poLl OosUe da Riscos {CBa/tonar SÜSEP S7ir70i$): laonaide!

emtswju.jnsledO' d*M>h<U<to klamtosdaROn' 9 433 433&SP SP. Irwcrftu ttj CPPMF»"! uri* 111.077 4l«-33. aiubotl Wanadi. OeaS* raacato4««i (4) A^rmmrscve-Fnanceeo (arOQo 1*. Kl. daOroMr SUSEPn' 234/?CC3i;
<Kpinu*adQ ra Cachai do EttodO da Sdd P««Jo cem artdoraço com^oal na Ammde daa Niçóao LRMdaa {b} peto uirpronoFe das Qbrbgaçâe» da ResMuçAo CNãP r\* 14^7905. » (O pé«i retoçdeo com a SUGEP

n-1. ;ei. M. «.
.~Ui VU OelruMl - &ts fuJaSP - CEPc VUO* MST UOURÍO CURT. {srogo I*. I. dá C«aur SUSEP 7}47003) JiWa da Mandaiça ASatjnMo: 141 Difter re9cntc»«J (éerRce
oroadeeo. usada «rtjrmioro ovt. parado da cadiAa de idOiWada RQ n* 7 606M1-9 Sârp'SP a trooione p«ocvrS)>mar«o de dsCoslono arnse 1*, C( da C«aJ»r SUSEPn* 234/7003 « (bt OUsIf tkr«c resoianrH
CPFMF sob n* 240 319 488-9I. 60" ertoceço comaroN na Aaervda das Naçâas Untosa, n* 14.2S1, Ato A pele aecmpoTtomenia a9«nns4e a cvnorvnenio dos precaoenanto* aoianart cnnoos rxu normas em vigor -

' 29* andar, VHa GcrVuâss- SioPiuto/SP • CEP. 047M-COO 7>lí«esdMpatofiAPFRE BRA&IL PARTICIPAÇÕES (Readuçio OISP n* 32i/?cii9, aniçoiOij. Carloa Alpaita Lantfm: Oertor tesponeãvM Mio a«ano4Ah»menia |
1 S.A. como OIraloraa •U*. RaaWeáe LUtS OU1lERnE2 MATCO, acparhei. assado Adrrwiistrada. pori.tOo da

suoarviúo a euntpnmãrio 0as r^rnao e vooãdrmaniâa da contaCUadada prestos na Roaoivfão CN30 n*|

doaimmtln kto idwibdad" paa mOnivjthúx RNê V?40fl25-Y CÃEY/SP a irMcren rei CPF^F »nl^ n* 32I/201S. Maurfüo Dalton: Orator leapcnaâ^ni' (a) Peto «onKáUoAo da caraaponOcnlaa de rFOcrcaaaQUffl r pa-1
'23a 6?^ 138-32, donuSadona Caprt»! do Eslado de São Haida «rm pndeiefo eomeruai na Avarvda da» itoçOa» iM oprvifsper etodpraaiadea («ropa il.l. Os Circulai SUSEPri'442,'20i.):e l^}oeto «onoauúoesiMerAiio
Un^v n* 14 261, Al» A 79' vMt. vu OoroudM > São P«itoiSP • DER 04794-ooc dfMgnodo DRetoe Rraol- darccFeaer^^ea da seo^AoaaeetoO serviço»pa««M ceorado» (artgo I6. 1. da ^«MuçAoOiSRn*397/9013i.l
doCo; CARLOS ALMfrTO UUOU. trasãorci casado, saoeUána potador Oa «MAa da Oer«dada RO n* (v) aprara a lamvemçào tfobai <oi dadorea da ComparMa. a>flijnoaaa oa baneHoea de «aakuer niAaacj a
14.39$. iSi^SSP-SP, inserce ne CPf MF 6s«3 0 n* CS3 617.329-22. eom «ndae^ sememal r>a Avenda dM Na vvbas de ratBOMtiaçáo, pa'4 o aiarcioo aooai da 20i 7 »m RS 9 4?9 136.00 (ote rr^itee, «jatmcarfea a
'

ções Unidas, n* 14.261, Ala A, 2r amiif. Vãa úaPudea • São PrA^SP • CEP. 04794-000; CYHTMA DBTTI an^ ird. cano a tnM» eeais r»«ii| ENCERRAMENTO. Nada mau havendo a balar, iptsuepvtM á sosséeooo!

iROORiaUES QUALHARSLLO, bra«>toiro. eouda. poúagoQa. paladora da cadwli de idenUladq RO n'
19020027.^ S$P/SP O lnsi'ri|o no CPFAtP <d3 n* i:i3.?08.?i8-98, c«n andartço dorurrM na Avartfa ritts Na«

tampa nacaasi/io d lavtatutadd preiento oto, que. oapotoda iKto a achada ccrdama foi aprovada a woineda poi |
ledos ee preaattas a—
uasa: Lute Guoãrre? Meiao, Praaidema da UaM: Robaite Qarroãc, S«aerãrio |

C>«s l>n«iiiv n* 14.26T. Ato A 99* md«, VIU G«mudaa- São PautoSP • CCP 04794H3OCr HAUftICfO QAUAN. da Maaa:

B6 Uãpha SNi P4rt«a«ç5aa &A p Roberto B«reaa Orator PtaMtfaia * UM GiAiárva/'

vn«wa «asada aoamana ppruda do doomoso de idvndada RQ n* I7.im SSd SSP-SP a rtacrao np Uatoc, CVato* VicaP^gtOgita: t^rar»»* faa/gfrm Mdie Renaro Vtord Fattno Laenardo OuMrti sutiad tv>*
Betb RodrCPFiMF »eo n* 100192 9Q6-$Ó. oe>*«c*ade na C««ai do Eaiade da iéo PaUa om «neereço «sanavoal na Faap»Leba>iC«4a«.Wa0y3eaa MovetfCury Uj-*Ouaa(r«ju«/ae. CNtoa AtoaitoLar^m

*^^4 das Nadtea k>«da« n' 14?61, Ato A. 29* andar, VU Oalnrdes • São RatAerSP • CEP. M:94.009.

fluM OvahtoaSaiãCneeMandtnea Aiwên^. MauicroOaiianaRdohjaidaLucaJma fiBBSia'A^a»ar««,

JAM oe MENDONÇA ALEXANDRE, DraailerrQ, usada Mcurtãno. porudor da eoduto da rdenodada RG n« ato á ccfM hai da ütt^ai, tovrada em imo procaiw Seo PMa 31 da mjrço da 20i7 Luto OtAtorra» Uaiao •;
'9,^.331 fa SP-SP. racrrteno CPFAdF v± o n*Oi i 099Õ68-94, eom endoreçp compraailna Ai.«nidi d&i Naç6os Praudarc» da Ma»a: RMiarte Birroao • Sociatoriü da Uaw JUCESP n* 335.74sri7«| am 34/07/3017.'

JJntoaa, n* 14.791, Aij A, n' «Mar. VUa Gertrudas • SiQ Patdo/SP • CEP. 04794-iiOO O RAPHACL 0£ CUCA FUv«aR.BttUaOon«aavaa-SaaalirliOaral.

_

!

ALIANÇA DO BflASIL SEGUROS S.A.
(Su^ãdlMto btooy*!)
CNPiMF 01 .J79.4d7A0eM 8 • MRE 9S$tCMt4»1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL OROPtÁDBA REALIZADA EM «1 DE UAAÇO DE 917
CEP ü47044UD-.RAmA£L CE LUCA JÚNIOR, btMUers, cuãda »acuruna ponader da eedvtod* toar»
DATA, HORA ElOCAU&n 31 da maço da 2017. M I irOQ. rta aeda da ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A
. CCA&DArYua'), ic««ii?eda na Awn«a da* Naçõu Ufada*. n* 14 ?6i, Aa A 29* andai.VUa Oeruudas -São PavieV dade RC n' 10 990 8?9 SSP^P mtaino no CPF/MF seb o n* 037.583 7W-42. eem «rtoareçc cemerfl^ na avomjSP - CEP, 047ll4-00a PRESENÇA Prasanta a ünIcA aoontola Ululnr da AÇões rapraatnlAlhvãa da 100S fcam por (todasNaç^ ÜiiUa», n'14 261. Ato A, 29* andar. Vir» Gareudo» • Me P«Jq/SP • CEP: 047»4>000 8|0BD«m

iomlol do captai ocdd da CovvpuidU, ccNorme esaatofvos «eneumog do Livre de Prasança de Acicrista» rotea ot» 'e«toitu temam peue. tnadanio « «««natut* de raapoAvo lorma lavrada «m iwo prdprto a dedaram
CONVOCAÇÃO; DsperMMA <er> 1 á2Í3 da pMerxa <1a adcr^lato TliAir i/et açú» reore^erUfleit da 10(P« l Mm •úPaapansj datoi. qua (a) praotHham u umSçAato ismiwaata ReaduçioCNSP 33015; efr)»/® não hUo
pc corSfll 06 «apWMoãS ds Compou* «oMcrr-ia »eãe o «bge 124. psã^ote 4*. da Lei n* 6 sc^ fLeidaa
Scoadadv» pa Ação»*) MESA /^otou a p*n>iJ4eicu PtoborTo C<i«sva oca carAJaj C^Ao» Afcoto Luidan
p*'4 entear * hmçao dc aocretario OROCM Do OA; aestocnr sobre (IJe&ame, disejasAo 6 apru^çw das utv
;toi dua aprantchactorac dJt Uamonsrraçvaa Fbiancwaa a do RatoliAiü da Apmnipaçeu da Canpanhla. do

mCM>dCãd8M»rearocarridrctoOuandf"in<b*çiod»sooad»da»trMtarto>amia6j3ad8eartoaftaçiecfinviftat
larpouca mão arvotodos, poi leie^ocuL ou tgvwnade»pa uitia IMnorVir. de vuaviuçia poda ou suber-

r>a covaiuéa pa«A«re. ca««a a •rjnani» popiAa*. a to púeAu cu a ptcfvtadMa ai * pMia ervnnM «ua wd».
anda que lomperinamenta, e ai^aisa a Bargocpufelices. rxâe ealando Ineuriea em quaisquar ctos miK ptaviue»

I Pj/oeor /LiiMrial. raferanios ao Em ciao Socul 1 rido em 31,12.2016. (U) a daaomçio do lucro liquido apurado no em lei ou rt»» raarriçus to gé** avs possam mpedi-io» d* eureer «t/vidada* meruror». etn «enretmtoode oom o

I g>ercJ9oSoctoi liridoem 31.12 ?OI$;0in «{'9>etoi{ie dos metnbrosd* Ciraieito: (M'sei«»çio da» davpnaçòa»
I B»paciEc.u dca OiraictM aelafealeodas pcLt SuparVdendéncto da Segi^M Pirvado» ('8USE^. a (v| ornma.

(Í90Sfoiv;i «irlIjQ 37. Indac II. d* Ld rf 0 834. da 1â (to doaombra da 1994 a rv ertíg» 147 da LaI Ja» SocUJadoa
por Açõe» etondaa d* «to quaiquar dedaraçie toiM imgororá em responaafidade cmiihat. 8) Em rozie dia

Jaojssio c vmçlo dt rarmxvaração global du ar/narttradora» da ConVMnTaa RJBUCAÇÔEA- O TVtoliWa tabaMve deSbend*» neoF* tia a 0«t(aie d» Coitoanto» peaaa a Nt a ««o^ma ccnnaçio
da Avmttidia a» Dometnat/^õa» Feumcaraa o

Aideorai Indopandenla* a n Pafocm AUanal.

iratorantaa ao osrctooaocial fetdo cm 31 I2JQ16 laam cubScedds nec Arna/a, *Valor Econirr/cc*. eScAoda
; 23 02 2017, Mgãis £21 a £24, a ««« O^uN d>, EvlaO/ida SauPaiLi' «i^oda 29 07 2017. C*d«no Em|<t»

I serial, págPiaa 92 a 99 DBJDEDAÇÔES; Aactonpa da Companhia Oeadiu. sam roaialvac (1) apmaras comas

16it» ã^intouadteea. o RatotMn àt Admintovacin da Ciin«ãrmi« pam cum) *» Oomontnacr^aa Fpiancara» a o
I Pa/eoer Aluanal. rPerarUa ao Eastacio

fmdo em 3I.1E2Ú18. (8) dnbnoro Aae iiqwcto apurado no Enn

I e>e« Stortoi da 30iA npvaigr rgtai ea Ri8> 497 987,60 Iwmrde • 1^ mOitei. «aaVocontoa atvowfa a aM ml.

I nevwaflea a aoaiaiSa a sela raart a soasoiU svtMosI da aagumia marnoa. (a) Ri 4 374 608 J8 iquatto "u-

jpvõe». Awmeniea aadartaaduatrorrd. cdMonca arumnto e ole raatotCnrdaa oao ceMavM), para Raaara

' LoqM da CompeVia, am lermo» do artigo 193 da Lm das Soctodadot por /tções. (b) Ri 24.143.75~.3? Nnte a

I Queire m*>àM. eenie e euaranta a cmco rrm, aotourie* e sasioito a «ale r»«is e imia a dois centaiAibi para
I dAlrttUviu <l<i (Hvidoidoa ã aetf^ilsto da Corr«>ar/Sn, da saguÃiln Irimu (b1) RS 1C 100 ono.no idaOesare» mk
I wóoe o com m raaiel. a Vtuto do Juros Gccte CtfiM Prâpna vMv Onde sem o dcscorto do invosto de PonSa

!"« alíquota Ja 1S% (quiruapot coVq). 090 i«la li#4do da RS 13 665 OÚGClOOreaatr/a-W. smcm.m. di«iU
:eQneomdrea*ÍÍadedãfldodOimto»dMd>AdertdMrwwra>sot*>g»Ktto», <a»iãyim«ar>383i<)oE6toiu»aeaal. i
, «ordame doCtoie da 'aiartoaig Qoral Esoaodrmto on raonioda IS 12,2016; a {t?) Ri 6 045767.33 (,a>

! m*ióes. duaianta a canoa irN, saiecarRo* o «asiarta a aet* >*44 8 innto o dos cviewaai. j »or pago Me
|3l 12201', («I RÍ6â777 S0t.6O(»«Mani»adeianNhOa«, »«iac«reM a setontaaaata mil. beTanro» «

r»ai»

j 4 r>9vcrto oanta^») pva J Reierta d« Invastimarios da CotnpifVHa. {Mí] /eaiaiçiâ dos mertibrot da Diretoria da

I Companhia, para um naia miridaio aU A»s«TOt«ia Oaral Ordmiria due »o re4fe2ar no ano da SOiO, nu l«tmo»
I do èfVyi 6*. Otr) do EetoMO snrsal da Catip«9*a. com Mceçdo do Dvatcr Pruidenie a rio Direfrv Va»pFeW1arv
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61 CoriaWetandu o vacino* o* «argo d* Oroior Praa<daiia. o Sr Roberto Oorroao pormantuta no asoaicio da
•ga* funçõn nos termos do^a*. dearage 150 d* L« 6.404/78, ato* •rtvaaMvaa de novo Omor PresSate 4 ser

' to «iiM sjrçw oerm^tacario vagas Mã posivior aiosãa eantoima «ogur I) iriOudw RR SEGljnoS raRT). etofa (M a r«9^f«A no* to**"» da Ruaiudáa CN$P ti* 3307015 du oesr^i^õ** o^atAsas dos Cbeioeea.'

CIPitCÕES S A ceiTM PiiNMM -0*-

ANOAE RfiNCro VIARD FÚ88T18a fatiara coado. tuti.a- 4 sabor LiM Fo^a LAol C<g*c; OPtour respom.awe' (s| polo

dodsfnSa n» vto n*S6ty 16981

n», portada do docunano de tomdag» 17 sn 779 S5R'$P e rsado rie CPfW t<± n* Q7?.3i8a78 14. larbgo 1 *. IV, d* Caei» SUSC P n* 234-'2C<l3 e «rbge i'. 62* 0» Cacto» SUSEP t^' 44S20191 (b| ptou eenptfet:

dcmaUdi» na Captd de EVmle da Sóc PaVa um «nOareço cemnraal n« Aurnda da» Noções Unel^a n* MomM (artiga r. Cntuior SU8ÉP n* isvtOOSY (c) ptoe cunvmwüo d« Cveto» SU SSP n* 944/?007 {auge y \
114.201. Ais A. 29' OKtor, Via Gorlruda» • São Pj.iaGP - C£P 04734 000; LEONARDO GIUBERTI HATTEOI, pArégmie urrósl. a |d) pala GootAo d» Rlaeu (Ctretoar âU3£P n* 521 rJOI SL Leenode OKAvli ll»tl*tf; Direi c I

' Oriatoire. easada admiraarrader da imfsmas. ponador da cédula da idutidads Rô n' 698 794 SSPCF, inaefro reeponaivai {*) AtfnMNmvsvFlnarcaiiQ {artigo 1*. III, da Cretoar 8USEP n* 254/20091; (6) P«*e ainwnatite j
no CPfMF acP o n* 384 413 031 • r S, defruakeOo u Caprisl do EstodO 00 Eãe Pauto, ecm oiefereço «onadal na da» chHgatõn» da RastArçãn CN5P tf ^4in0». » <c1 patos relaçõM ecm a SUSEP (wngo 1*. I. Oa Ciailar
Avento* dM Nêçóe» tarada* n* 14 291. Ato A. 29* andar. VU QeimidM • Sio PstoaSR • CEP' 04734-000; LUiS SLJâEP rf 334/7G03L ittOf Joad Movia Cur|r Dttoia tespentitel léoacc pMo aneranens do tapada ro
PEUPC LEBERT COZAC, faMouacauda afnestfndor u ctrcrMas, potada da e«kia de idcrWMe RGn* a^tgo 1* tr dj Cradat SUSEP n* ;34/?C03: a ft) Ottwt taoscd rcaDetodut pito acor^iaUwnatta «lAervtoio
9<9$ 433 SSP^ r«aitoneCPF,AIF»ooen* 111 877 419.^ donrUidou CapSN Oe EsUOO de São PjUo, a ruT^amaSo 6u praeaA4«aUn»aLi*rtot*FrvriaB noa nctmts am vlgct ÇRitacAiçio CNSP tf 3?i/2Ri5.
cvm «wfmaço eonaroM na AvnnMa iUSNacõM Und»*. n* la.TTit Aja A. ?B* andar, Vüa G«iruda« • São PeUrv I08j. Dane» Atoono LmMnr Dreior mpcnsavR p»<o
sMwrvUioeeuiieriruhledas normas

SP CEP. 047944MO.« WAOr JOSÉ UOURAdCURV. fasitoeo. «aaada angervietra ovu. pertMor de cMwto de aprccedanenu d* eontafiboade prsvtoiHn» Reatfwçia CN$P r\° 32l/20ii: UaurísioQdHati; Otraie* re«por«a
, ldan»M<1a RQ tf 7.606 961 -8 SSP/5P «l| iscriu nu CRF.VF srHi ri* 240 313 409-91 , 'íwn «UHimaço com**nial ru vei {*) p«to ectiirâioçJo da correapondenlos de mlcroaaoQuro e pcioa anviçoa pactos proiiedos {srugo 1 >. l. d4 <
Aicrtda da» Naçdea
n* 14.281. Ato A. 29* «>dar. Vila Gertnjdeo- bJo Rafo/SP > CEP: 04794-000. 9) in- CtoUt 5USEP n* 4471; it) PC* ca^éitaçia e sw>i*io dc rsemtoitardas de segures « petoc comçns f^bei:
Rceckia paia UARFRE BRASA PARTIOPAGÒES SA ca*no DuMerta "N'; RtaJaleJo' CA910S ALBERTO laottado» («dga 18. 1. Reaoluçiu CN3P n* 297); (vi iptnvv a rorrtFwtaçAn #toid doa 4ra(u>«» Oa C^twfie
lANDIlL brutova essodQ sooaitono. patodo da coduto de iderLJdda RG tf 14,396 634/GSP-SP. meortfo no ax3ufxã>sa o* bcraPooc d« qudousr naoraa « Mtpac dc rcpresenUela p»a o omttoo ceoai da 2017 ou
CPFLiF gabo 1*085 617328-23 ean«ndOfoçocawaiina Aeimia 6aiNaçíe»IPidaa n* 14 281 Aia A ."V RS I 3i3 868 00 (lan tnMiãa Paravas a ^ars» a via m(. oaoecrvo» • ctianta a oso mtul EMCERAAÉtóNfD:
. «toa. V4a GetVüdm • São PjUOSR • CEP; 04 7»4.000. CT7m«A BETTI AO^GUES OUALKAR£LLO. f*Sn N*ttoma>sh«vandeatratar. Mcttsfw^ a sosaJopato lampe n*caa»a/ic ã Lnvabo* di praaonia ata, ^uadapoM

j toea, usada, padagooa pcriaoaa da cõdtoe o« to«n(id*dt RQ n' 19Í20027S SSP/SP a maapo r« Cpf/MF
de iidi s achtdj ecntorma aprorad» a asamada poriadM os prawntes. Aaaifutura»:
Rnpy^ 6j rtosg
'rf 132 206.2Ilh98, com sndoreça cemerção! ri4 Avwau dts NaçOaa Unidas, n* 14,201. Aã A 29* arvd.vf Wa Piesktants ito Utitm; Carire AJUric LinJm, SwrntãHd ito Mo»»! A^lmtoi» DOMafdre $H1 PsrBciaçõea 8 < p
I Cartntdas • Sáa Pau(Q/$n. CEP 04794400. JAVS DE MENDONÇA ALEXANDRE, brutoiro. euãda MOMi» Robetto Barroso, Dtrelor Prasrdenis s Uas GuLéno/ Uatod. DmtúfVtu Pre<idenle;£íuttóuM6e Anfe RoíaI rto. piauckv Ja <4*<juto d« hSnrtf to Ja RQ n* fl sgn 3$ I S.SP>SR racrfio no CPF/I1JF vh o rf O il 020 58» 94. cnt) to Vrvd Ffltma Laat«rd0 Oti^Poro WaHaa. Lm» ft*os Laesfl Ca/aa Wafr Jm* Uurio Cov. Carte» A/batc

j endereço comeroal rt» Avenida das Nações ktotoaan* 14.281, Al» A 29* andar, VTa Gwudea -$ão Pauio^ > Lanim. Cyrm* BoQ Floíi^aB Ouadwoãa dMm da Martoorca AbcAira Maurtóo G^an •
da Luu
ICCP^ 04704.000. MAtfDCiOÔALUW, f niJtra LAada vacutitarto. poWlcr do d,*ian«Tte iTetootodada RO ri* ãtow.fioadlg; AptesoMesto easurtodsen^ã/ Uf»daem>»ropnvtt8Í0p»9a SI de maço de 2017.
17 198 659 S:>P-SP ensaie no CPfiL^tabn' ICQ 182 9CS-80, e«t*KdtodcrtoCMAatoaEu»dedeSioP»Aa
Reba>1eB»roao*PTasd«ntod»Uas«:Cartoa
AMartoLABdPe-SaoatotodaMsao
JUCCfiRif
63S85T/17.6
I «ern
na Avarafl» u» N»cea» Umda», rf 14.261. Al» A. 29* oíd», VU Owlnidas - Sse Nfuii»r on 2MI7/2017, FliiHa R. BsM o Gençalvas • Socrolárla Oaral
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Mário Ofldof EipprfutFoI

UbA<h.

MAPFRE SEGUROS GERAJS S.A.

«tCAUZAO* £U 01 oe MWEUVO CC a*l7

QATA,HOftA E LOCAL; Em 01 Oe noi«mbio «e ?0I7. £& 1 BhOO. nu
«eor «a HAPTAO ECOUAÚS 0£AA« EA.

dfts Naçtet

na Avef<<«

fi* M.36I. au A. 70*

VáA QfiTXnjún- EéC

PaiiUSP• CEP O* ;iM-OCO.PIttSENÇA- Ptea«n« a úntca adorasU «•
Oiar 04açâM ntfMSMUi^a « da 100% <c«m nv rmts)Sa raplul «Mai
da
eonfomia aaalrutucu umsfviTai do LMo de Preeer^

de AddnMeL CONVOCAÇAOt Ooodf^da em taxàa da prewfsça da
•oonrsta «kA/ de* açòa* twBseftaWas de lOOU icem pof ceMo)do
cariai »ocid da

o af^ijo 13«. paiò^iép 4'.

OaLcifi* fi.aO«/76(Xw da« Sooedadet pef Afdei';. HE&A: Awunev a
caaiii!Hrt.la UA» OMw Mdeo, gue wMi>9u Leonedo QeMrti Uat'

M

eww a ^r4i^ de Mc»eUne. OAOCU DO CBA: Deeberar

«obra «Beietau da Oafofia da Cv^nnaa. D6UB6AAÇÕES; A aUv

/•

BRASILVEICULOS

(8ub»t«árl«
cwsf:«14r74j7VDeei*u•mp£ mmo«a»>i

<n OA A$s£yaL£iA gsral cmuofUMànsA

Ste P;«ulo. mm-3s

Unx

COMPANHIA DE SEGUROS
ff tfbeidisrta to lerei)
CNP4; ei.381S7GtoOC14l • NRE: 3U0M97B2A
jVA QA assembléia OEAAL EXTTUOnOMAniA
REAIAAQA EM 20 DE A8RC DE 20tr
DATA. HORA ELOCAU Em Mdeatri de 2017. U I lhOU. ru sede da

EdBM *• Cerareeegie de

liimine oeral OrMM e EtoraerdtoMa

elrsdesam i&deatml de 2018, te 1(700 tioras, na eeOe de C^rnpirNo.
kcal refla na Ctoade da Sã» Psvto Estado de 8Ae Pawk. na Avenoa das

Nações Unidas, n* 7271. 7'andar, sob I, Etf t/0o Rlrmvm 71, PlMierroa,
CEf^ 0642>903. Quando ea tenhores aocnslas sarão shamadoaoars
daãborar sctoro a segumto erdem de tia 8} A&semMta Geral OriMiana a
eaarrvur. dsaaii/ e velar aa cetai doa ubnensbaderos o ai Damantffa-

ÇAi Pisaerte aurba aonnbu muiv <M
rapraMmatrvai dfi ICCS
tcem per cerae) da ca(»iai «ocul da Cerrparrsa. ecritome ubn^u^as

eortsumea 0d ir<«» oe rYa*««^ oe Accrvatas. COMVQCAÇAO; &»-

(doa FmpAceaas da C»rtoantai reterariM ae it«j'i>oo aecul encetado

da ao^^uia «TiAar dai agóea 'scMen-

em 31 de de^err^a do20l7, a aafee batv^palr*r«rM, dencrrtbações

CJWtadeiCCvfcar-ipr* r:vito) djcapAil sooitita r.4ntarfta. cer^me diptoe o artço 174. paragisio 4*. da Le- n* 9.404/76 rLa das

dnrsuAada donatatetcAei dn ve0 atteãouda demnnaifaçdea daa mu.

Sociedades ptw Agõaa'1. UBBA; As&mvj a pravdlrai Leonardo Giwberb MaVa^. que ccnvtooo CaloaMoerto L^rtton para evercer a fundão .

ítoikdr» de» Notas Etidwrfivee, du Rekidrva da A«fvVa/r«ç|ü • dn Psre*
ve dce Audiiurss |idnreid«m*»: L.tlsãlMre vctre «tlevrineção tle saOo
do Lucro L íquMSo apurado r<o asarc/cio scoal enconsdo em 31 da de?em-

U(4«« oa pairlmcrSo | oierlo e demonstrações do fluao ee eartj, aompa.

vecrelãrvci. ORDEM DO DIA: E}«B)er«r solim irailLivAi) de Dãeinr,

mala de Cdnpamhe deedu,eem re«TiM« (e^ Elegor. conlotme eutoo.
mçeo préwa concodide peb SU8EP,po' m«ie da Cerie HomolMaTcria
EleO^ica EUSEFVÜ10RG n*»t'30>7. no cArpe de Dliolcf *&', d edg•

' ^Ce*Ptcstdonlc M para compor a Diretorvi cU Companhia. OEUBERM <

nedo Olrotoa V1>.« Pieiit>aiild de ConvM«a, o Sr. Fcínendo Befpoaa

cargo <M Dbalor Vice PrealdenleU* da CompanMa, para eumprr

: de OONoea, brudoro. ecenemMta,cMeOdi poruM oe Ao n'Uajtrao
'SSPAIC e rdtflo no CPP n* 333.1SA.11d-E3. com endeve^ cceneroal
ru aeorkdé de» raeçAid
n* la.gei, Au A.TTerder.Vla^Vu»

rriondeto ato AasantAsa Cvsl Onãruna a se rnalzar «m 7020. LUÍS
OUTEBREZ MATED npvTia. casada adrmclrsdor. portador do ds-

de*• EAo Paulo^ • CEP: 04794401. fiata cif*vrv maroM oié A*-

reono ne CPPAIB »go n' 734 67&138-3?. d»<aQlado na Cegiai do

««itdeie âvri OrATkerté e t«
9» Wt,Em «rude de eMfJte
ete ilrldirnili. a par» da presente dele. eS(. HeMrTo Danoso r«a dee*
dluido lie «lia»
(b} Efe^ca, corAiemn mdorUj^o prõrui conca*

EWrãu de Sàe Pauto cvn wJaroço scmsroal na Avstáoa daa Nações

Bo da 7flt7. o açamento de uBtal paro o exatdcla social a ae encerrar
emji de deaambro de 2018. • a desBne^e deluexa liquido peb
nna. «to aeerOq c«m a prcoosta apresentada poia aBrántabaçai

ÇDEE: a aòonrsta Oi Companhia doadiu. «em reiaaMS' la| etogar ao'

parvsj 4«ocrtEB78da AC siia qe natação com nresfiderea
aitiJaiti e da CBn«sãe de Vtoves U<
Ir»», a mitfefèçLõ D^ial dos

aanenrode toertodato para estrarigeros RNE sr744737^y OREC/&P »
Ufin&a, n* 14,961

/l

Cemparru Abeiu de CaMI Auton^ado
CNPX 08 948 96At300l<79 • MPE. OISOOSIIW

Fluvn os srWtcrrs acjorssiev cb Lm &A. ("CempeANal usn«oado«
pera a A^emUeiB Geral Onbiafie e Ertreordmena ('AâOC^ ftsrem rf

. DRASLVElCULOS COWPAHHIA DE SEGUROS CCAOSMUia'). na a• cUda de São Pauto. Eetjjú da São Pauto. Avenida dai Naçòes Unidu, I
' f 14.761, Ab A. 79* aMar, Via den2i.rd««, CEP 0*784 400. PRESEN.;

poeaJs Vn 'e/se da

• Unx SJL T

ratiro^o ru Campaneis Mra a «mrücjo aneal a se

deçaibeo de 20H fl) AasorMeia Oeral Ennnibvéns

Ato A. 2<r sndM. V4a Gortnirtos» SAe Prvb^ •:

reiUçãn dn «rllgo S* tio Siblulo St^al «Ia CornperVi
auriterAua da capital real/adoa Jererti tio Lmfle do cjj

CEP, 047944)00. O O reler ora ebifa dovidarrvenie aprovado pola:
Coordervadofu Oeral de Imigraçáa sCrivãa do processo n°.
47838CD0092^0I7-1 g e pa |a to 2ar parte da Drelciíta J« oulra SOOP ^
(Iode Supkerwsionada, rins termos do ^7*, de artigo (*. da ResohjcAo^
CN8P n* 3âCf15» lama posta rnedtonieaaaamati^a dereapecOvo to mo
ds posse, Imede em Svte vwrio, eceAa e cargo e declara, sob es 6»
nas da W, «a».' (ai p^evnhe as uawJsúoo to oMa* na toharda reoohn

dida pde SUSET ear melo da CarU HomoloQafdna EÍeUáraoa SUEEP^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cempenhis, apfovsdce rvae reuniões So Ccnsetoo de

7$S/30P7, sopugo d« Obflor 'B" d« Convardib, o Sr. Cf
ndloBua. brwidre, ee«ne*resia. eaoedo, porUdc de RO r>' 19209.939

SSPVSA e mwdo nu CPF n* 05i .Sdd.i 70^1. cem er^dora^ comoreUl

ne Asrrade daa rtocáe4iA«da«.ii' I4.;si, Ala A. ?*'aMer. Via G»(rv
d6« • Séo Paub-V* • CEP- G(79<0)D oata cwavrv merdtfo rã *«•

c«rt«4M G«fd Oda^ATia a ae leaAiar «m ;02C. <c) 0« Drouro* ore
«Ma ivnam eeaae mMarMe a aaamiua ãe raopaosc tanne de pos«

ce. lavrado an hn prdpitA aMAsn o cargo e Oed«ram, aeo st ppwis
0â k'. due {ai pr»ef></>om e« eendiçâes preN**!** ne leiertOa resokjgèo
a, (e^dào esSáo iupadMoa d# overtarocomArooni a admVvsiraçAo da
«otiededea merurve am vviuSa de ccndane^e cnmmal» tampouco

aaU feTipe4do. per W aapadil. eii eerãmadA per erima t^nenlar, da
prwartuçlA pada ou aiAomo, cwoisaio, paoáJtA contra a sccnorna
pe(M*r. 4 I* r*AdeA au • proprMade, oi a paru erviirui ^ie ««da.
rtãs o*la>do

que lan^poaiwnarda. o 'raaer. j ca/gaa

IruiíM wn
das emas psiAJos am U («i rua «atfãjõoa k»
g*s qiio pcasam
de «sercai alMdaâe» meseanip. em eoroor*
rrMõeCEme dttesM auardgoO?, e««e g, daL» n* 9934, Oa 18 ds
SMombio 00 1994 e no erbgo 147 da Loi di* Sooedidet por Açàe*,
Em ruLe daa elpçóet deiberadai rure iio, e Ooeioru da

MEUBRM

MANDATO
•drtn
Ttfddwn

CARGOS

Fernando BeitMa
«CtoMá

CBebrVief
0111/3017 AG.O,OE 2020
Preoderd* V

Andi* Roíoto V6«d
^ttoe

)itoy»i7 K0.0.06 20SC

.odhanio Otuberb MaAedí

OrofocV

01toV79l7 AQ.O. DE 2020

LiM PePeq LaAfiT CuToc

Diretor

31WÍ017 AQ.O.DE202C

MbdyJo&AMourãoCurY

Oretor-B*

9ltoy20l7 AG.O.OE202C

Ca/tolõãtua)

Oaeiqr^

01/11/3017 AaaD6 202C

Oretar

Ua* Gu<Bfe2 Uotoe

Pr—diTe V

Coitas Abqrle Landm

DvbmV

CynC^a Sett RadnguM

incursc em guaiogoer dM crimes previstos em bi eu nee i«sdi(des lo-1
pae que poseam airpaJ Io d* ererca* attwdadaa rrwsanba «" curAr* |
doiarilio de 199< e r«e ari/go 147^ La das Leoedados por Aq^es. >

aenie de «le quMver d«<Uta(io iM&a erpcrtari em reaporaeMede !

Q 8 7* de A/«go 19 de Estatuto Seaal da Cempams. para dataPiaraevma
de aubetPugae do PrcMenie de Cenattoo de Adrmatorapao « da Vice-

Çgnpanhii 6ea earjmeompoai

^eudernc tle (tonseãio de i^rvntairaçãa na heotese de auiérvaa » enpe*menles lenvorAAM, como iorma do preaorvTB a cor***utoade Ooa

cfbfwvat (b} «m virtuda q«s «••afáe» ore ^vrmCtt, t Ceciciris da '
MEMBROS

Vago

Preaidente^'

-

DVetorV

9106.2017 A.Q O OE 2070

UM FaMia LaMrt Cozae

Dvette-B*

91 S3.7017 A.C 0 DE 2020

iMwdo Outoere Uaftod

0*«a*B*

31 0.7017 AQ.ODE3CCC

Veiw

DadcsV

Weõrãosã Ucu/iq Curv

Ontjfr

Usa Outtsn47 Meieo
Gaftoe Aborto L,anden

CvrtChia Beto PodriguM
OuaForafc

B^iaçâea asMdikaa oos OúMerei, a &aba(

Lula Padpa Loben >

Cftiif &ra4or roMpauMl {«) pele eumpnmaria do daceoe rxe L»
ri-9.61VI99E (vbgo 1*. IV. da OroJ» SJSEP n* íUfítXH a aropo r,,
' I r da OeuUrSUSEPrr* «4&'?oi2).ib) peku conVrletiniernfd ia/t{io l
19*. Orodar SUSEP n' TAA^gacu); |c) peto tu^nmvt da CaeUar SJ.,

] SEP n* 944/2007 (arnoo 2*. {sragralo
« l«l| pala OnsUo de Rk* i
|cos (drcOai SUSEP
LoenMo GiubarV Udad: Diretor:

rescNVUfvto /a) Ai>nli«li«4trvD ^irtariodru (erSgv i ° III, «k Circular SÜ*'

1 SEP n' S84/20031 A») peto currwroTiwHo dia oCvMcãos da ReacAição .

^CWSPn* idOTOaSca «ipeM rehfáit C9ti « SUEEP {«rhgo t». i. da '
ârcutar 9USEP li*2>* 2083). ÍMsda IMidença AMandlv: {a) [>*• >

.vasponsaM lecmcp peto oarwnerdo ãdálpcoio r« engo iM. da .

' Oicuar SUSCP n' 794/7003 c <b) Orvior

rnp«ua«o« odo

accnvar«>em«ma euporuaão « cvMimomo oot proca^mMoa a/ua* j
fRasotucâO CNSP n" 321.701S. art> I
ge tOdl: Carto* Alberto Lendlmt Daoier refponsãwel pelo aoompardia. j
menio. &i(>«rvt«Jfl a ettmrnmanle aae nemuii a procodlmarãni tia |

: natf prpvislas nat rtcrm/u «m

eontablidade prevuio» ru Aaaetofão CNV n* 221/SOIS; Maurício |

G^an: Qlrwe> raapmaval |4) peb contnUgao dacerraspaidenOK da |

rricroMo^xD apeiac sam^s per eM prMadea urAgo 11. K de Cear* I

pob cMratnçAo « suporAseo do ricas-.

Mnuniai de *«guro« a pctoa earwçss per «M preetede* (erbgo IB, L !
da AnacArski CNSP rt* 29770I3K {I) MMIar aos a»iwi«P»dor»6 da !

Cvrtoarãu. na tcrma de Estatuto SeoaL o^ seua pmciaadtfea |

bgatoieme eonsSMdus. • praticaram todos os dsm»» atos nocoesãrtoe I
t rrgIcmanMgo a romiabaçáo das iios • doM)ira«Aae ara prepUtoe. i

Asando deoãe fa kveaadoi dois mab ampius, eerais a ilmatadoe poderes J

paa rcorssanlir a «ooedade perante iodai • Quauquar autondedoil
fi)fAnM fed«r«iA eaUdubs aou rrsmictoale. eiduiitdo. maa não ae Brrl-'
tmds a tttonasiãe oeab lU i Supeirteidãnod d» Eegiao* Prwbdo* •.

CweiBtii*

911»,2017 A.Q.ODE20?t

DvMBir

91 M.2Q17 AQ.O oe 7020

de sBdedo Lucre LlQLadeepurade rvo eorodo aecMã encenado «m 31 de

Oãnsx UatoA Oaelor Vko-Presidcnie e Leonaròe Ctobortl Malted, pre-

o.*aão(: CudOEAAjUlaa' Fernando Sadmia de Olvaira v Camio Suzd.

CBfidÁa: Oedararno* que creaerae ata ã cetie Ad da orlgevil. tavrade

orri iMo própna Sao PeuL. Ol dO tCMVKne ds 701?. lldA GuUrrv
Ualeo • Preaideme da Meti. LaoAtodo QAtoertl IMiedI - Seoreurto
da Uasa. JUCêEP if r7ASrn».l 0h UIWWIL Plévta ft. Brille
. Cornaãrei. Bavelirla Geral

Impreeianfltlsl
...r. H.MM»» -

UIO ur MJTENniCOAUt

04 CVM. am 12 de tm«re*e «s 201$,
Poderap paib^qr da *DOC csa cBVAcedas co «oBtetas «toaras de

açõet «rrebdaspeto Cce-cMrfsa por n. seusrepaeaertimes lag*s ouprpoaadwn. dasde que rvfendai açee* «st«|am escnhvages «m seg n^ne
rume ã eiifiMçiõimaneeeadepõMãnA reipen&Mtpde wvico da açòes
eacráuisis da Ccmparãxa. coBerme rtigrisln rK> artigo 136 da Lei da Eeaededei por AçOse. Da anervslas. awn da »hirBA decumonree hatjois

de id*ritaica(Ao. deratlo apreawiiâr. aa seia social, cnm amnci'
rrVnlrria tle 48 (Quar^siUi e uHo) Ixaas' (V) extrato «luteaiilei tis
depõeAõ dss açó«« aecditaila torri«i>to pela iasBuíçAu iiriarr««irj

tarto. e (H> ns Npàkee da rapesemaçio pcs (aoarriçãe. a v*a eni
metrwtedo demendaiodewidemewkTnaÉTede easi»ade pelo 1

«Ao e citovrtoimdo daa normas * preeedmeraos da cortMMadt pre-

to autergeme Icem toma reCBmeode e eUBgetio ná manos «e u
nee t«*mM qq a/^gs 128. $1* da Lat da* Scoedades per Ações e osad^

v*«iQaAanoao4r(ie CNLPA'87ir3CiHd)aiAmti»s8««di««lra«kK

tM da C^r^rrtú. Aa lema de CaUtilo Seo;^ atoi aaus prooaadores

obõM de cMegia* deCNÍd). Nãa atodume 9 dcMa aoma es aasns-

kftato^ente cDnahTutoce. a pratearem ktoe* m damjia eteenecueãitos.

ua gr« eorrMraqBam à AÔOE fnuntoos de ias deamomos, peoerse
parQSpar o veiar, amda tjue Wiam danado de depetota-ka çrõttamervo.
O AOOfisLa que desejar poderá cptar por qxercB o s«u dsoite de «0(0 por
mato do sUteriM da votoçAo a fliiUiAna, nos lermos hs Inslnjçio CVM
481AW. AnvtoridoocoffosocideAtAhobtlmiõivaidãqisilnetarxVAttoodo
•oue resMOvos agonies ds aisiotte 00 ^stamant» ã Curoaniito, çqri*
te nte as Bisntoçõoscentoarees do l*n 12,2 do FormUsrto da Reiatowa

1 trrvdanweação e tormMaçLn rios atos e dektotocMs era rrPrMos. J
iicande desde ji irvosUdoe dMrtmamcãei gcrais e ilMtadM podereej
para representar a seoeQede eerame Iodas a quakquev eulcrldadeo-

ptilIcBa ladarane. esiedualt s/ou mur^^ub, locLÁnde, mas rvio le toi*..

' tando a aufimiss4c decu ala. Encerremenlo' Nada mae hewwtoo a j

eraiar, ki «us&entaa lassAopole campefvacesaar«2l>iaatora da prf
«ame ala, qiio, dopffadeldi« aeMdicsNortne. k acrotoda e aaoia-

da Ca>toenhb e da FtopOdU da ABTmiaLraçao pars a AaoemOsia. São

da per todos osfiretentes AssInaMes: Mm* leerardo Oatoerti lAaileiã. PrMd^rSe) CerM Mberto Lirtonv S«creu<m <Mísba UA^FR£
BBSH7 ^riapaçdeiH (aLiMGuCerra^MatoaDsMor Pwdarilse
Rderte Banoea, Direioi V<«-Prestoeme). fisflUio: Nos. loarardo
GaMC Uaiiedi e Cai tos Abano LenqirTi, roapectiternenti. PrasIderTta a

Rsiie 09 de merçõdeTOiB. Nãrtte toeíatoitobe FtemwdM.tee»-

deme do CõnMBndsABrwMação.

; SeutdãPo da LMa. cArlilkamijo que a presetoa rila n ufié lleldocrl^

, rut, lavrada om Me prcpne. &ao Paido. 20 do ibnl de 7017. Leoftardo,
I (HiMerd UMedl • Preeldanto da Mesa, C«loe Albedo landim •

EDITAL OC COWTRJeWçAo

PBo prosento oBuL o áindieatõ dM TraBaPiadoro* na* l^úclriM

Secrefãne da Mesa. 2UCC8P n* |7.77yi ^1 em 30/01/7918. FirrCe R.
MOo OonssMe • Sacvelirla G«ra|«

OuMcm a PvwKÉuBeaa d» Jwvtfiai

: Almaviva do Brasil

Regido, etm ottenedo de

: base «m Varara Paidata. Bragança PaiMto. Canve Ls>toõ Pm^a.
.

Caorouvtf

bpevoL

Jarnu

e

Lcuwa,

CCOtOO

&8(DiCAL

914.084.796.80904-0
eci» «aa o »<*«»(« w ou conheonerde Pmrtrn, espeaMitems a»
Bttfiriraai nagWas do 10* Grupe Predssicnal do Fterve «a CNTr

Telemarketing e Informática S/A

lodúatrm ds pnduioa quimicM para fina mdustnaB. brrrsKãuteM.

Geral Edrurdãuna. a 1$$ reaiuada m? da 16 ds março de 2016. ae8'0U

pnmaa para lns«uoM« e idrtAÀriiM. atzevos, íürijir lãpm. cbibm a

heiav n« sode da Camc«via iKaitoda no Msnci^ de Sio PMa
Eaiade da Gãq Pavto ruRbaBttaCeiva.n*||48,

kbrfc^aes Mades ou ççráamnadcq (ortoto para fir* ah/walee») o

CNPJ84F: 08.174.089'0001 -14 . NIRE; ã>20C$0872-4
eoilaí de ConvooesAe • AMemHals Gerai Ealmarribièla
Pisam convecadad es E^muree Acicniaas a te reuvr^ vn A4«mdee

MiBAo Sociai da ConpantoU. eotea o Orçsm«itfl Arvsl 2Qi8 de
Compsttoa. irielinde luaa coniroMaa, coAkfms |A prewivnente

•utmerido o aprqvBdopalv Ctmeetoode Aqmirdpeação da Companhia por
m«QdeRei^uáorcaluidacm 7 0tniarçodo20l8 Emcprdqmdidscom

cr EsUfiAo Sooal da Oo-^ertoia, e POtsJM oerficipação n» tnfasf««
aaserrtobares p«r mo<e de autãesentmrKia e m CeÀroee Ae«t*tM

eenttuidos na toma do Artgo 12E, Parã^atos r « 3*. da L» n* 1404/71
Os eisVumcntee de manUaiu dmeráo ser tiecmtsüus ha sede ds

2018. Ravta R, DrlRo 0«nç«dre» - âeariaris Qoral.

C0r« 41 detmpslteçôes Arunse ro* o a/ouMadas r» Mtaina EmpresasTlel

' n* 2i4/?)OA, A (d) OlreCftr (*rA«õ responaiM peto acnrrtoanhamatto,
superviaãc e cuir^ntcnto dea procotfeiiwiloa aluanaia prevvbot rtas
Aermss on vnger IReeMucãe CNSP n' 221201$, «rtgo lOBi: CerlM
AMato Lanifiiii: Oraita rei«unaãvel pelo eeoAiaenh^iwda eupv-A-

ATA DA ASSCU8LEU GERAL EriBAOnOINÁRlA

Tpcnologpa e lnovar;3o • Corliico o ibQi^iro na Amie Comorpãi Oo
EdUdo de SAo Pauto loU on^ II 0.487/1 a-0 em 05 de março da

msBee emuHlM oeto anipe 9' U« ICVM eqi/gd. ferem di*peraUd7j<los

A* 143/3006. e 1C) poba rdacòec ci»n 3 SUSEP lariige I', L da CremarAJSEP n' 284/2003). Wedy ãeeé Uevrie Curr: r>tH0> respensáM
; lácniccpeto cumtatrnerao dv lAvwetooo arUuo 1*. il,d4 Circubr SUS£P

podarão a» r«prssaK»dsr4 ne Aea^Mera 0«ai per prqeuretMes

REAUZAOAEIil 24 DE JAhEIAOOE 3018

deaemQra da 1976 riel das SoBeiUdõd pce Aç8«a*> encentrambo à
tÜHXMiçáo das aácT«slan ns ude ib ComparnL*; e (II) o» iIstryK ik^au*

MASeM (a) MrMmaSVfFnsnceao (asga i*. 11 tia Catubr SUSEP
A' 73420(01. {b) pato daerKlmtinlo das otvtgatíka da Hetoàj(âo CN9P

Compâ.nTta FocAüda

CERTIDÃO: SdcMAna do Oa&«rr,9Mmenro Cconânuco. Ctâneb.

dcrumentos orsordes nos lermos de arirgo 133 da Lm n* A4íM, de 1S d»

(OniM SU5EP n'571/?01 &), Uonerdo duMtl Uatledb De etor reo-

9] OebtoraçAo, nos lõrmot do ArVgo 8*. áT, aArioa *A'. Mn (t). de

CNP.L9i4F n* 26 €64 0ã7.000l-â9 • NÍR£ n* 9<>.S.0040á66-6

r.notõUdj ICW 481*09. e 011 o l«n l2 0ePQiTnuUrtode Raftrtotoia

da CqrttoeMsa. «WBtoe as «tfermaçõM reUBvoa a itm,r«r»(õe gtobaT
jAual dM mentores da õBrHMraçaodJ Cen^arãsa, nos termos do arbgo
l24slCVto481/09.0s»*iirealrAdgres«ikjntam»nda»j6 8|esdenui&

n* 3442007 jaruge 2*. paripato ibKO), a <d< pab GeeUo de rsseos

CEP Oiaiá^OOO. • to- ee dcMerarent setre a segunta Ordem do Db

ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIAS S.A.

da rsferkla ICVM 461/09. contendo a proposia da desiinjçãe

de7e<*tor«de 2917, e o erçamente de CAStopara oBeroioe eõcui a ae
•WBtfB Bn 21 de d«3emMa de 2016 nos lermos tia adigo T. paragiMa

9812/1998 {«togo tMV.tfaCacubr SüSEPn'234/70O3 aaihgo T. |7*
tia Oruibr SUSEPn* 44^Gdr3i: {b> pde* ccr-trube inemge (arepo 9*,
Orcubr SUSEP r/ 2*9/71 rUj. (r) peto {urrqmmartn <U Ceoitor S(J5€P

tn«aAa« da preaama ela. «ja. dapou da Ide e MPéda ca^m* tot

tark) da Mesa, íílKiall 8âMM"*SHI P«rticq)*0as S.A. (i. Lub Qo-

eneao

{c)a raimcaçèo. noa lermut da ^toadução CN$P r«- UO/7015,44 dMg' nacGes «stociTiaAa dna Qkeirvaa, a sater. Ltos Pelpe Lebert CoAec:
:Olrelee lesponsAvri (e) pdo ojmphmenie de giiposto ne Loi n'

latpo riraf iirii:i a

qtuMda a «teaudj per «Mas o« ^esimUM. AáMMfAC âtol Uas
QutãrtezUaJea f^eddons da Uesa; LacnareoOaAereUenad, Soa»-

çiodõt •ocrafla&.r.a sodeda Cempama a na nernet pwM.irt.eamAr'

DreterVcf
70.WJCn7 AO,OOEmO
Pteaderxe V

em vigor. EMCCMAUCHTO Nada •

ma« bagartort a uaUr, tft impansa a asesAo

para 42. 43 4*, 4-. 46. 47 e 40 e a cereedaçáe de Eataiuto Gm«I de
CqntoaMsa: e LCandõPMr a nova redõçõo de Estatuto Social da Cb^m.

.

9ilM2fll7 AQ.OK2fl20

>M A «eAce^ão, nn» wiwt da AeeeAição CM8P «f &vy70ts. wdf;

goa renumoraçéo oco erhgos *9. 60. SI. 62 S2. 6* e $S «eepecWrmerle

A.GX)06 7020

91032017 A^OOeTOTC

aito3i?817 AaO, DE 2Q2C

raNir • B0|ideito rui repreMnlaçãü da Ctfuorfla: h Remanerai ua arb-

n. «ieM.c«*n gcMpr e wrrwAS csniv). o Uaiuaide AMombteta ccourtoe
leda a dce(.rTiemaçle peibnonie te maienaa que serie dctoerseos na
AOOE. nduindO, Sem ImrtaçAo (l| ttonenUnoedosadrraneiradores «oBe
a «hueçAo Imancerra da CrmpjAhM, noa termoo do jullon g*. indse 11 da
|r«huvá<3C^ ri*48I, de 17 de tlexerrãyv de 2009 {1CVU 481/00'); (tf) o

.

31â3,2017l

0sete9.r

0«tor*U'

esclrm em cün}unlc com us Proruradcres da CcnçMrJáa, iln Lirinj a ç|a-

-

teidre Renata Vlard Foi Sno

Racãieet de Luc* J.r«or

Raphsaá de Luca AJnror

VahatMs, Raiomar a Arugn it do EBAtide Sneui tto Cõmparvaa, cõm
a naerção rto insõ {tv), e tm d« Marelecer que o Dtietor PrAeidfnte

TtmêiC

91032017 AQ.O 0£ 2020

9I/U.3017 AGaDE20?0

SLtôEP, r«cs ta(w«a da

WCID

Oirelor

DeeWkã*

Dreior-M*

b* SUSEP n* Mino^iY. •

CARGOS

HANQATO

DoetorV

hLasktoGalton

tia. a ton de fladbrftar a eascuçfeo tks trsOatoos a oemUar 1e**^ em
eventual ausanda ou Bipeoimanie do Areiiderde da Coniaaihat ReKrmv

mMSrSs CCm o dípcelo no arOgO 37. ruso IL da LA n* 8J134. de iB ds '

Ma nrvt Rala-

91/03/7017 AG.O.DE 2020

AtecsTiBe

fiõirriTur os AAçm t6 (k) para
rMsrftndaa k BAUBOVEsPA
S.il • B'<Mi lie Vetores, Mercsitoria « Futuros rDMAFBOVESPA*). autatrluindupebauarMovateião suuteiQ3SA.-Brasa. BcM e BeiuágrB37e.
RetoTAur cr» $$ I' e 2* dv Artigu 11 do Eaieivto Sucbl de CumpeMá», do
medo e aAtpAar e tcrms em gve a Aaeenvdet* aerã cetidida e aeaeiaia-

a>nila que lempcrviimcrtis, o iceMO 1 cargo» púUcea. rúo oilendo |

iiBa do Uendnnç*
AMxinBe

9liQ3«ll7 AaO.OE20íO

a6, 47 o parãçMDs o 48 e para^teoe em raaâo daa Mm*ações nuad;^
daapeto Releama eoNei^UcfcadaFr^ãcada trT)yi'l82^17peáaB.>. 0.

pnpubr, è íe puHna ou a protoiodade. ru a nima aimlnjl que veda. |

)I/QS3DI7 AaaOETQíO

DeetofM*

labudeMoidcrça

1* e 2S. $ S* e arQpa 40 e eioeee do Estatuo Sooal da

r«9le«r ai MeraçéeseBcto/pdi* poto Reiorma de Ttom I
da em 30182017 peto B3. c.Eidjvqs «'-gm 42,43, 44. 49 88

decdCiOdadesraeroantoomwludedoBndmaçie atmruL Isipoura!
ecU impMda por Isi etoeual. cu cerKtomdo por 9vne latonentar. de .
prmaricafão, peita o/ aubump, cdncutúãu. peaibto, Ciirma a eoorKm*» 1

9m.V2Dl7 AOaOE 2076

DbetvV

OuaPiBBIc

.N>I7 eTSdeteWarçde ?016;b. Rekrrnor os Ar^go* 1*.

(Ae e. ib) tão está n»»*le da seemei o aa-rãrtiu ai a itowwtp^gão .

flenta de que OitMuar deckraçáo feM MmiIm *m rosporaatoMada
9iminal,

CcrvenSBe rectoedaa em 74 de iever^ro de 2017, 21

CcnMtera. comanteeedãficia de 48 Iguanma e oie)her«s dttealzaçio

ib Ataemlielá.. aro rurdad'» da Dra. N»i^« C^toia da Srhs Brandão
Laurel. no Mumcipie d» São Pauto Estado de 94e Pauto na Rua Bela
CinlrA n' 1149. SWrelni*. CnnMtoçAo. CEP Qi 4l$-0Uü. SAa Pauto 6 de
março oe 701A Meive mpl • PresM^e *> ConeeM de AdiitosWsBM

pni|weç8o de Beos v-grdsk r> anirnab (sicoto para fm i*n>amlrac«L

rusfuniqdA a eritgus de ItaJCAdo*. /Minas ssXeflcM, Mdat, fAtaVAção do
airJBa
per* 1ÚU alnvnliüML «Bitoahos. UnTss
vsnvTsa,
iesAyM. aOübos e ccrmCIvio ngrlcMis dekrwos •gr/uãas. matél*

nWMuã 00 «actotoõ. dctene/ve* Arwnort, rare/nq «o CãeM msvara« •
anca paa a base» de Breg^tçq PatAsts, CaBnnb e Aomu. es

babeVtodCTM rtoS BCuemes de rnoura/ eeasMo (mdusrve bmnaòM

pUabcds). que am tawwM Co art.SdS oa CLT, a CextoteMc Siaasi

de seus «mcregadas te<sr«nieo ao eserctoto de 201B. dtvwã %v

deicay^tadü em lóiia de pojanienio do mãs de marco de 2018 sen favor

desla SvvKrato e revulihi) atã n rM 10 de ahnl do 2016 nyrfotne
BlItU da CL-T, teão a CB«i EccrcinlcA FedwsL kntye e mebr

remurvKaçãu de cMa empragedo. Fkam nouVedee os on^MM
toBVAniea doe pruAdos suprAcMdas

empresa sdraiora ã mute ds 1OS no* p»v?^'i:* ma toes, on

ettooA^ de 7% ptr mésMAee^jeri» de atrasq, eten de psos oe rwa

qe ito ao ntoa e cbioçAq monsUna. «nlernio sstobBece o ati 608 da

Cl T, ouuMsert. T«am b amptesM evoedos e endsr a raMçAo dee
ccnRs>in(es «ã o M ro de rrwo O* 2016. era o
Smdcoto, Aa giMe de reqqiiiinentq csverfa s« IMPRESSAS acavtt

do sAa w4Nttafta40v.t)i - po icore busque as cmxs dtglB:
sBtl'buifr6u stodcai urtons. Peuk Eér^o de Slkp • Pre«id«ntr,
ãiaxeel. lOdArro/çoCeJOIA,

Página 6o Diàrto Ofldal eertfieaá» p«la fmgrvnu OlUai tio Cstide de São PmjIõ em 12105/3018 07:39:21
M* d» Sórt* deCerttítoado: 3FBFF2)1PfTBE97B1Aa9aEB1«ESC31BaCB13C8E

I TiekeC 272067T7 j - «AawjmprentodeAGial.can.^

eus o nAo nviAtofvrse oe

CnrtoittecAo S#m9cM M sox er>«npsqas nc priuo çrcviaiq iu|M(ard a

Piário Ofkl^y EtTpffMnal

I

COMPANHIA DE SEGUROS

j

(Si^dlijlâ htegnO
CNPJ 2&1M46M001^*Kneâ6300li2}U

!I

:

ALIANÇA DO BRASIL

I

AT* 0*S ASSEMBLÉIAS QB^tAIS DRCHHADIA E

I EXTRAOAOlNÀnA REALIZADAS EM » DE MARÇO DE »1A
I DATA.KORAE LOCAL;Cm »d9m^çck(1fl 2UÍ A as
r>n Mirte^U
'COMPA^m* OS ESCUROS ALIANÇA DO BRASIL('CoPr^Anhla''*»
*AB1 ns Odade «M Sáo Rauto EslaM Oe Sáo Paula n« Auqmtjj «m
n* ^426^, Ab A »"
Va* 04>trw^M. CEP

lUTOa-O^» PRSSSNÇA;Pr«sarvl0 a uiraca aocrMfs «Liar <1o «çâM repieMnUtmi de tOO*« <cem por cenio(do
socsA da C9>varT«j.
ccftíorme uar^Rjr&s ca*slvue tf LMo tf ^tcaritf tf AcMesalM,

CONVOCAÇÃO^ DutfetBAtf ^ r«}«u d« pre*«"f* tf «ds^-vU
Aat actfi iwnMartriiii e» ioos|e«nr**ewe>|saeiiAMuoài tf

^MPauCa. U8{13â)-1S

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
fSt^âUn» iMcgral)

|

CNPJ 8A,14USanoelU3 . HRE >i30019»6,0

REALIZADA eu 14 Oe MARCO OC >018

UAPPRE 8EGUFI0S GERAIS S,iL rCmoâlÜAl. na fjHAfta tf .
iaa P»jto Etutf de S8o Paiia Avaratf das Nacdiee Undas n* 14291,!

; AkA, 2T iMar. V1br}«irgtf4,CSP 34794-COO, MfiSCNçA: Presente'
j unca aoMraca n»Br tf sçtfs rcpresmUMs tf 100% (um pe» I

de Uwe tf r>Tii i(w;a tf aooacMs. CONVOCAÇÃO: Ouptfsatf vn.

7Q1S: 01) Pldiciammrto &rtntc^^ca íOtS. (W) revtsÓA* Áis m«rxlAU>s tf
QtfLM íiftAAíera. (N) veiu dc ondsmaiWing Barcd 0e Bnii 20IA.

PUBUCAÇOEB; o RoUtódo tf AdmirtfUacão, as Dctncrc1'açdn» Tk

nAACs>ra& o RWdtf dos AiMileras WcpenHrXM aolva ac Odmona*
irs^óe» FViancalfes e o Perecer dos Aluiarlos IndaperaJameb, refeie*tfat
AQ Fnyi^^nc SofuI nodo em
reram piiiiiMdoa r>e« jemnis
'VaIv fe cerawcd*. eftçao de 2SS2J0IB. pa^tnAi E08 s ti i, e

Olldil tf EUaOo da São Paub*. adição tf PS JB.20tB. Caderno Empr^

>*rl«l,
SI a 8S. DElBERAÇOESt I
tf Cgrr^anltf
dACiVj, aaNT) rcujtfves l»6m Aa—inhi*i> Gami DMinAHa.' 0) aftrriirar
9 Rclaidrio da Adrrw^istrsçãa as restfolryes Oerrcnsdaçdoc Pll^#-<eraa. o Relalârw dos A6rfli%«BS hdapendertics «cOe ss OemcoeaeçAee
rmaricelisa e o ParecerdiM Afvadoe Mcpcotfrves, tcTeremoc eu Eien
Cioe Aoaal ÜMn «m ;tl tf daMfiVvA da 2017. 0i) A(v<>rtr a «imifNeçie

do Las

apur>eenc Euinoe seoaitride m 3*. 17-201* r>e\i«.

ler tcSMde RS 1 .MiO.&SO:91.43 tum Wiie. oarbeNos
Otetfm
loa « OAQuenra r>M, rre;^i(Qa a rkMma a um reara e gMrartj a cA>
crwn#40S> tf se^rtefcrma a) ft$ 1.21S.0AS.7Q2,2S (iim NMn, dUMn*
im t tf aasseis
qbrittnos t seeaenu e etf mi sei asem na c

tfk* reaa •
a n^ ea<^PMS) pjq asPiCuç^M dc »Atfra>ai A
80P<wtada CQMMnNa,tf seotfiiaVms {ai)Ht7i.7S8.703.?9(vvw

eUebeiaOdas pA SiatevWnMnaa da ie^ms PRmdtf rSUSER*/.'

De8bera0eeT A aOmsu da Cerv^eina a**»*., uen masabei..
sprtfer 0) a tfednaçio tf Cynthle DaOI Rotfiesee Qmdearetf. tf
«Mun de Dbtfert *61* da Dtretons tf Can(Ard<U. A Diralurs, rss

dealleuttf, e Co^iardiia cutcrga e mats arrvia, geral a rs^ ^íIsçía
.Quenio so psriodo em gue MimaRscaU no Rn>rr/rlo (It sua* turt(«Ln.
bcce nads meís ratfrnw, a eua^a tiiiia (s) em vHM s da* alarsçtfs'
«uramdas. s DveioKa do Compmtf a Aw «ssVn «mvosia'
kieUBAOS
Femindn Bartxias
de Oiveeo

Obeior Vlei^
0!ri1/?0i7
Prcsidena ^*

André Poiato
VIardForWg

Oretór-B*

3I/03VU17

LemardD
i3niMr9 UaSedi

Dirtaor-B*

3IA147017 A.C.O.ntTOTO

Lltf Fe^ Labal

Orewr

31/037017 A.G.O.OE7O70

Wady JoMUeiFáe Ciev

OFBfc» V

31/0&'7O17

AÚ.Q.OE 2030

camilDBtuar

OntoT

dipi^i7

AO.O.Oe 7O?0

(kVü
31/839017
PreNderde-hT

AQ.O.0C2D70

31 «17017

AQ.Q.DE 2070

UÃOutart»^ Mate»
Cerfes» Aberto Ijr^

ovabFir

31 «30017

Càraiv-f

31«10017 A.O.O.OE7020

irvove mihdes e cern nalraais) (raa^afenante rhsl4ii«dea noa lormra da j
dtfeeraçae idrutf p«b Oeetena «m rojniãe tediSAda em 34,13.7017,,

(ai) MS 11 S.60Q.0CC,00 (««ne a gueoe mtptfe e e«iatfr»t«e mi rã#»):

rla^jr^rranla •^/eiAdc* nes tnrrms tf tf tbarasán 1<mMU Ixtf De».
teria «n rMflMtf reabstf em Rs 06.01

6,

Veçe

DMTDft

a

pnto

LitfFa^
Lefa«iCo*ie

e ireMinee n«l laatf). vükr bria mt* e Datfmamo tf Jaroe

a*s

ncrmaa

predstoa

t

n*

Crcutor SUSEP f 4437012). M pato» ustoitf»
merTtaS (Mtga
Crcular SÜSEP f 2*9f?yy4t
IO peto eXitaimerFo tf Crcutar SlfSEP
1* 344r?tD7 {vbgo 7*. parátrto» GwbI; e to) pela
Oesláo tf Fbsctf (Ceutfr SÜSEP &71 /TQl •,].

de raprasantarlas da se^rw e pntoa «ehtçgs per
ries prtfUM* <ir?0o 16 1. tf DesctfçAo CNSP
UsufHtoOaian

it' 797Í7018): (c) Direli»( taspwstovi léóaco ptk
cumoliTtenfado d^otfoix] airigu 1*. D. tf oúdai
SÜSEP

' tf tOriM. ccnierme arpçd 76 dd Estetuio Sedei am lermcs da dMtara*,

resporvsáwl peto aeomparKBmcnrq, supeMsid e

jçiv lurnsda prie D*slor1j «ri reurilio tcaktftf ^ CK,12,20l7;;

n*

234«003.

n

(11

Dinrter

riss

I um mi(, «oiscenlos o odonia e novn /saie e tf aartow contavoa] para i!

normas

em

Vga

(RatoMcAu

inv«sOtfs doa mais amdos, garss a Crntados pcdnms p,vs nvmsanUr.
a s*a«d*itk peranM iodas • iruaieguai «dorttfdes riAitos* tetfrsu.

kvmjiuçio 00* 6I0S 4 daftierafstos ora pae.w]ns. la-arvln dsstf )ã

: AVriaaiiratfd, FmançM e UanwOng. com o» seguaKcs documcrtos

prepesta pela sumula 107/7019 « eewe aned*, tf OirMoria Qeral tf

*'«u rtiurscMS. Indulnda mas nio se DmiMvto • aAimis«Ari

t«) Ucndato tf Geetio • FnrasSmereoe ASvoe 6«ramdoras; (b) Mandato

d«auaiaA F«toeiVit«nd ãraa tf Segv^DsPnvatf»* XLI6EP. imComoi
tf latpstiçêo am vtgc.orCERRAMEKTO: *4*tf rruatu Neverele « lr*(cr

iM Gestão • IhNwímeAjs Çmos EsfracMv • {d U^itflA da OmJío •

lolsuaparuaasess4«ptf3laprsMnecjeMrK.àia>4sMctfr«e»«rae tis
CLie. Japoeda Itf « auhetf crrkrme.hiiapcintf s sss*>eds pu luüo*

. AmTontoe e wQucnta • Vã» reais) ao Banco tf Brasl &A a etiio!
tf ervdenarlaPng p«4a (ndi^ie reatada ne eaorcMio da TDt?,

'eoftfrme Sereia U97019 tf >eior:a Geral tf AtfrmMOtftf,

Faimcas e Uerwreiç. ENCCRRAUEnTO' Meda rn«s tf vohtf e VaUr.'
O M^eroa a sessão pata lemcic nccessano a la^aurc da laesoite
alA. QUA, dapcH tf bda a
coficrm». Ia aprovAtf e ssunadA nor'
tMesoc cifseftft. A»a«tfga»:Ma*a- Fernaree BarPotf tf Otvees.
.Prasidervra tf Uesa; um t^iAiéne' Mslao, Secetine tf u«sa

os preseniee. AS&ttATIJRAS; lie»* Lias Guecrma Ue«eo, P>0ektf>«s.
Fffhortao Barbose da CNmir*. Secr^eriu
UAPFRC DB

SH3 P^simMes S A. <£k LiAi Gutierre? Ua«ao, Cbakr PieWtfrg* a

Finando Barbosa tf Cbrarrs. Or»t;e V<eAwde"l). CERTPÃO:
A paserFa au e citfa tfl tf cri^nal Lavrada am Mo letcma.

SãoPajL, ic tf março tf 7615. Liès Omitam Meleo «PrasMmne tf
n* 81S.1S8A9-0

! lia Mnsa. JUCESP n- 90ZaSifí9-6 otn 2&/Q8/2dl9, Plévia R. BrUip:
;Qofiçelvte« Seerciérte Gtf AL

-

—

de Energia Elétrica S.A.
CNPjilPn^SdiTO^tiOOOMó «NRE 3ik3b3.497.4G6

BitfatedtAUtfReunltodoCcnwlto de A4mMfireçio
So4 M43V7019. as ISSQK, na sede da C'9n(wVtf. Pmenç*: TouStftf

CUraordktfriS a rsallarefrv^e eumi.ia]r«ement4, às 1S.OO Korac Qd Ga
73 da)ul<e tf 7018. na sade smmL n* Fs^tf btf Viste. eli*, na

OtfdeOe Sáo UsnueFSR e trn tf cMbcranm sntae e seoulrrte Ottfm

00 Du. (a) ciArna, Gscvssio ovelaçie tfi contas tfs AdmeiiWrAdcrai

« tf< DAncnsiTaç6es Finar^ras r^Fvu » eierctM BOOàl encensM

«n 31 tf março tf 2Ct18;<b) etfrne, dtSAJSsée c Wsção tf PtQposla

de tbretena *«Mv 0) o Orçamano tf CsRsl • 8a1n 7Q14'79I9. s

desBrvaçtf dQ kj»o ioido do ereracie encarratf ran 31 as março da

vaiar. Ma**: Pvub Roberto de Geoey F^era -Pre«d<rie, Rabii Gucuve

P>*c*l. Sào Mvbd (SPV 17 de fjho tf 90iB Gml04 OMitfl. DeMv

lfeft*?Olt.RenaR »iBo áerv^aSres »6eerciana OarM.

|laipiiwsanflrlei
'.«vo« «bNlíttOdVM H.ImoMMmNTlKlUAOi

91/038017 AG.aOETQTO

Ann DFmn

DESIGN«çóes ESPCCIFICAS
Lei n* 9.61 i" 968 {arUgo i *, JV, Jc CArubir SUiEP

rr* 334/7003 e «tigo f, i rii OrcuLv ÜJ&EP
rv* 446^121, (to) tfte* ecmroia* irtfrfoa ta/Lge 9*,
Ciroilgr SUSEPn' 246.6CC4). (o ede urrt»«mfnio

da Ootfr SÜS£P n* 344,7067 (arfl^ r. parc^arn
urace). Q (d) pela Geatãe tf Rnco* ICeetfr SUSCP
n*52I TOISL
Dueler
OM^IUNM

«esegreavel

Ic)

A^munsaFro-Cncncree

(jrtgo 1», IK tf Clrrutf SLTSCP n* 73«>6tD3)
(b) pele ewtfmoMe das etaitfUM tf R«KàiçAfl
CKSP n' 143300S. * (c) pM*s rMaçce*
a
SUS6P(Pl*j31', l tf &caAar SLISEP n' ?34,ig0&3i
(a) DirciGr reiprrwv^ Uctím pMi u/rgverMrib du
áctfde tf Avego i*. IL tf Groiar 6U6EP
n* 234/2003; (b) Ofato icctfrsM pM»
acortfantwiama, auwsAo e evtamfwwe dea
pfcCAtftfraos «manais veveig» n«a tfrm*» ^

EiuitfeOeU
TwnVMaaea

vrger cPe«M>çAe CNSP n* 371/20i&. artge irB),
(«) Oretcr responsável pMa ccnlràlAfào de
correspenderies tf maoaeegirM e pelos serviças
por sles praRados (enigo ii, I. tf OcUar SUSEP

442/2012); e (0i OeMer rriatfrtsivfl pda
ecitraUçáQ e «upervtsAo tf lepreseniantes de
seguros a pebs sarviçoa per «Ms presUOet (i

16.1, tf Pesobçáo CNgP n* 797/201 %);

Drwor

receomavel

CaNm AItMflg «upeiMsáe
e
Landim
prDcedmentas

pelo

.icortta4nn*nisnin,S

ciervfirtaiio
tf s
tfrmas
da C9*t*b4dede prevate*

Resoajção ÇNSP n' aa t/70ii.
I (NCEARAUEffTCh Nada ma« tfvarvtf a iralar. to auspeosa a aesaãe '
' pelo l«tfo necetsano a lawaa/a d* prseevue ala. çue. tf p^ M kd* e
arvvatf earderma. In 4iirev»da • aseinatf per tocos o* laaearte*
Mcea- FamarxlQ Barbo** dtONor*. Pree*tfr4« tf Maea.
Cias OvAãneT ftftca Seo/aWta tf Mar a, teoub' SB Uaphe 6*11
Panx^^çõee &A. çk FcmarPe Barteu de Otovr*. ^dtar PfevdaiMe

!* Liis GbiMrfu Usian DimMr V«»-P»«s»4ette. CiDMáa: A paas^B*
ala a

U da on^id, Imatf em Prro procta. Seo 1'siia i« tf

março de 7618. faitfivdo Bartoba tf Otveira • Presrdwie da Una.
Luto GuOérrtf MUee • ScoMarro tf Meu JUCfSP n* IIA61 ViM

«m94/v7/70i8,nt;A*n.Brmo6er4*>«»s •EecretottoOsr*!.

;

CNPJWn* 26.001 .SSapMUO .HRE J5J«14»4.5S0

tf* S4f**jré* AoAãBia*, ne eode da Cevar**»*, « Ptcueu da

RostfiberB VAuUkw Camaro • Socretana JUCBSR n* 190.907/1^9 «m

»11VWIH7

Ciretor 14*

WMHnflton Alves tf» iardo*. br*Aleita casada anafecia tf ataitms»,

Obvtfs CarvaEio cerne Con^Ainea OAcer da Cerriiadaa Nada mas s

i«) e Mareei tf Cemcaanoe tf Cemtfma. n« ioma m í/imo I e eau

71/TIV80I7 ARR KTOTO

rsmr^v

CNPJ n* 60.823,174A!<WT-24 • NjRE h' 3S.300.D40 93?

tfia fliarsjil tf CtfrvSarce'; a 3) a ntfvação tf Sr. Uarcaie Todo da

Maautfr Can^e pera seoetana^i. Oeibvaçãoa; Per imsrwmdade

Tbrtom V

USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S/A

7618 e adrtirtfaçãede *i*dei>tfe;<l)e AewnodocaptUI sooaL sem
a artassio tf nmru açótf. maGonte • ci(Aa>74gá» dl Aaoarvs tfra
l*»AaPm>nias ccrntfrse tf Bsitfço PetfnA.*! tf 3i de merço da
A18; 00 • ccnsA»jme alareçie tf «rbgo y «i taisAAo Stful («)
«N<áo d* OeMtfi, |d) tyafào d* lemsaveraçàe dos abmmVstfrM s
(«JOutesassurcostfnanuedj socMstf AOum^o etfeosiçie

OoemantfrHooCenoaEtttf AffnnsrrafialAcsitOSr.Ptotf 0e Getfv
PeveeA prasitfj a rt<miio cva canvvdcsj o Sr. Ra^V* Owctavo RMartfrg

AiwaolT AAOcemo

Wecash Brasil Empreendimentos —
e Participações S.A.

CorwQcefip- Assembleie Gani Ortfrvária «f ctrsordinaria
Ftcam convpcoilis «i», 5<eihort«6 Anonlritaa tf UsIna *(UCsralr4 6.
Manosi 6/A, parj nnjnccm-so em AssemOeiai Qera« OtdmAru t

BJLSPETransmlssora

ranerv

Cbiwvr V

IHA'/901A FUvIa A. Brffie OertçalvM .

SecreAária Oval

OD Metilra SH1 Pa•^apaçóas SJL. p. F^n^iOo OartxrM tf

iO«v«tra • PreHdtfte tf Mm*. Luta OwtMrrtJ Mateo • Saoatsrto'

ARO DF mo

UoM Fernando Barbes» tf Mvcira • Sectaarvj tf Msaa. JUCCiP

Qlyalra. Uvelor Praodaftf e Luis GiAjérraa Malaa Olmirir W*.

! Preerdsntc, CstJUãAi A presente ata é copia Irol da orrgnaL lavrida em;
:|rvro prtfno. Sio Pauto, 29 de mer^ tf 73ii. Fernanda Barbosa de

COelerir

Varan

iuMFaApe
LebariCtfoe

CNSP

Oil) cerm«r. Ace termos tf irtosc XU, srtiod 9* do EeUitvie Scoal tf |
OnrrparTia, as reiAstfs dr» m«nO«tf M gontf Vianccve. ru tarma'

àftn rjFNwi

01/11/8017

OUstof raeçoncável (a) polo cuntatmenle do itfpieeto

lt*32t/7D15 arliooiUBI..

'prstkcarem ledos os demais alo* rmcessitiAív k iriplsmarucin s|

«ftVWIT Aftn r»TOii
eitwsnr?

OetoaiMetf
2Q«4fini7 A,â,€L06mQ
Fitftoert.-fcr

Ve^n

DRETOR
RESPONSÁVEL

.(b) a aulort/àÇÂn aos acAnrttsiradcires tia Ccmpanhía. lu fermA tf ;

,var, neclermos dó eicrso 10CVL do arOgo 9* do Estatuto Sodal da Conv-;

SITlMOt? iAD.aOE>020

neiWe-R*

q*t danyiações eepecfieae da* D^et»*» a saber

IScfwc

Eslalulo SodaL e/ou mus procuredVM legsTnenl* mulAiridot. c

81tIU?OI7 A9.anE7070

okove*

(U) a rauricaçãa no» termos da PascAição CNAP n* 990/791 £,

eumcsimgnotfs prwe0knento*atuan*is pravtsloa

I (e) ÍU 716.061.688,19 (duzentos e Ir^ie rrulitfv nr^aicenlnA • nIrviU j

OirBtar'^

OintfrTr

r.arln» AtoivlA 1 ivrOn

TdBHBND

Mm

13 reter
em/8017 AG.QDE2079
Presdvita V

Widr J»s4 U«F9e CiFV

n* 447/7017); • IL) pela «^ralação » »i«ia«>teãe

<a fv cento), a de RS 12,160,000.00 (»lie nh^ cento a rtft^uavnla a

i?" de EwaWd Scctai tf Ccrrodrtfa. o repaatf tf valor tf
HS 1&94E.&S8 00 0re3« "aivóce oiocentee a qwsrvita a sM md,

a«e>H»u«M4

1 ces FA* 1 «bert r,â»r.

da

; cirtco mi reais), Que fci tfdui^ tf vPlc tf 1 dividcndes mmtmei Mel*.

. T^estinvenios ACvcs L^^es, 0«) aprova/, rvos lermos d e nciM )0K, ar^QO

Letfaido

99 eto*(mtsdn(»1l08 n.l.tf GFMtar SU&EF

obntfiorxis LuMuiie arogo 26 de EcieaFe
uai*KM tf de»
bcraçto temada paia Pr«(cr.a on tes^e reawatf em O4.i0?0i7,.
(bi) RS 14.300.000.00 iduel9?« rmPioee e l'e?*Nos "R reee) uce d,

'eantea, a prceosu tf Uam Esoaié^ee oca o eitf ?Olii?OSi3. |

1A«rdForMo

tenespofiertc» tf nw leyxo e petos senepsa

ijue ki deCuJdo do morrente dut d^sVrLk» rniPnua

iCtvfipafdna.aprcpoela tf orçsrnanto para o evercsoo tf 2016, (lljaprc-;

AitfeRaitoe

La Torre Vitesm

Ovetor reepemtoieL Ui pctf «crtratatfe

ccridl. é tf R$ 47,6001)0003 IcfJSfvna e c«Te mShiòe* e seasenCoa

'(i| cprwvar no» termos do Indso XlO/. tf ar Aço 9* do EdaMu Social de'

itertom

lOvrlix ra^onsAvcl (a) peto cumpranenla Oo
dspesta na Ui n* 3619 1999 (srbgo 1*. M tf
CtfuU; SU^P R' 234.;009 e artigd 7*. ( r tf

vtfc « Caceul PrafeD a aovêsia tf CempaiNa, tf sa^ejade r^ma ;
0i1) RS
om.OO Mm^jene e «es mtaftw dc reei) uee e viMe
li^ex c»n rcientfc 00 ti^iosledercntf aalQuelA tf TSV Idsmaa bc

: neceiva de tnvesflmenTce. U • Em AaeemWele âeiaJ EsVaeriOnirla: I

FemandQ Be/bea»

EnriQueOc

acAmpanTiamArTln,

eumpranerii»

proesiámemos tf uriaBifdàde
Re»cA>çéo CNSP n* 371/2015:

MANDATT)

CARGOS

Ranhael tf bina .fcinUr

S£P (9rtce> 1', 1 tf CacUar SÜSEP n* 2347003).

Rs a i i.soo.ooo.oo

'yilvÍ«.adw,cam«e«entfodolnvoModer«ida aebQixpU da 1S1s{iajaw'

msportséval

luperwsáo

'oicvis da

Em wriuda tf » sAereçtfs Ara pprtfadas, 4 >r«ton4 fl ,> Ccmpani
. assim conposta*

RnsoArçãO GNSP n* 33U/70I9.

diretor reepcrsárta /a) Adir«rüitrativr>.Flrka<vidro
\ist>90 1*, ni, d* Cfcutor EUEEP n' 734/30O), ^
LeflFordo
peto cumonmcriQ tf s oorigaçâc» tf ReseMtfe
Glubeni Usttodl
CnSP r>* 14^005: e Ict pelas 'aUçOa* cori a SU*

I AiaOOMftto» e viTr rr#<óes a treTantce ml rsoe) ric^^ante dlaV^
Ml doe nos lermos tf dalberaçáoUjmada petaOaatoria em ra^sãorae*
l24tf am 2aOA70IK|e10)RStSxaiDOO.CO<i1wruam6«jmidnrné«).
rt cflraheeme tfetxjtdse ms latmas dt dfIBeraçJe cemadA
Cw^
rena em resnie reatfetf em
s. ft ] Ri TUMMRM {Mteru

AG.O.OE 2020

DEsiciuçoes UKcInus
Dvalof

Laridim

CvnbaÃb

jRedrIflue* OusiurNle. tf cargo de Dlretof* *l

Ll*s ai9Nr»a Uatoa

M tfwgnAÇDes ehpmaflcu tfe Ocalnras, a saber

RC6R0NSÃVEL

tf FVtiKac

dobgn

^tfcMnr. sem resuMss, aprovar (!) a destRuiçA'

Oéetelir

|i) A ratfcetfa ntf tArm» tf

Carte» Afearlo

UaUapsr* exercer sTvreeo de &ecreLBie,Oftfi

«*.-•

Otflai V*

racAn Inewttf pela OÍrelorla am rai,ar>(in maIiMiI* em tf.1(l7lil7,

preataèrvo* Fsrr^tfe Bubose o* OPiea*. ai>*

i de memaie da ditfcrià daCtfva/tfs a, (9) raUí
espetifices dos DtnAores aAttebodas t*4H
. SegiPo* Pnvides ('SUSE PH. Deibvsçóa*: A a

ueuBftos

Ueaplcig Gston

{sA) RS 176,7oaa3(},C(i |«hto o tf^crita e ciIq rtdhoea d selcearloc ml
reais) «nlegraAnenia «stnbutlos noste"r<es da dNbaraçáo lemada pele
Olraliais em rauntão reslietf em 06 11.7017. {aTl RS 0.100 000.30

Carrvardna. earTorm» dtpide e arbgo 174, psrsçratf
n* 6 434/76 fW tf * Scoetftfs oc Açtfc') ME

A,0.0.0€ iOTtl

R«N«s«itf Luca Jissor

disnícuidoa nea termos da tf tocfaçAe toma tf p<u Drtetena em reomio
tcali7ada m Oi .06.7017: (aS) RS 17d.lCC.OOO.GO Iccnio a vtrtf • crCo
nd reais) inreg)ear*9med«4tr^«dos rio« lomoeda tfliMn

CONVOCAÇÃO: CMptfsatf vn tario tf p**«iç« tf «oadsis totfi

.' tne/cítlo tf auas liavçóes. paia netf mau reclarrur. a qu.'

A,OO.DC 7070

racM tar-ada paü CN«iena em reiamic rcPfatf em 04.07.7017.

(AiseniOf o «vila o cAo miTióes a sMecmIoc. mij nuas) ntnQralmnrM

csrtfrm* Msr^isas cendardas do LAvte tf tf esarç* tf i«inrMl««,
' tfs açbes i Bc«svitfr>as tf ICC* (cem per senta) tf

: emola, ger»! e r4i4 quitação auamo ao período em gua 0*^

tEruno

nicia

CMHyv

rts SI.WO.CCO.OO (ciogcma eum nnpitfd a rwKwsec rni rsAs)
Wesrtfmenia ^dftfXdes noe tartnos tf d«lbe'»ç4e temeda pele 0«ih
iotf
tn^io tadtftf ein 1ã£6.?017: {*4) Ri 776.700 000.00

Ntfõe* l>*tf*. n« 14 761. Ab A. 79* tfd». Vtf Oatrvtfs, CEP |

|Cwmpanhl«. A Ovulgia, or* d«*lfuido, a Oompanhl

MANDATO

CARGOS

»»>

A/am C4n^a|ti«il« AsnAsadusiius lamB» tf iMAm<

'ABO. na ctfde de Sàe Pt*ub, EMatf tf São Pauto na Awitf dsa'

reeioMnialMi de 100^» («em pat cenio) tf capul sooal da CerrtfM*,

U »
ii4ii<iik^
e teinaili e oío mi, saC^mtM a Ja« reais
« wile «r>es« centavos) <m Kram ne^aãnv^Co tflrteQtfAecKvmM
da delCpioção tonada pcb Dueivia cm rcA^são redíeda em
02.M.»t7; r«3) RS EOAOO.CCOOD lavtfertf » sea rnPvêes e nsme»-

10* rei <Mft)

COUPAiMA DE 6C6UROS AUANÇA DO BRA9L fCemetfna' 00 {
047»s.0CC PRESENÇA; PTes«ffa a ufKa sdcmla ntfr tf açAet i

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tajUe 0) ei0ne. Oaojtf a e apavstfe Am
Crmpartfa «, fi) rtfScaçAo dat doat^iaçAne eepeefltfs dns D—ores

(U} A dcsWutf e de Aiae iQude ap^jaoe rw Eieidoo Seaal rmdo tan
3l.l2.ntC; I A.MWdJM* Gmrml BaO—«JnáH.! 0)
tf

1 DATA. HORA e LOCAU Bn14 d«m*rçoM 2Ql8. As BhOQ. n* setf tf

iOO'HO«mperce>Ad)dc^atfeg>aIdaCai9iaid>ia. UiVgime Asftf

Mcreurie. OtfAv do Dia: 0) iTiMPtiIrAr tf iiMrtfu da tfmu as

certAS Ooi ^inikubaderes, tfs DemanUraçòes FruKe«at a do **Ri
letf da MrWiPntfd tf Companhia, o KtbiòAe doa Ai>Pier«a ^deM<ir« AS De?wts»eçDa» FinahcavjK n n P«ri><^ dos Abu>r 04 mdepwderwí. r^arenftf m Saemao SmaI ímdo cm 31.12, ?017,

(SubalAárl* kilagr*l)

ATA DA A&SEUBLEIA Ç ERAL EXTRAOROInARIA
REALIZADA EU 14 DE MARÇO DE Wtd

ta/la tf precençe tf AoerMa lAiv das atfes i^aaiiFaiivas v

itf tv4rA«alrc«rAri#içtfde»«C7eltfo.0ra£M DO OlA: I•âAMBÜÉI

0»a4 tf

ALIANÇA DO BRASIL

DATA, HORA e LOCAL ;Bn 14 de março de 2018,34 ITbOO.na sede tf '

ri* 6.404/7E n>« tfs Sooedades ptf
*1. N6SA; Ass^rw 4 pftf»
dtf«t« Finando B«boH tf n««r&, oie cwdobliM OuAiteJ

ml rMca)

COMPANHIA DE SEGUROS

)

CNRJ 61,674.175A»0t48 • NIRC SESOOtfm*)

ATA DA ASSEUBLOA GERAL ErTAAORDMÃmA

o aitçe 174. Mtsçtfe 4*, tf La n* 6,404/76 ria tf» Seedwles per
AçAss^ MESA: AMarw a taeildiriiia Lias GidIArtw Matfg, «4
otfMtfu F«rAartd9 Babosa tf C6v»f» p« suai í RevAo ne

Ctftoarvu. tfftfnne osatf e vtge I2i, ftfiyaio 4'. tf tei

;

^rarpAs ecAia moderada • o retvaeVvs Psreeor dn Cnniaá>«
Presidam*, &«r0lo Roberto NtoetcOI. Ovetcr Supenriendefita: Itfaelr

Ftmand** W8v, Uuatar

-i*»

|H, I3 e14/7^I9|

Comrooiçio per» Aaavmbháa Oerai Extra ordindris
DWCsdor 0a cédula da «dcntdade (PB) n* 32,$47.75i «X 5$P/$R, Iniemo
noCPF.MF iceon*2iS 213A18-78, rc«denl* sdvmaledona Ctaade d*

SÃO Psuia E&udo de Báo Psitf som escrl6nc n* s*tf d* CentfreMa
/abano tfttotf i. DireTor.PrecUcnIe tf tabcoth Br**! Crwendlateit

l»4 « PertKlpsgtf* EA. socudade prx agdes, com Mtf na Otf do de

SÃO Palie, Estado tf âôo Paulo, tu Aimnlda SrtgmdieitQ Lgís Catfe Bot<

riiv, r.' 1746. SAlssSCe, 610 e 611, Oda» léançòes, lr«ata no CNRdbéF
*tf o n* 76,0úi.991X0001-40, «m seu e»t*AAe eobsi dcMdamcrvia srqup
watf na Jxda CcmaftuI tf Estado de $3a PtaÃB • JLICESP «oQ 0 lARE

36,300 494,630. em sessàe tf 22 tf a^do tf 7016 /« *C«rt«artfa').
C«<taoo4. em eareamMetf «om «« arbgos 12*. |r. i tf Lem* 6,404/76
e 11*, |i*0ú Fs»a>4n $otial d* Carresréu, lodwosaooos daCtfVM
nlaa |wra pAtKjparvn da A&senVtfd (>*ralE>lr*mlnãA.v a «ar nuiErsda

7.1 tf
d* 7613 àsi^vOC iva ««tf tf C^r^usieM ç^rabsurd*
**i>artf erdem do As i) O simwitv tf captei snoal ds ComparVM par*
R( 3D.úb3 000 CO flrrãs mStóes tf r«a«i • l) Cm*ma«ria Mlar«çA> di

Avdge 6* do EstoriAo Secai, Ttfos os doAsncrtos tf n iv*i«c Oo» MteG»
eeiéos ifcimtáons seda da Ccr*taatfaa.ft^Brtaa A*»tf<i«« Os<al Ea-

traor^tert* mdalar^a medáree * srwença d* m (um guarie} oe sipial
Mctol da Ci/rtaanHa com direito a Wo SloReub, 19 d# litoe d»20i&
MatonjIbA» Aivsa «»« 8«d»» > Oarlgr Piestapl*.

RéBíM do Dlirto OAetol CAiUReedi poU Imprwiu OfleiU do EstAdo dt 8io Paulo mn 19/07/8618 07:M;1I,
N* de Sáfi» do C«r1«flcodoi 7131634AOBS7B4C1 tUBUI CSOBFSraOCI 02D2F í A

[ Tldtet: 28217634 ] .w«rw,imprensaoflfilU.cam.br

ÍS

DlàHô Ofkiri frrpfPU''.!!
LIBRA TERMINAIS S.A.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNP,MFn*838t^45^0CCMi 'IdRE 86^3M1I«I
Ala da AaapnBieie Ocnl E<lraad<rt«rí*
t. Dele, tos a
Em 1&05na. As ICP rxa sede da Ccm-

{SwUidiyi
CNPJ t»jrr4,i7MaBi*u • nrk uxoonths
ATA ou USewaLEIAS OEIUS ORW &WA t

ermAOROINAAIA FteAtCAOU EU M OE UARCO 06 Mil
OATA.HOflA e LOCAt^ Em ?9 «»marçg M »ia. ai ifitiSO. na teOe
ia UAPPRE fEOUPOa GEnAIS 8-A.fCompAn^HA* «u 'USâ'), na ctGAde dv Sio PavIa, &u#de dA 54a TauIa, Avnnidi Aa*
UrUdAt
rt* 1« »I.AJa A. 2»* atvIst. VA* 0«»ud«>, CEP*
PflCSEÍt

ÇA: Pr M«<'« *

aawdA

iM

'w»wrt4e>*»9« tCOS

pv <«A(6) 04 CAtAal AMal BJ Cc^vPra,cc^v^n* ai^Mivas .
CtfoUNn M IMO ae Pi9Mr>Ç4 Oa AOorvsT^ CQNWCAÇi^D: CasMAuO* cfi'AUO 0< prote^ « acforuu irAa^Gu »cú*a leotastav
tatva«fM 100%(c«nip»or«cnlo>OoCApur»oei4JÜAC«*'9ArAa conlot.
m« rtA^ÒA B a/ti90 124. pattgmfo 4'. 04 t« a* 6 404/7^
OM'

SodAiMdRA PAr AçòmI).IIE8A1 AAbimiu a prBâfdáAoa Lixa OiAlArrsz 1

McTbo. qj* bQivtòòu r^tnaredo E^rtoM d« OEwa Ufa

v^bodc, 7

a ^irv'

Çid o» Mcrata/vt. ORKH DO DU; I • AaaamMd» QtU Ontlnârta;
OUbc^ar SBb"0)aaame,diaeM»4s a ãe^rnaçao âas Mr<ia9 óat atPrt»

iwOaOCM 0*4 0eT«S4<*e* rn*nc«ra« a Oc PcaarbAo u A^nn^

iraçAoOa Ccrtipaivu. o A*ú<»«M Audi«MBtOe»«<iaerOM aafite *a

Deffl9<aHi(C4«a Fffw«a«ss o e ParBCS' 00« AtwMtM kiecpOAdcrilM,'
rafAnviUK J« Ewâoo Smal lindA am d 1.12,?UI7;(H)a Om>Wu(4o Oo

Ijc/Q bduitk) auuaiK) r» Eaa'cí^> SoUal Vtdo«ri :3l.ls,20l6, i» A^<
■
Baral EtftrBOfdinAHa:
OtSmeAlo d* 3018: 01^ Ftan«}4'|

aarta»,

na

Avenida

EAgcrdieiro

JsmarI

C«atie

n« (Poriol. fiasueo, banioardP, CEP 1I019-91S

Oe

Soiia

2. Canuoeaeie

e Pneenga Dispensada
convocsçáo pt4vi«. «fa acordo ccm c
I 4* du Arrigo 124
i.«i tv a
coVgrixe aHerMla n.«H rf aa &'rri
•am ra^lo da (sesança do ureeo Aoometa repiaMrqer^do a Ueldada de
caprtai cooal da Cwnpotsa. A Ueeto F*vvd«n« Ronaldo Soys. S«'

pruno. Fraret Aá>guPe da S4*a. A Odeie do Oa • OeOaeqóee, C
Aecntla, a/wv qujcsqum resviçôes eu rossakrsa rtpfovOu o quar>>o so
eis 4.1, Aoitar o pad Ou d» iiviOnil' »u
O* DUvrtor EmE«tM\
viaiiM e parbf daeie daia. aereoerRado pelo Br, doeá ArdMa Crlfiéváe

BalfW. braailaim, casado, ervgerbeirü. RB r-* 3.812.813 S SP/SP e CPF

s* 6O0.884.9OB-OC, cortiointa Termo de rierxjnda eneXD b yesoWo aia
sa lema úo
< 4.?, Aio camnua a etaçao para o carga de Ore'
CF Cntcubvo da Compenhli. ccn tfatos a parbr da preserde data. dn
Sr Roberto Lopee dee fiantce, »ajlau oesaJa etfmsaJreda. PQ
v' 06i7iia9s fPAj e CPF rV 012.893 ilTAob. «on errtcroço wraruai na Awada das Hsçdo* Usdaa. rt* 11.941, Cortdemiruo Edrffoe Balea
íe emOi^s do Estado oe SR llFwtdto. orignlo 101. Brookán Paulaia/
SP CEP <>4578-9a7. cnm maitruie onircado cem na rlernau morráiirta

3e DireiLiia da Cornparitie ei» 0102.2021 4.2,l O Diraiu EKoctrihru <va
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m«ne E«|rat4g*ce 201B: 0H| taviaóea tfea TtaAeaim de geaiae fP«Aceb
ra, (W)?* Tenra ASIta-acaáa avnere»! c«iR BV RnanoaV J SA • OétfUi

Fe^anoafneNc « InduDniumm, gv l,Mflrvg • Aner««rarto U«earail

e Votoiarem C^cto*3 de SegLvM &A. PV60CAÇ^C* O Re4al» '

HA úA AtfmfMlfaçdck as DeeransvaçAea
a AalAva} doe >
iudiftMa MAep«Aden»t Mtee j« O^ravutraçâea rn^teraas a 4
cv Om Atwail»

ifmffiaa ao Exerccru SuwjCndo «t I

31.1 S j0i7 Ivam euMcedM hM lomaia Vale* E««r4m«o*, ediçào de {

?&02.?01H. piB(n8sEl6aEi9. •'niir>4 0naialdoE«l4d»da64oP«&v I
IG*.

dd2S 02.2012. Cadefra kJT^teune), BÍgMM 32 4 SO.MIV ;

dEAAÇÒCE: e a^fana da Cempama deoAj, sam reeaakaa I • EB

, i*in6rtfifcil f!MÉ ífT^A-4ftai ()) apfpA e Redaiero «a Atínnsva^
as iw<ecvvit Osraran^^ Tavu^oefae o fta4ai4r*A Gaa AuAares
Wie« •»
reur<«r»e e o Perece* doa
A)uae>oe Independaniea, teifenH ai* Eservíõ^ SoAJ Tr^do «*" 2i de

de7embr9 de 2017.01} coa&^nar gue aIb

disvEw ides dMdenOos

' M tef a Cempama apurado cofulK ao e<erc<cao sMa) encarraOo em'
: 31 de dezembro d Q 3017, bom ceme qua m prrjuí/o» Kaam «Mervidos :
pei3 Pcwva da lrT*«aBmer(os.fl* Ea.AMacilUa.fiBU.CSUStdlll^
Qji 0) ffW'. noa üwwn do kaiáf YXV, Oo a/t^ 9* d3 E MauKo Soad
de Ccr*<aieA*n«, « proçoda Je v^rméit {im> e v«fc>ow <bi 3UI9;
tpo^i' rae lermca da ê>9so nvi do a'b9o $* Cq E sWAo &>aiI da

atolo dactora não aata* Itkxfso em nenKitn dea oimae fsstolua a*

eu* O trnpeçA da nercef es fWloades pari i« duert <01 eisde. no* ic*.
mos do Arago 147 da Lei dea &A e toma poaae de seu earge. netoa
data, metomie a asseuMiaa da Carmo de
Iwade on tvs popne
fgitivire mávu arM A r*toiertn ela na Irrma «Vt 4ne»s tt a^ gm

rtiiude Oa dAtoe^ao ecan«. ortaisrou a c4rttove*ç4o atual da Direbria
áe Coratotiva. « a^' PiMidorte s^eqftyt <0 Hercoa A/dônio uite
8e Uedelroa, e nimcnres

{bI) Franela Augueta da Uva. todos com mandato ale 01022021
r wisBrtoe ijjaiai.ar vAra memieaia^áo, to Msi^sde a ceaetoito
lemblns da guaJ ae l*t*eu. d* torma «mvia. cora Uo*a o $ i* de
Arbgo 130 da tai «as S A. a |»«enie ata. A Aaainatoraa; Pr««d<rRe
da Mesa RonaUo Bcngee S««r»tarta da Uesa. Pranoi Augusto da Siba
Aooisui. übre Tcnmnais n Logisbca &A. nesto Ate «cprescntada pa
MUM Ovrtijrau. Sie. RcmeUu Bregus e Frsnca» Augiiviu ila Síire. Cottoe
cum oritf rtal, leviadu em Irvrw crccri^ Santos. 1 E-O&i 8. Randa Augt»(u
da Stoe • Saostãne. ^temp n* 97AI62rtM em iMKRA PIMa A

BrHIo GcneiMi «BeeraSáílt Caiei

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.

aptovar, eee leimc* Oeincsso XIX. áT^oe T 00 EfleU» Soaal da Ccrv
. parmia. as <pi4eõe* doe mandato* de geelbo btencora. ao toma »>

Pdsis pela súmula I07/20iâ a «eue baqaos, da Direiona Qerâl de Aftni- í

rulragAo. Fciinça* « UedwbAç, cem oe so^imes dccumenioi: (a)'

Mandetn <1« CxuiiO' kt^osiBranios A»vna ÍWamOeres. fb} Mandato de '
Oey^o • b^VBVraftfoe Caaoe Etpeue**: a <0 Mandaio de Geaiio • a>
iiiettt'ie*eu> A^va 1-Keea; {>v}
* retihfe;in do 7* Tenno
*e Acedo CM**4*ciai cc" pv F»%ane«'a &A - OàMa Fmanoam»»

e hwítarartoe, BU Lsa«e*g - Arrvideniefeo UetcaMd S *k e Vetor aran
Ccrraaa de &eguro« LA., noe term»» da SianAa OOVí01 i de Deeletu
Ceral Pede MAPFRE « Carujs

Eneenamvite; Kada m»i tuvondo a i

. IraUr, VH atisparsa a ses^A peln temp)n Aeceesdrio i UvteUea (ía pi^ 1
•«"te eU, giM, <h>t<'sOA ide e aUutla confimra, f/e a(ir<iv«iU e esaína* <

da por túdoa u» oree«-t«s. àn^UMEi: M»*a' LUa OiPane? Maleu. '
ResiOtf<te. Fernande BeiMea de Ob'<e*'A. SecrMert^ Aíio^afA' Uaoire

&& SK2 P*1U<4<òee S^. (fi. Ltei Cuberrej Mjieo. PTea*4eAie e Ferrundo Bartosa de CEveva. Vice-Pree da-.«]. CefAdea. A veervrte dia e
C4i]xa bd de onpeiai. tf^vads ati 4<.4e proprio. Sáa Pado. 20 d o março de
20t&uA« 6u)ulrrea Uateo • PreaidaMe «a Ueat; Pemende Barteta .

Ide Oflvoira • Secretário de Meei. JUC£8P n*
3SW3(nE FIdvia R.finl^ OenfpMee • fieerefi/ta Oeral

em |
_J

MPZ APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS
LTOA.

fn} Roberto Lep*f do* Oimee,

i. Enearremanto a Ifivaluni da Att Nada mais nat«r>4i a sei iratods

C9*wV4a. afceotU Oo Mm CsbaU^ca pan e acie 20ift/3a2ft.(B]

CNPJ VP «t» ?0.8l6.l71rV001^ NiRC ÜXOAéAMé

Ata da ReuMf e de CeriaeClie de AdrMnlebapáe
I, Dela, Hors e Lee«: Cm ICABriij, >1^ ogn. na sede da
CornparWa, rta Ria ProlirSMr ioaé Clivur, 1S4, Esruarie, Sentas/

SP. CEP 11020-4&0 2. Convocação e Preeeatga; Dispensada a
urtvccsfio pravu am Uc* de presença da totaidede dos mentoie

de Ccníetoo d* ABnntadaçae da CompoUsa. noc isrmee de

Arttgn 13 (1* do secEsIstuiD VorCXIdesa- PresMlente &nar Camiwo
da CioPj SoBmto: b«ci«iã')cr Pianos 4a.içu»to 04 Sara. 4. Ordem
do Dia a Dsflbuiaçõea: Os Cencedaeiros arsentes deiberarvn per
vrurirntoaiJe d* vvtoa. s»n qualajuar re«'ri^úes wu rasseVa« » quanle
segue a.i.AcataropcMederenOncUiaeBargcdePmMeriteExbCUbve,
cnit «taiiM a p/rtir d«*u data

wasenUido pebi .V, Jodd Antônio

crtelcvde Balau. Draaiora «asede, ergenraaft RO n* X9i24i8 SSP,

&P a OPF n* 606834.90840 Oitton* Tom« d« totfoa 9ic«o J
presaie ala rta icrma do
i 42. Ale uniria avaaar e etocãw

para b cargo de Preerdenia Evcuihq da Cfbanrsa. ccerv eMos
rurt* da preeode dsLt. dn Sr. Roberto Lepoc doe Rattea. taasbaio.
ccsade, adwBCáedor. Hô n* 09t7ii9E3 IFP-HJ e CPF n> ei38S3.IOX
06. com endereço canerdal na Avenida das Nagâes llArtas. rt* 11441.
Coidtynmlci EdXfiAe BnKa da lrrH)vi)i& rVt Bstsdu da SR 10' «nda*.

«cnjuntfi 101, BrooUn PauisiarSP con nundore urencado com os demos
ma^abroada OirMona da Cembarvu alá 11 l?.?03<i. 42.I.O Prastoame

Eceodno 0*« atoto deda'i r^ estor rtooso om rtcrbum doe umae
prMtas am laxaje d *ra*ça se earear as «Piadadet para »«j>s to

CSP^UF N.* 01.708.06 7/3001 ^
3321 «222044
ATA 06 AEUN lAO 06 QUOTISTA
1. Oote e lucnl 3F..04J01B. ne CrrUde d* Sáo Paulo mm «*ia sede

•tob) no» termos do A/t») 147 da l« das BA. a bviv* pc«s« ds seu
cargo, nasta data. rtetlaree a «isataiuia de termo de p^se laviade am
bvm proprta conlormo mutoiA AxeiA h pre**Ato aIa na lemvA do Afime

docieá na Pmçe namoedo AMvadir. n.* 206. 31' Aj^ar. Cta'4tinl(» 313Q.
RepúbéBj. Cap.. 01.CQ7.010. FVoetfiça. SEAMAN WAITER RECOUS

U. 48. Em r^so das apruaaçuM aoma, conaÍTiar a cornpos«clu alua
da Diratoria da Companhia, a saMr; PtaeLtewe Paguiiuo 0) Roberto

idwadade RNE uA n.» W4iB36i4.8&DPMAF^Pf. ««oao no
CPFAJP M« A.* 343,736A07.Cd. roi^ema * deneodado ne Ctfade de
SAo Pauto. tateJo de São PoAi. rva Rea Edson, rv' 200, AMtârrarlo
41. C*rve BUb, CEP.- 04£1B-030. e UATIAS EDUARDO RECQUS

de Uedebw: e fa\ tov* Augtacle da SRve. todea com rnandeie «id

PUCA, l)ra*A«*e. casado eproennedo. pedsdor de Udcta de <def«)d»tfe

« $ 1* Arbgn 130 Oa L« (*.4 04/76. conlorma idiarida a paesanl* aU
6. Aaainatoraa; ProJdertte da Meea e do Consepie de «dmmlslraçiQ'

OVARZUN

«Tttono cecMo. nngtrtnero

pcrudcf da cdtUe de

Pâ sob A.* 16 691.778 S&P/9P. raaAo no CPFMf soe rr'
315,543,48840, leMtontfl e dvnicllado ne Cidade de Sao l^oufct.

Estado de S80 Peiio n» Rue Deslen Tartolro Teles, n.* 127. Aplo. 41.
Jardim Prvdárala. CCP' M6i84iOO. reeresanandu a toUldade r)o
CapU âociec uedtfTic asa^^r* ecresentaOe no fWwd das* ea de

reviâe dcreviMe d^iorrsradev 'edecs qwieras' qye covdwn a
men. JOSE APARECDO DUARTE.
casada. oySadcr,

polador de txdda de atentidade RO. sdt rc* 13J2A940 • BSP'&P.
c«cno no CPFMF Mb n.* 00â.7&8,768-76 e ao CRC 8P aefi o a'
1SPia7V70.'D-2, reeKlerte e OomkiAedo A Rua Deputado Ladido Cons.
951 • Apie. Tjt Ipd, Pareisa do Uo/vmU. CEP,- Cl5.7õõ>2B0, Sae Peulo •
$P, pari praeto' a sessão. Adrinde ca irsptficd. e ed«e qucnets

de0«(m amo ordoii do da odO" irda' deala ATA a se^ rBotoo
2. Oivn do Ov Redução de CaoMf Coctol ds R» 1 060JXM.CD l«m
rr.8-4o e sesMv«a mi tbm). on f^a R9 8-0.0^X4 (unartto ml
mesk

sm eoacsrA em rpla^a. eo dueto socai «te aroedede. ccm

lbic*u tio biauj II do ao^B iM? do QSdlgo Clid tiinibani X
Oifbuiaçdce Os sboo» «islisUe. teprosaiumiBa idatdede de CapAaf
Sooal decrdiram por unanimidade pela oulorueçao Oa reduçid do
Capital ^^"8* 4. EfKarranienTo Nada mais a vsur o Sr, ^serdenta

UtoM dm Samee: a Dyar^foi^s^qiyity [h| Hereoe AMOaío Lane
II,12.2020. &. EneanpmeMo e taaiaw* w Atai Nada maic rtavove

• se* iratedo e nacsMiiu quaigua* odra merrtesteçãa to' angafata
a pr*«*ftie retnao. «a OMá oe lavm. de Terma cvnana, como lacuda

Omer Carnaifd da Curdia SoCnrtho, Scaelário da Maea Pianos Augusto
da Sikra. Demais Car»e«i«rM' }<*•' Arabeo de CRverra Hanto: Mlgue
Joèd Jorge Firio, Josd Antínia Crtshtoáo BaCau e OusljVb F|e«;2tfw

C<ri«re com origirtal lAvsds em hep rvctoin. Bancos. ib-QE/iT. Pranns

Augietp de

f

. Secreuna

n* ITIIPVIM wn 12A2V18.

R. Brite Gflrtçafm - 9*«7Ctirta B»fâL

CHRJI' h* 10.67880bD001-e3 -NfC, JgjgaSUATg

EM do Cemweçé» - HisinMiia Oani de Osbiwijrigteo
Flcarn corTsookifM

serVtaea fitubraa rta» üebò^uras rDebintu»

r*Aae^ W 1' Emissão da DobAntuos Suieâes. I4ãa Cofwtrsiwata am
Acdes. de Ecpsde cem Garwtüa Real. em &eno Urau. pua Oislribu»-

çJu Pijblce. da Ccnçaselonárle Roduvte» do Datè S.A rCombenhle*
e "Ocbénturee*. lesbectoarrarAs), cu|e escniu/a lot eaáePrati am
144)&20l3arbti s Cori^rtila a a Pralagrvto SA.OtetftMdtrs deTlbr
k« « Vetooe MobAoio*. na «iildple da ag«r4e dduciêne. rsgreMo-

tar49 a evnobte oee Deberdunetee. ortome etftede rEecÃir»'),

A reurwerruae on snte'4*>« gerei da «tetraraxtoea. «n piitore com
vecapao. ne »4 2ftD7,'?Olfc «e I iJdChs rUmiáilMe Qart deO^an
tort itee*). na sede da Cervpanrte. weMeda rta Rodona Ccmertdador

M àrv3 Dediá. > m 108*6ã7. na Ctoado de Bola Estado de Sio Patiu Oa

DodentvnsUe deverão osiiberarcabre e segtinte ordem de oie COrdem

d« Dtá'). ri eprovaçáe cij nio dca lermos e eo(tdçAe« oe roneinAureçie
AnarteArç d« Ctmper^a, • Am da leadeotw o parül de endMdemsnto i
sue eShAre decepeai rReeebAdwepàel. eaiwmeerw«U

rvsrsçãc i^Aágsda pata CempenKe fAoecdE» da
mandeeUçãa oafcis Debarvunsua ecaru da*

peta ComeerVis na Piopesia da Admetsirapãa des
a preeteçéo Jn kxrvAns aitgenbana irkdaiianJaoiia.

bu*o»ia

rte cIdusUe 9.1 *ea* da EacrRure. A CoxpenNa h

rtagoeu/ termos orou conAçdos da Reatuulura^o
to s. para gua a maioria da Ordon de Oto »ow eprs

receoedra («mo* otou corxeçõoe «Me* (8*0 potd^ão 1
dsquotas cw>ts.'.«u na Propeca da
paftçáe deu Sm DcWrttetaia*. nea pebnae da C

«STer entes

E '

tade»usd9)ete.eorv9| o da Co«ivaaio de Vaton I

evBiLgovJv • 6«it*ite EmpreusMET^ rta i4Sda muiuAal i

'eS'Vtiarnai a ne eode ecoei da Erraosora. o* docsoncmot S
meterte a ser debabd a na Assembleta Qei ai do Debentui sUe.l!
oe JocwrierViM «dJcAvtedcd ã Roeeirururaçãa corforme C
eama.
^ DabeWunstãe devorác to toroeefUr entec

da hcrano rtdcedo p«i nioo ds Aas^hPtoe Gaal de Deb«r<u«telea,
cuvn a« Mgio^ dJOAiteritoe 0 douprante d« lãerbdode • «sbate
da reqwobw tfie das DOi^diee* toteite em nome de cada Dcben
Ivneu o «ibBdo paM MStaçto «teftrteaána. eu (i^ csm n Oeberurisie
não poeaa eater pieeartte k Aoeeirddaia diaal de OeOenlalstai preço
rsçto <tn pedoree etpeciikos pare eue reprasentagão na euorntáete

obededdas e« conJiçôsM lagala. Con o lã^lsat de dar celarVtede »

prKtMO Q leetet) es tiabaim da AeeemWeia Gerei d* DebeMurlatee.
o oiebieiteMc d* mandale pode, e enerio dc DobcnlunelA. «ar cepecn
ledo ne eede de Comparááe. p*Bte»e*xsatrt«nio. Ma 2 Ae* útoa e

da data ovwe para e «eelzaçâo da Aseambiere Gerei do OebeM^
rtSas, Sam
wn benefí^^ dn t«rtoX M DebateotatM deva
'ie (mc«n«ih*r m oooimemM eomtoobaicrtod de tua lepreeeitepèo
para o ovnail edtbi9p«rtagortQiruei«e8cm8r, SeFA Cid1J7901E
CwieoMlenArlj Redevin doTlelé SJA Nunc Filipe Noguan Alvee

^Coelhe - rxretçr ee_R_eleçõ« cori hveendoiee. (Oé, » e 07''07/?oi8}

Libra Terminal Santos S.A.
CNH JSJF n» 02,373.88^0001 -79 N HE 3ã.30C 361888
Ala d« Aeaujibbla Oerel EjCtroerAivIa

t Oalj, Hora o Local. Em lBiD5.'lB. At lOnSDwi, na sedo da
Cnri^rViia. rta Rua Riuie&wi Jo«e O*vor. 194. Estoãrni, Sarrut^
SP, CEP 110204SO. 2. Ccaiveceção • Rreeençi: DepansaSa
a ctnvbca^o piáMa. de accido com o $ 4* do Arbgo 124 ds Le« n*
8,404/76, cor*wma sIteredA (l8LllU.&jn. am larão da pn>6wi{s dos
AmriuiaA «etoeseMartpc « igialdade do c«o«sl ss«9 da Coraantea.
8.11*81 Preciderd* Merae Anidrae iSBie de Uocwcb; Seartario

Franoe Augvwc da BPvl 4. Ordom do CBa o Deilber Hdtt: 04
Aíiorustes pimnraao dsAbareram,

ur-vnvivdode da v/Scu

aort

quaisquer reef Içdee ou rMsalvss, o quanlo eogue- 4.1. Acatar o pMdO
de rciúnda oo cargo de Drator EaocuiNc. com etotloa a partr dada
daU. aproeanUdo paln Sr. Joiã AnlôMe CH«tdvAo Uais. bratieiro.

ceeadu vx3at*m'<* RO n* 3812813 SSR/SP e CPF ti« 608,U4 9CV
CS. terwme Termo de Rensetesa anots» ã prosam* et* na lorme do

iOCI^S 4-2. Ald eortOftua aprova* a oto^e para o urge d* Ofto
CacuUwo da Canpsrdiia, com alados »|*(8« da prosanls date. de $r.
Hobetla L^oo doe Santoe. bre»lcoe. cosado, arfenirnslrader. RO n*
09171T852 IFP>rvi 0 CRF n* O12893.10746. wm endeieçQ eemersel
na AvwdA fl aa NActea UnidsA. n' 11.Mi, Cmdrtminio EdHtoo Behe
do Imoves du Esiado cl« SP, 19* ender, vaáfio 171, Bropigin P«ul«te/
SP CE P õ457to8Ql com mvtdato urtftoado con os donale m«mbroe
da Oadoia da CompanHa eld 01838031. 4.3.1. O Dotes EnoAtw

nra atarte d«la'« nin ocar Irteov) am nanbvm dot <r<m«t prteaOB
em Irt que o aitooçe d* tetoce* ee sMOedoe paia ee qum to Mia.
nçs termo* do Af8g9 14? de La d4S S A. a lom» pceec do oeu ctrgo.
nesla rUU. modisnía a asbruttura da termo Se posM levredn em Ityrc
prcto'io. corVurnN* minuta arteoj a pieeenio ato ne loime do jügggj.

4.3, Em viituda dj delbeiaçâo adrru. consignar a composição Husl

de Direterva ia Canpanrua. a wb«'. Prairtunte gyofufr.r» fp Uaiceo
Antânie Leite de Medeboe o
0J) Rctoorte L^aa
dos Ointm. * («1 Prertos Augwte de 6lHs. iodos con mandale ete
C7192 2Q2Í.S. Eraanemente o LeteêWsda Ate Iode meto nevte>de

a ter Iratade » moDbBMo quã»]u«v oi.tea niardleflepãA, n encviMi «

RB Capital Companhia da Sacurrtização

preeerse et*emW4«e. da qual ee Irrrou. deiurma sijmeiia, uerte te adu
a S t' do Arbgo 139 da Lei das S/A. a preeertle ate. 8> Aeslrutefet:
Rreerdento: Meroct Antdne Lr4e de Uedesrc*, Secrteário Frartcie

Ovnparte-A AbarUClKJdJF 02 773442-0CC< •224I1HE JS^OO.lir.e-iB

Au^ue da E8m. AeertlOK Prnsenta*' Lbvs Termineis S.A, naali tia
repreoentade per eaue bretoed. &». Ucm* Antènne Leáe de Medoro*

doa CertIAcadoa de RcsebArcte tetofertiaiea da 8b* Bvta

e Franoe Augutre de Cdav e Lbra Notebtg S A. neste atp riprosaataoa
pa scvt DWdrH. Srt, Uestos Vdbroe lede de Urdseo* e Franets

BjA. DieirRwUor» de TRute* e Vatorae MobtUnea rAflone FLteeü.

'toBMto da Bãm.CteSa* Lon crtiidnel te«*ede ten Bsvo aiaeto Sreo».
Fone» Augvaia da âwe • B*erteine. Juce» rr* 878.18V194
em I2A8/IA Flitee FL BrlVe Gonçatm • Sauutteie Gtete,

Edlal de CertvecagJo • Aasontoala Oerel deTitularw

de 1* Ernateão da R8 Ceptal Companhia de bectolliãaçéo
RS Cepdal CcanpeaNa d* tt eeurtlgi^e < £suUã*r e Pwilãgortp
ag*J nsQUaidade, rae(>««>1vamsrc»,dQ«mtas(Xaeigavie"dudáriodos
ícaaesarsaniee deu iiiuIaj»s dos Cenr<«sdo« da Racatiuela knobdarke

unarwTidade. eseneda por etos e pa mm Bocretn am 03 {Ms} vtis

ds 8C' Serio da 1' Ernisaáu da Emuçore rCRTl. peto p<asenie ddtiel 0a
ecnvtocação, em atondlm«nrw as ^spcoiçde» d* Ctavsub Ti*?* du Termo
00 $ocunBj«g«u de CredPus texjbfcail* Umado vn 07 da cArtubro d*

9e 9^ te« •
Sde Pit« 2b de abri de iOIA GFRMAN
tbAt.rER RECOUE 0VAR2UN . 9ooc «M«eU: AUT1A$ EÍXJAflDO

M 'eiowarrt em AssemMa* G«^ JeTcutoesdo CRI. ame *<*« r««i;a>

eneerrcu a raunio « Uvreu eala Ala cue, ide. <* aprotiede per

[ulhfí 4í 20Ta

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.

i**.9^r^Éh43'^ comtocertt«lc»osTiBAaa8«)e CRI*

'' Brasil Reatty Empreendimentos S/A-^
CNPJ.UF l828ú.72M|ÚDI.r7 . NHE 3E90«t4983

Atede ApeteiMaáaqawlEalibtedteirteeaaaRfiaWT

Jf. em toSmeba com^cagio, rtpdk ?7de JuSto da 7018, àe 14 AO
bpraa. n« S«J« ila Erisaora tocaüeds p3 Avamãs Dngsdevo Paris
Uma, n< 4.440.11' ender. beria. na Cideda e í stedo da Eiç PeiAo, peie
ijoiberação 4ub'e eudta. locvss ou qualquer outra uruvidencia em reb>
çêo i u1«ils de reparUsmeiilo dua CQ. sujolj a dvtermaiadae çor>dl>

Deu, Horárte • Uate:

Ala de Rewdio do Censatie de Adminlab«s9a

dj curvraro de tocaçãu que tosoda e Enisoio. <Anu,>bde «a» CrotfiM

Gcm j anuale de 86 881 novas apte* oídrarue nomviatvtv tam vale*

iDele.K«ratLe«tf En1i4)&ie befb.RasedeiooeldaCarBirtsa.
na ^ f^Biecsor Mse 0»<br, rt* 184 EciuinA satVoersP. cCP Ii03>

HKitAar«o* • aai CRI scMoma laviAgede sala Emaspr» m meao 0a

RECdUE POGA . Sócio «joestt. JOSE ARARECOO DUARTE .
SecraBdo da reuméo

LIbraport Campinas S.A.
CRPd/MF n* 08,795 447/QM1 ^0 • NFlE 5540a372.80l

490. 2. Coraeea^Jo: Pa oorresomlOxde enotra#>4t}« 4 icdes es

Cont#»ree. nos lermos da Arogo 12 m EjUIiAo SocM da ComparVsa.
A Pnceraa: Preeante a teiaMadB dos menttros dn Corisco da

ABidnisdeçlo da Ccmpan^ia, 4. hisMi Presidenie- Om*r Cemeiro da
CurAa Sobnri**. Saerelarve: Frencie Augusto da &M, & Ordem de 01a
a CMberaçftee.' Os Cwtesfteeoe preiarser. pa oioimidsde de wcAes.
dikiinram e ecreuerem pele dtoPtocaçée eitwrrietfirta de dbtdanded
a:« eUcmalas de Cmi^n^m. ieso*«ted« * prcpoção n* prwftclpeçáo
dddi per ceda «oervsu ne eapdaf seOel de Coraiedsa. no svb* total
de Al s.ioaoooooteaUêda adtoUB daeflnv de^esarva delueoa'

oortftsMe Oee demoisbeções Itoanceiias dfi e>a*ücto eocisl Otcerredo
am 9112fIIA Bneerrimante e levraPireda Ala: liada mata dModo

i e«* tratado e Inetoatlrtoo qualquer uuire rnendestaçi» lol aocerrads
a oreHMe Koumao, da quaJ •« lavrou a preaenle ata. I AseSsdiuras:
nrocMienie da Mesa a Ccis^aee 0'iuf Cimeão ria Cf Iw BobníVta.

Saee>á'*e de Mne « Corsat^^o' Frarca Augusto da SdM. Damus
cotselheiroí *««««<«1: 'Mais ôan» grsge^sAa Teye e Jou Antorse
Cnaoudo Qalau Contere com 01 ifimal.

ado em b^u cvoia Sarros,

1IWI8. Trancas Awgutie de Biira • Becrotana Jueaap n* 2llt2<7l8>7
em 22MnA Flávle ft . Brílle flimcalyts » Becrtoárle Oerel.

Impcweseefidal
i-,«^«

eoisseoe

•wi

SéLO üí MmwriK ItTAlX

ar*nada per ccitoeuiae kiteraassâs ru sgutoçJo do mõvol cãdrto

Fsto R«te»di*e da 04 <M jud*» de 2018 CSbiU*!

"Xão Oa corVUav

Oitoide que envotoe Qitete. oVa fto« a «bepwçjo Ad Trtolgeo» d>i
GRI, çuea cotsube. rie aaàa d* Caitoarioa, OvflsiiUfr duarr*aec«e.'nj

A4ian>asdr» rakniwiios reiaoixsdos 9 ndo» do de e que uteiiem « sar
itolltto* paU Erriscora sarAu lajurturtamante dsiiortlbilJiiHoa seu Tllub>

ra» «Ia CRI, para rajiiona 4a itoaiunta a daflbora^õaa «cbia deat,il1s«.
Palaiiu ionwir jMrte ru Aawtmtatoa a) oa Tlniarra da CRL madterSa

lOv na «ede mojL Ccaiteicaitu.

Rroecnpe. Qudvum « btteatetlo; Otaperteada. ie*vM em vsfla e {leaartf a

da letatded* dot aaocies. Cemboeição de Mott Jorge iwl/ Cnva

Avalar • Presidartoe Certos Abeiio teoçãnbu • Seçiteãra D*|lb«rac^r

1. Oo ALoncnto dqCeprtal Bodet ««kovpi o aumenio do capilal tooal da
CanporlM no vaLi* de RIIXXS.ÕOQ.OO. em moeda çorrenr* rudf 4I,
«KtnMal. ao preço de R|i4.66 p9 eçáa aertov RSl.COaveaeordarto ao
velar da eçãe « R$1S 981 UdA de apa na ktoeertçAe dee açbce. Em tco
ccritifaja. oaador«ei«i atocvarna tecorpcieçãeda lottedede deavderea
desitiaoosãcenti Teeeíva de ãgto na eraaaãe de r^ass* rva conta'UpiUI

eoueT da Ccmteanliia. Oe d«m»s •ooãiua re/artoam «toresaamenie a

qudciuer dirsio de piBtoãnOa na eirtaaão de niNie açõet. Ae açâea to

ram totalmente kiMsiue e neb«Uedee, pele ederecle to til Healiy

víãbÁb do doo/meniu hidd «1* bU4 idartodeiJe o C)imi*9r4c4e de 4u«

Ffdo de irivtciteieme imobtUne • FiL CNPJn* l4.074.70U)oai>63.ras.
te elo regreeantede pela eue atemuacraderp a Foce DieiiRMdae e«Tfti>
kM eVMes MtBAOtMUda. CÍ«>J rfPO^ZâBStoOOQI-í?. 99M!arvta

pcüaros MpaiaTcos para raçvaoanraçdn na Assoredua. a G«sn»e 'a-

CtedenaádAhaCvMcomeeteiarpatedaadeeatar&lOa Catetelde^
de Ci|Mf ft nrtii' Oa aoorvoas afiam peb opravagão de rte^ redação

são tHuUio» duc CRI. a l»|«»|aoa»»do*M «toa Titoüres do CRL com

(eao«r4ar<ao laqak mstianl* r.-ara*umçâo ds Impteradsda da repiasioiiaçãu
u1*2ados OI» tetfsenuiiúscuters a squ

ne«t «úr*rarios lerso osiJ^ahcsdas » atoa alrUsiidu» ry* Termo da Bam*

rW4a(4o.OAT:EularMi riu» CRI qua se Azerarn rsvirosnnui pa precura*
çjtft, davarão Mitiogsr q insbiintierlo do mar>Ojl«\ cu««> |ioda<es espoci*
ftcooiara rapresente^a ria AaaemUeia Qarolde TXutaioodea CRI. nai
Inflaleçõao do Aganu FlAtflara (Axadae ns AvorvSa des A/nóncau

do erogo S de *«UVo eedaJ da Ce*rber*aa. o çual peesa a e*r rodfpdo

da acordo com a Higurtie redação: Arttgo 8. O UGii^ toaul t 00
Hl 18.978.019.87, lotáfcnanie eubeolD • imegrabado em moeda cuianie
rtiocral rapreaonlado fxr 7876.738 acdoa erdtnánae rtorrárviiNee. ceai

vato ncrvval. 8.0e AuUeizeção • Atenteialuçte AutoUar m ateranto

n«48go Ume Cb.sle 6, Betes 302,303 e3CM. na Cideoe do Rio de Js>

n*«« EfletSe «o Ão de Jsnetro. com. ptoa menoo, 34 («arte a 4*00!

vUoro* a pnouradevea da Carrpardu a tonar lede* o
bon*
dÔKHt necesMnaã e Otorvtea otea etetoar e metorane •• oeteera'
(bea desu Aiacmácia Enetevenede a JUebutum: Hadã mi»

hores da vttocodára* «Is roliulda esseirtAda a twráMrrt %kjI rrmo Ou

n«>totoo a af Iraiado Rieuderda' Jage Ua^ Cntia AveUf. SeoaUrvx

andotoço iblii3il<p 11 s intlaai Õomgenqpijitao.canbf. SJe Peu«
Io. M de Ml* de 2Q18. U CâpRel ConBWtde do booaRtaaçãa
PenUaono SJLPetflbuldmi doTfltdra oVatooe Mobiltole»

Cadoe «teerte hoctnoa São Paub, 2AM2/17. Carta» Ateerto Ineeãntio
• Beoetino. JUCÍ8A n* 3S5.&>5.'18-7 am
Ftáv1« R. Br fi e

ConçaKffs • Çoerdina Gemi.

P«9tAP do OUrto 0Aei8l CteTMcMte pata IraprvnH Oficial de Estado de Soe Pau ta om 0S/07/2fl 18 09; 4 í:M.
N*de Séfio 6« CtotMcsde: 2121»38ADBtrWC1M881C)08P3789C10aO2FU
[ TlcAol: 38147S83 ] • w«n*.iinpr«is»afielta.cem.br

26-S.ioPculo. 128(23^1

OláHo Ofkitt

28 dí deí^rwode 2018

Renova Companhia Securttizadora

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Renova Companhia Secuilltzadora

iSubUdkâfti MB9riIk

de Créditos Flnenceiros S.A.

de Créditos Financeiros S.A.

CNPiMFN' 19.l03OtMIO0l-IJ->l«e JSJC0.4MJ7I
-EMISSORA'

CNPJtaFNei9.1M0l2.O0OT-1í-Ng4E 35.30a4te371
tMSSOftA"

CMBJ

•fJRE

'

ATA DA A8SEIil8ieiA OCAAL CmAOROINARIA

|

REA1£ADACU asDE AeOSTO OE30t|

DATA.HORA g LOCAL: Frti 7'A

«yMlu

|

Ala da AesombleU Garal de Debonturlitia da 8'(Ttrso9a)Emlaaãe
de DsUérdures Slmado», nle Cernre«t/vele em Af^«e,de Aepode
QuirapratArU d eer Cenveladi no EaRêclo eefn SoranUe ReoL
da fteneva Cemperthla SeeurUzMor» te CmdRoe Floencowes &JL.

Utf*UO, n«

d.^ U APFRE SEOUROâ OERAB 8Jl.Ç^aDOUtiS'), Ci«M« M6éA!
RiiAo. EttaOo Qv Sõú Pauli Avcn<3« dw NtçévvUncdU, n* t4.S8l,l
*UA
4nM.* Wa Ov»v««a C£R(H784-4XO RREACHÇA'PiOMnt!
4
«MsHU BX4*r iM
ie> 0& tÁfgut toíiM tfA

Lmo M PmíAça oa

ce<Vc<R>a

d« ^ DON
po «b^i
ccmcuam ito

tlu w d a»

13.90 Idvr heru]. na aede aoaal dj aocmtede oriiroUtere di RetKwa
Ci/^SMrSds Soornlesdwri de CmOitn Fr^ncote» 8A fCaCBtfiatt'cu

tBÊUBlâ'li WfWdte na Crdsdc te $8ePei8a EsUde te &è9 Pbub, ria
RudMináeiro JeMmoCerüiAu. n'883. O* andar Via NuveCurveigAci, un-

teprM^ntAWa* iíf 100%(e«m i

:por cvld)doupital boua^da Co^n&anbi^, conionria di*pò* u

da Rartewâ ConpardMa SeeurKIaedera da CrdBtee Rnancabee $ A.
ReaRiadaemri deNewWede 2011
Pflfcflftts • Leasfe Aete^ate am 38 M NoveWe da 20i|. As 11 90

Aborta a Suibensa em 38 te Newcmfeee do 3018
Oaia Hora|
p ftfjp AUeTi e dwatmiM» »n 38 de Newertee te 30i8,áa

COWVOCAÇAo;Oi9<r«u(U em rasic

'St pfCMftça Oa

Ala da AAaambleã 0«ral de OebenTurUisa de 2* {degundej EiMeaie

de DeMnturea SMplcs, ndo Comrera/wM cn Aç*ea.de Sene Üntao,

'^'>1

fermA eiiialdo ccnvMtfAo ifevidâmeriie puUtcade,EudpQfp:(i) Deben*

lpftrAQ««ro4* 4a Lei n««Ai>4^b TLM dd» &<icied«tfA« r'* AçAai'l HESA:I

lAuvmiij 4 prebdènoa Lui< Gubdnu Mjteo. duo co^mdcu FemaridD;
DarpOM d« Olrara bV4 «vcer e lunçáo de »e<raurtú, OROCU 00,
'OlA* úeAevA/ «ofe
>reu<ie 94 C«r«enNe. DBlJBEA;k'
ÇÓf6' A «^Kmtd da Crvr^«M iJeoAt, «em
U)S«a«..

lurhlM Jeierdurc» da Inlaldate üo» «febèiluto» em ciicvIecAi» errdsdae

eo(«Ofm^ Ajia^ç^« r*^'> 'C»v#»tía
SUSC^ pc mcw <la Cana
i4cii«edo^jttru Oe^dne» CuSERAOnS n' 191.tq 1A ao car^ de Oê^

<9, e8l)retreMnWde doAbvte FiXioAne, CEsnaraTrub OnUM^dcra de
Tib>»««Vsbr«eM'tiierKic$ A. betUagloIrarK*" mm Odade teRe

rvo ArnUte d« Terccte Eireuto da OebAnTira Senpb*. N8« CorMiTWieis
ern A<te». wn jtã 93(nóai Mrtoe, ili Emssoa I^MeStitite*.
busá' e "Frtuetea*. rosDecSvamenie) utra asamadoa. cstsCibjnda suas
r4*4«i:^os asseiabess a lila lU prmer^,(•} retrosredwVrs da Ejn^^

ter TA* da C«r«wV^.C $> A0ü8T|N OAVJD DEiLO COMOg VALOE&

ee tenerre. Ebade do Ri» de J9naro, <4 «'senite das AmAruta, 3434,

'MeanKd, «d^ntfèaOadV. «eaaOO, Bcelador do R^E N* Q440l?E^ Ineok»

Btmn?, ssu 20i. 8arn da Tijuca CEP 32&40-102. indcte na CNPJAilF

j id iv)CPFAíF sob n* 7n M*V.1d1 -82, «joioíerto rw CdiMl «w ÇwatJo

scbn*».1t$.í7&tlCei.01 rAgnnieFiijuoine'),CâaUfilAÍfi; EdAolde

In' <4.261. AM A. 2r *^<49'. VIU 0«nnj«e«.$49 PaiJOSP • CEP

cnrvwdgld devrddmerdA puMcMn no Jornal O Dia SP nm 26. 26 o 27 da
eutvibre de 2016 « ne lernil DUng Otteal de E^lete $P em os, 27 « $0 de

,04^4-000. Mt* cb^V mendejo Me AAdemCUra 0*r«i Ctfrwla a se

oMulte d» 2»18. cortforme 9<tígo 7.2 te IrtsIrjmerSo PartlaiU'te Esv^Bj*

,t ukea'em 2Q9fLo Catabv ora •!•*&(cena po aaa rr>eree'd« d essnalan;
de reapeeireo i«ii*j de peiae, bv*ade vn A<ee sederto ecvLt 9co^ e

ta da 1* rTerceod) EevssAd de Dobèrewres Sentes, Nle fnn uiTfxi 1 em
A^éos,am até 03(Me)«Ates. lU EmUsrva.eeHt<adn nm tn de ma#)de
9016.
pf
a^vr^ apm»-

Ide 84e PdiAo, eom codoteco ccmereal ru Avenida (ba Ne;^ UrsQdA,

de^j,Mt>MP«iMdj lN,<A*e'ídf^emM a» e^a««aa FrcMuaMnd,
.r«fand« letdyçAo e, (b) ndc ealA e•^Cl•Ode de ewcf9 Menéree cw d

Oueirco ftaUeta, «mq eaQetditv firdAibiZlaJ Detterer aecre' (ij raV-

Bcar,9u ride, 9parecer de c^teulerta que será apmsontndo peb EmoMia

jfalenanU). do prewicjçio. peiie 6u djbeme. corvueaAc. pecuUle,

999 DoBentunstat né dau que Ver 9 der realçada «eia aetembbe. releti-

«d a •MilAfftc 09 pbne aBffntUvd de agAe prepcsio ptrie Aoemo de

{tta a Konornia poojhr. a U pütAu M a pfWHdade 9U a D«na orrAalr

brarci: (iiI aprovar a im<SemeWaçd® d* um dontre ee Cr8d con erlos apre*

9U9 vvd«, ainda «ue taovaanameree, e aewe a catçoe pgld<eoe. oie|

semãdos pela coneiAena conUfiro pamee'r»d«*d9 ne ew" CO rabo.in)

'eaJamb ««oao «m 4i»«Ui;w«' «»* ornes tre^^d^ em W ou nas respi,9dd« ie$R«

aierrer pAmo ilomtfve de 4(Ao piopobo pelo d^ome oe Cotvança
lerme ecnsiQnede nas 9(m te lesemWea (cril de dcbonvnaUd desta 3*
Eneasáa molTiitaom 06 domeJuda 2ai7«Mn 19 defunhode 2017:(\)
atprevtenaat e SMcmlemjdMpMa Emesers, peb Aperte F«uC4r«

powyn *t<«^43 da eaerear atMâMea mareaM. em

Medorviedadecem a dsKitíend drCDeST. nato 8.84 l.«i n* A$}4.de
'18 d» d«?9*^ de <984 e r« «reço <47 9a L« das Swdadw pv

I A«dea oanle de que «idlquer Oadarjçáu Uba rrvvteta am i«Munsi*

peb Adw^ie de C9biar%pa e peige OeMntunMs de 9* Entendo «n decv-

:68(<adeaimM.(bi E<n Mrtuda das al9ra;8««cr8 aprmiadaa,a Olrverb'

rèncáas daa dtebvaodos des «lond anuriofes,(v)cuVos atiuMed de mletesM dud Debencueeias em rprdu do «pceto nos tem*.» Hons desta Or
dem do Ola. PedberafAes:lAsuladi a pTwnie atsemideia, e unaNmdade due DMJorlurfttas ucteVte» iMMrou porsudOOnte' d* itdOiSdteS
teibdrdgtes e vtfMded bceroe te tedes ea iene tedlá Ordem 99 Dta.

idi Crvnpifeu 1«a asair Mmpoalá.
uEusnos

Ml jn*m

GAAOOS

^«TAante Baiboso

WfCKI

TtRUIMO

Ovetar
D1/11'»f7 <oo.ce?o2c
T^AroaVríA*"

inCtemea

•rteoRtesio
^a«d Pieis u
Loenarao Gsjben
Maosta

psrj que os itaUsIics selam rbgmetes np da <8 te dezsrrteotegQiE.

Id 1$ 30 hana rva scd9 de ccmeSedcrate ErMesera. nde u^itfeandq que

Deetta-D*

31AIM017 AG.aOETO»

'«vesFte guefc5u««*io de r«we te cvedeo cvhteénod pa poi>
ta dw DeiMr«un£at eu te DreMcrt scbra a* meietea cqrxfumes te

DVakir-7

31AIV20I7

AG.Q.DE 2C2T

OrM" iAj DU. Abde, od OMi<er*ur>sle» titmwn ciTUter nm ale que' (a) a

DUotor *6*

3181*201? AG.Q.DETO»

Deelta-a*

31/0*2017 AO,aOE202r

serxki aneUedo jur^o «os M» ceiieMos ineciabnvile wm'4«cIos: 9 fb)
quakiua deâsáo a teapeUe dueme eo rUe pagamarte da emortuagle
cdrbnrrlrUrla te Vabr Nrrroul LlnHane te sOebèrSurss ftentmsrsçèd e

iVidy Joaá
UtixioCiev
SaMoBuro

rjvear*

Ovote

UM ÕMitarsdWatao

Pwterte-V

CbSes J^evle Lonten

Agiote OoiÉiBelo

haalreT^

Tt«V20l7 AG.O.DE 302T

_

I (e) A taUAcaçAOi ncd t«nno9 dA HeedJbápCH^n*$KV90<8. das de9^
inatAasHpeeldeaadoeOefUrse. a sabor

DctnNtçães cspcceicu
ArMer tat&oiHiwipeA)«csmpenAamerHa j
(vi^nsMs

enntvma par^a* Indcadn no iim (O rsim;0B) açtvMi 4 eenumadade te
(Sano aherrabvD te ação proposta peta Agatie de Cobrança cardcrme

cavsiQAate rm atas te asaemblMS geife* de dobonrurnias tecta 2*
Emsase reaaTedaa em 08 de maio te 20i7 e «m 13 oe leme te 3017;

pvl aa prendéncoa a serem lemtdaj pela Embaere, pela Agente FiQu-

0eriu. pHdu Auen»e üe Ccbrsr>ça e pelua Debemurlslas da 3* Enteteo ou
decorfindas das dateeraçOu dna Bens arrlencres, (v) ouiroa assuntos
de mierena dos Oobaniurisiss om raaâe do exposto nca demata itens
deba Ordam te Dia. QttMusâÉi: bbAkOs i ptesonta assemetals, •
unarimidad* tes Debenlunscaa prepentea deibeteu ece auaoenoar as

dicuaaáas deâberaçóes a vetaçtes acerca de lodoe os Rena desta Or

iste repesama qualquer «co te lanimpa te te edoa oi usobriaA por
poria doa OebencjnctM ou da EnWsota sabre as moiénes coisUriee te

QrOam te Oia. Amda. os Debentun«lasti2eiair constar em ala que. (ai a
conaunona realzada po Steslar apreaontou um novo csaAiio, que eetá
sen iJo analisado junto aos irte coninoa ta ctalnenTe avateniadM: • (b)
oualqiier tedate arsapatte quamo ao ruio pagamento da ainrrUsféo do
Valer Norwal Uretarta tes OeteMurea e Rermaieraçte devtate em U de

na

Rit«(Su(Ao

mente; Nada mais a ler dalberadd. a AuemMcia Ia enccrradA sando a

qu^ Mil qiMMaa ia?ar uío. néo hsui^ quabuer manStaie^q Nado

Rervete Cernpanhla BecurUbedora de Crediloe Ftaonselres 6.A' Na
UualiUils «Ia Etnluarira. Aosandin Nitelrn &iu2a. Emersa) li>(<e<i • Pio-

gne—ismente-

Crj$B

Aprgwf^ ^ fni' Qteieada a paUvra a

maK bevando a tratar, p Atserrteeia Oeral de Dteentundtaa

encenate

ap«}o T*. 18 da CrcuU/ SU$£P n' 2Jd 2DC0)j I d As«4rT«bia Kl encerrada, eende a 0es«r4e ala bte. aproveU e asata.
I lU pr* todos OSpres^tfM.Oleqe FiBéii• Pf«sider)e.Idteela Aal^ado

CK$P n* 14$20QS. e (ci p«d»<

«n

&tSgR<ÉílaaelMaaCi>aia»SuSERa'g3a?O03l|
>«K* r«aawnsA«*l(a) polo obrsuniardn oo•
Lbi n* fl,8TV19S6 {sn«o V. IV. da Cec

SUSCP n* 284^003 e arage ?*. J 2* da Cecmar
SUSCP n* 44y20iSh (b) eelue anaiAaa Ineir
•<909 6*. OreuUr AUS£P n' 24U2<H>4), (o
ntfncnmenie da Oreular SU6EP n*3MOO07(&il(

.

n
rRwbsAo C7ISP n*821/701S.^tlgot
(e) Ondcr ro^wnsàiel pdaa Lar^de»
'tit iflni.3r,r< C"^
»^oit
(d) AalKtftaar ao» admlrWiâAsee da CVrvarMa. na Turma de EstsKSo
SôOal. vau dous trecMderod bOAbientt eotuibjrdeo. a pr*9o*Sfn v>
d9S et demw ates nocessAnos 8 enpHmerwaçto « fcmaliiafaa d9s

«toa « «Mbctações ora prsvisrias, nsartde desde ji nvotOdot dos mais

•"liee. osrese lirdadespede** owareeresenw tseeiedsde perete'
tcdas s qwhatof auioVados pOtdcos laderse», «cMuale «ou maip.
pais, enAirda mas nia se biAxde a sráimsiAe dbsta aU i Sc^ain.

\wy«&>a* de Se^eos Pnvrdce • SUSEP. no* tarmes «d b^dagão
v^.CWCgWUlgfTO. Hâda nws Nvmnde s nur *S suspenss s
leedto eeée tarr^e neoasárip è Ipieabn da cessorfs au, guo, d<eai»

do Ide•achada cgdenM,M apromida a d«slnadapeeledM es protoiv
lea. ASaWATimAa: Uaa.Lua OMi^rru Maiea Presidente, Fetna/^de
ãirbcda de Ckvara. Socreiina, *aamu: MAPFRE 86 8H2 ParQd»»*

...

REALÇADA EU 14 DE ABRL DC 3017
OATAHOflAE LOCAL: Am 14 da» do mas te abri W 3017, As i4hC0.
ra seteda UAPfRE 8€GUR08 OCRAfi 5Jl.rCcn*«te4*| na

d» tiàs Hàçíu UfiUs n* r4.«r>i AU A 28- arejar VM Gortroted • Sia
Pautei - CEP te 7»nicc. PREttNÇA. hesente a óvca acanalj itaiU' te «v^e» I e|a xwvrtATriM. iM 100^ lr.an DC cote) te r4|dâl SOúd
oa Ccrtaarstta. eereerme aasnatuiad cennaniee do LMO te Presen^

'da Lm n* B.4IX/76 fLm daa Snoedadas per Açte**L UEBA: Aaaitfrau a

5A'. ceMvado am 13.0fl.?a 17 fTamte te Aao/iiUagAo*). «ua sara tu-

da A:«orKRad. COA/VOCAÇAO: dtpansada «an ra>áe da caaença da

apcrrfu iiiiia/ das apóct represaniaii\as te lOOS (ccm per eenie) do

peedlraa Lias Qubdrru Mstao, que coNidcu RcbariD Ganoao psi
emrcAT a tunçio Oe cecMdrVv OROEU DO DIA: drdbersr tafers.
(1) a ceri9d'aça9 te cvvrw rweooiíadj cm UMoia de Tkafaabto;
(8) a aqauçdu te MianrnSa ps'a aao^fãa te seus poc«»ut de

lieteem 11 01301$ »s 16 ricrsa. nj sete te Erresaura. aibjaJa ns Tmm-

nM«6d0adera Faria Lvru. $.477. Toria 9 2*dneer. Iam 6%«. $8c
SP. oara deibeiv » apt<ea> ac«rea te «eqiMde mMdn« {Q «nalM e pt»
viOMteiaa te deaaenpmwiie dos cbn0a(òes prawsla» rtas iTniffiiii- (i)
d.t.l, 90 ANEXO H 40 Termo de SPQmfcdAçáe. em rasA» te inlo de apre•artapio te flalatono de Oedinaçáe Imabliána: fO d.i.i.te ANEVO 8 ao

$ate0ft«e4 lâadri DEUOgRAÇ^&; A aaorvsiA da Cwtavtea Soo-

'tei. apr* reaseNds nesiartnof 99 «mge 9. r«»e m de GsidMie SeoH.

Apro«.')i (1) jpcmr a cornrmagAo 9,1 erfprcci Nerua UediCAA OcupAâ>
nai. Aiid>iorta a Qastso em SsOde Lida. para a pestsfio doa sarVçosde

Termu iia SecunfingAo. em la/iu te aiAicagao tea recureu» nAo utiüa*

dM am AmdM de rnvesllmenleediveréosdmeuteruedoo neala eléusulp. e

(A) 6,1. incSM) '(údrilo ANEXO 8 aeTariTto te SecuiRtaç^ ««naidcrvi-

' Merbona. .^aúcJe Oo,:çaonnai a .SnQurança do TrahMhA peln vnir* artali

te aMSSnítesCDRUdoteDáuteEmssdafndemaB aasiMeedeaite-

MNcerrtod /earsV am subUAixç/ío d empr^M Nur.Ho SaiaU enrferrr^

ectvr^jdo am RS $6l4.7co.00 (tr*« mtrtes sarsceniM e quaurze rm e

9ear^leebienf8CdaacfO«wlodqEnviecndmertei bnobtanono prazo

resse te Consrhão dMTlaiariti InUiweiKAaa Oenia: (al Os Titubres
qjs aelTerem ri^aa^nar por procieedore*. deucte ar«epar e 'eaps^
i« nibvm^te da marwata c<m poderss
ppi» leerestetAtee
na AssamUaia Gerai da TduarM de CHI, na sede coaal de Agerde F«i>
CUzie, na Avente Brigadeeo Faria Lens. 9,9D0> 10* andar, &la Pau|p'$P.
Sle Pauta. 26.1230 liLPtinnerTnHUe DTW Uda - A^eme Rduqano.

BR Properties S.A.

ctrrtla na EUrmia 962/7017. (II | aorerar a wucatee te HrramenU pam
d«ea*a(Ao doa prccaseos te GsdiOVe (Ore^L coVorma nr^itfl^ r*
Skmxta 114.701?. ChCERRAUCNTO; Koda ma* havendo 1 mar, r»

ampenea • seseáo pHo tanaw nscaetinc a lowaiuri fl a peeerue Ha,
qje. 0<vUs deMU eatfuda coraormw. loi vr^rada AASStnAda pc tedes

.es oreseMes ASSWATURAS. Ussê' LüU GuSartel Matea Probtert»
Una. RrMdo Bvrosn BAr/inario ds Mesa. AHnn.««ii Mapire fi B
,SH3 PerAopaçêea S.A., p. La» CubMaz Uaiee, Oiroicr Prauderte o,
' Rcberlu Dançoe, Cirelie Vrbe-Pteeldwte. CerUteo! A preerrta ala á co
pa iied dJ er^getai uvrada <m Me propno. $39 Pteta. ld da atai te

CMPj Q8.977.9S t 9001 ^ 9 • CwvtU MM*la
RATO MUVÂKn

Sn RreOdrOes SA, mm a (sMco ntomar qja cbHvcb. neaia dsBJ.:

' sob eaiOçòe* resohAtvad. Cenliaio de Verte t Ccrt^ra a oubas Aver-1

! vente na loiAltete te imOMii cnmerbal tenerrinadn 'Edfido Pauisia*. I

I tocateado na Aveníte Psiésia. r>* 1094. rta Cxlade de U80 Pauta Esta.'

do da $40 Pauta oeto pre^u wb da m40S.C(COOO.OO Iquairpcortea « :

CNPJ 60.93?.$iVWn Md -NRE $5.300 021 088

•Sogetant Qerb.

7017, LuU OutUrrc Ukiee - ViebStnTste Ussa; Kebvio Remasu»
EaoetAnoda Mesa. JUCC&P n* 631AVI8U m 61/71/3018. PUvta FL

.BrtBoOteçMw-.SecToipia CefbL.
'

Attentf Ambiental S.A<

.—

CNKlW 1$Xl39.96$tlO0l-30 -NIHE 35.90a»6.118

Cemeew- AaaeebÉÉa fiar^ EobMedbiéris

pego, nesia data. a eiuLi de ameL w uetar,

$iQ cnrvrortados ei Srt. AidvikUis a se mrtavn «n AaaarrMala GarH

dl eeetibM drtwa de w>da e compra, girando cuperados as coite |
ddes imoMNss. a aSoixJo tal parte te esretegia te Ceieodia de '
. buscar reostar pvte da seu perT^ dèm ds rapreeamar ma* tm en-1

na sete da ComppWa, tasataada na odade te Ba/uen. Estate te
$ão Pa»ia na teenda Pirarucu. 38AS. Axe L $iVe TantatataUteo,

cmcu miltaM de reaas).

d4R$aiXD.dou,oo{qMtrom»>testereaia1. «9saldnteprac«ndsta'

Evirepdraiia. a m tarf isde «ta taa 3? te laroíro da 3018. aa tSK

, povmia passo no prscesso de stetzjglo de aua eabutea de cj^L'

CSP 06440105. a fim te te Bm*eii sds« a sazone Ordtm deOta'
(I) Exame a doHbvaçio da pivosia da Cbeliata para aaaqvdr o OLvoerte
de cacOot social daCarrtaorSiia. per rnata da caeAalZBçáo dosnvutuoscom

Oa aoeretus da Campanha e a mercide em geral saiie mormádoa

ASbOOACAO DESPACHANTES POLICIAIS DE RATIBA. CNPJ
AÍ.7II2.20S/0001.(13.
Rim Senedto de SlIrMnt Fnirico, IB8,

. sotue a mIj^o oa spoiAÇao nos lermos da logitUcSa apftcAwel

Jsrdini Sonte Lusa. iMbo/SF conianlca o ««toremenie des Mlvida-

'

ULO DC AtnCtfDK n>ÂOÍ

ISubddlerla MegrsQ
CtIPJ 81.074.175/0001 -93 - NSE 3&S00043g»1

ATA OA ASSEMBLÉIA CERAL EXTTtAOROiNAniA

i8e te CendicMes do RecebOmu imobAanca te AKare ôecunu^aúera

Ata de A>iMnbffliqe»d»Ceese»dbUiisde0liTb20H8sl2hof»»

.v**»* bumoioi* ^

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

' captai soú ai tfa Ccrr^anNa, cenforms dlspóa e artiço 124, pai égraN 4*,

' bnebUUMo, mscrdo "u CNBi/MF Mb n* 13$7T,1 a2D001-71. «Wtdoe |

CERnOAO. ConbcD 9 B»9»B9 na JLiCESP acb r** »8878'1^1 em

Impreoaenfldal

riM. Na qutadade te Agenia Piduoâno.JUCESP n' &&3.7TCLnta& em
I7 i?/?i3i8 F1MaR«9M6"fleGcrgaMa-SecrelinaGeraL

(sa rCCV) com j$ Real Cetale AMbqeaUe Pvnde de bveaUmcnto

.

S.A.Paulista de Construções e Comércio

dee. P^ecAnAcem 3Vi?^tO<S.

ojrarter, PentAgeno S.A OlelrfbuMara te TAutas # Valores Ueblli^

(U roLebriisia vneMlaHs üa Mars &«u»iti2adcre SA íTKubrr»*, Tjns•40*. *CRr e
re»p«ciivsm«rffd) 9 sa reumrem «m AeMrvbbU
OerUdflTiiulaie& Qe 0F8,em r* convecated, <09lermosds CldusuB De2
de Tarmo te Securnmçdo de Ciéteod bnoMinos da I* sâne da i' ems-

A c*saT9 ala • «rff» M de

•Secreteno da Mesa. JUCE&P n* ETSJCSTl^l em MTI1/7018 Flávla

PrsMef • Presidente. Herda SsApade de Queirós Beilata • Seostd^

CN^J: Q3.78XJ?$S)01-50

(dcd 9 A (p. UM ÔUTtérrea Miiee. Oeelar P>eeíd«<te « fsmerbo
M do Cttveud. Oêetce Vce-PieeelerSe). OfftETOR EUTTO: Aquc»^ De*
ee>^«,9rada em b»e prc«r« SSePaub ?8de eçoMede ZOlAUds
DuVémes Uttee- r*re«d«ne dl Mesa;PtmaMo Barbeea deOBvebt

presantc ala Ma. aAtbmda e assrvada por loOos oe protante^ ®ege

ALTERE SECURmZADORA S.A.
Fivim corTvccaooi ot UiAiret ea i * sane. 3* amesAo dM cvti^cados

jrbnorse d9 dwcoio no dd>6c 1*. ü, 0d Caoilai
vUSEP n* 284/2003.{d)Dbeter MerSea toaponsA'
eeb scowsiwPamortt» MpvmMP c
dos preíedeiwles atUMtaR ivmretea nas

ieasAA 10 hda. armute e por letee es fesenios Aaamadx Cnearr»

l77l32tl1H. Fi-twv» Regiita Brigo G"oçai»ea • SecreJAno Ost.tl

EJRalteSaBJulaCiiimii ii,lii»Asaam8sUgera»teTlh<1bHi te CW

297/201SJ.(c)Dretor roaponsdvel técr»co pelo

Ovberrheistae PO arcanads e levete no Mo prcçrtA, s qud. rste^la a

ProBjrddor. Rcsametra R«fr«0 &du?a. JUCESP n* 583 79l/ld-3 «m

ÍUJp B c<y8raÍnçA9 de c
ponderdos de míeosaegiee « petes asMcm
coifdtaçio • kWor^UM di

Asaembtaa Geral de Oebaniutistas. letie m «preNcadoa a das sirbglAia! or«reafla a ftdavte a quem dakdasessetsTerueo, noo ^cuv» qiiah
qvdr monteaieçãa. Nod* mala ha.v>do a catar, e Aeearrbtes Geral de

Crádlae Finenctero» S.A. nji q<jN«1ads te Emss^a - Emertorv Lopes •

*tm vmiâOm

presUdes iarlico 18 L da ReseluçAo CNSP

termoa intabdoa am letras maitecvUa, ma« néo defindet ne»i« Ala de

9 ValorM làe#i*r*ee 8A na qjelteda de A^Btce Fidiodro • NaiNite
CuedM Ettfves • Pn»4eac*a. Renova CcobirMa EocurROadefa de

Opjb> SLTSEP 521/2015):

leteeaeritarsas de soojroe e pèio* »*rv4ÇM p<v

beraçtea n aowdme dedatem na Ordon do Dia.Qa&ttsfiRli Todos os

deOwbezBelUii. Set/et** OWwebaThHl DublbulterediTeubs

2*. pafAgrafe Omco] e (d) «Ma G»et4« de Fbscosl

11.1 da Crtiier SUSEP

suUj a 8.1 a a.&l da Eeoloa te Emssia. sara ^uafenarSe delbertea

I n iMiifiiii 1 n>n iTii iinriiiini naii 1 rih 1I11 rn 1 nateii Cii iii ili naliiiii
lurteM leiée CB «^«ficadoe a eUs atnMdeana Etpfvra de Emiaséa

b) peb ewnvrsnerSo daa otri^acâed da RasOuci

1*1" ?0i8Plé>«Re<pNaBnll9

viar a sei 'eataade esla essembleta, lelilMO k aMltoglo 90 ptanp atarnalnre de atão prcoesle aeta Aganie de CoEranga; í"! acrever 4 imqle.
rT<«r(Tagio de um Jerbe os «te cendrlus ap>essnii9r« pele cviauiorls

nha e bddtede dce Debartamsias an tecukacte be'e corsmio das d^

/ e Uvete nj Kto própria a qual reaberta a saateo, lui Ida, oorweda a per
Ueetet reiuenaa^iol (a| Admeite&altwe-KlrtaKorol I tod«H ns paosonlea as&lruwja, Encammaote: Nada mais a aru deine/ado

flDrnie DOAdehes-.StcnelAndCMSL

Torta qvo sord apreaantado pois Émnscraaee Oebentuilsioa na dela que

de doe DoCperuwas <m qirateCb para casmcuio daa ddibereftes e
acr*sr#ne dosteiWTi ru Ontem dn Du. Altea. licacanoqvadn na ceesers
Ce ata que ea Osbentmstaa e e Alenta Adueune receberam por eade te
Emwora c eatute rMluado prii deceler cem tfiancnh (marca d'ãgiia)
indisaova de minuta em data pretdnta a esta asaemblara e que cáe bgo
haja a eernUtie de pvecor eoni^t^te/te c eonáne lte«.ite na ainea
jaj deeua Oefebaragda e a vqrale hnal do parecer, deudamema Mceudo
per BoCJUr, aeiA asre«9iladopeb Eesasora para ca DebenAaoUaa paia
i 9 Aqeria FAsaarip
^ 79099 o» iptroa nqiadoe em IcTas

sAe 9 aim«rfnaMo das norinae « pfocedbrwiQsa»!

rtd DrOe Cwb V>ltes.

da

eca cetateaoe am 02 Oe ouMBfo te 2015. co"tcr™^ âdBsbo VÊífl2u2B

da-EíBMâJ*)- UMA: Assi.rnu « p»««dênua te» habdtee o Sr, DIege
FrenAM a a Sri. lUrcie te lgede te dueiros ftattela ewno mcMMo.
ord—I te Ml'. Deteeiar Kbie. <j] fatiticat, 04 aAo, 9 paiocer se consv«

AG.CL DE 3021

DucttaV

flMrfeleOall«>

bArSavs Sa*^eM$ Na« CemmtW<mrs em Açtes ca Seri#

oututao te 29I8raleje)8H A Sede ÜnKj da EtruAa prevttMs rku el8(^

3Mta?Q16 Alio.0£ 3021

4429018], e (bl

Jom.tl O DU SP em 25, ?« a 27da eulubro deZOIR a nnjomal
Q * 90 e sidte SP em 28,2' a 30 te ouUteo de 201 & comwrne
do bctrumente PartKiAar Ce Esaliea da V ISeqietda) Enessio te

na daia auoamancicmads. dssdeduea reopobea da saaentera nwR^

RapTiad «1e
.UC4 »s9r

UhitftCozM

Amérw

mortocriate deste que »rteberiiee •U asserrteeM marterru a kSatoa-

*iinv7m? e/t n ngo«vo<

UdiFoltae

tnbuMora M Ziliipse Vatares MebiUno^metituiteoA'
te 90 ta e de Janeee. Eadadc do R»« da Janero. no
«as. 4.700. Rtaco 01. Ata H. Salsa 307. 303 a 3CH. t
2364 M 93. bkcHia na CNPJMF ate n* 17.$43£8M>D9I

• 4 II te Esadurafla EnussAa seri t0te3neHe 9e8berste na data «Wd-

na-rru-M*

Leerwde
Ohfbortt lAaitddi

Emssspra e [Ml rabrnwlarM dn d^anra FOjoAna P

rstenvttsaa i'5«t1« a 3* Stru da CrNateei,pr9i«otiU4r8ku«ulSd4.i0.6

nertcr-hr

vriUIsMada

bémaes* a 'EsUate*, ieepecKNem<rite|, irdra aatanai
mua reepeíOvei esstaeteas
8U« de presença; (1Q

Pramma deuidos am 25 dt witAeo de 3018 e 35 de nevsmfere da 3018.

UeiirfrmGMan

CailMAfevAe
lardUn

tidas no Ambite da So^unte EmusAo de Dabdntiees
verelveis pn Açdes. de ôdna Ltr^. M ErrCsacre

ítl/l1/7017 An.O.0F?TO1

tfarta

DOETca

bentunstaa detentores te toialdade das debértaaes nri cir<

$1i«*?0l? AG.O.OE3021
T1iBV7m7

OmerV

r/CndtValtían

CMiierme adiiai te cenvecMAoivvidimemepubAcnao,

dem te Dr* Miei]ueo»eab«Tw»e|an>iOcm*teanoM4 lOdedeSonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
tee ds 301 b, às '• 5*CC horas na sede da Enessora nte s^vAcanda que

eersuloni leaUada por 6oteter •prosentau ton nem cenâroí que esU

oMFHtaa
.abon Cotec

Rua Uinicir» Jesuino Cardoso, n* 633. B* ertaer. Via Nma Concat^

«lucldrlol. Carwacfla! EdBsl (leccmnirv^o dondameuta

tertoa ted Iraòatxss o Sr. Dleoa Frontel « a &a. Mdrela Salgade te

laOrHtUetrdfáo desoOedédM me'c«itte vn vnude de e9^9^^à^i celes-l
'rvtT. Umpouco está tmedrln por W MtpMiaL ou candenede pw ertmej

(Ma ncrae) na aece sdoaid* acoedate ccrdrolawa da Rarova Cotiw
parhia SeojrSi/adora de Crédaee Francevoa SA rCüBDèOSl* dv
"EíQieíÉA*). lucataad* a« Cidade de $do Pauta Esiedc de $dd Peule, ne

Sáo Pauta 90 lie doKmOroOe 201$

. V»te* Rerqfldn»QuiTur FVij/içMrft g Ja RaUqtes uum IrUiurdiJores

parles roUcienadas, corterme ooniabilzate no balança potftmonut te

CemparVxA S8a Psuta 3t te terembre d» 2016. Pedro Josd «ledi -

PresMarv* te Çgnteirtte /NJmèsabute»

PégiAi do Oiãteo Ofciol etettfleatfa p«ta Imprmto Oficiai do Estado do Bêe Pnto «n Afl 2/2616 67:23:66.
N* de&teio do CartWcsdo' 3fBFF2$1FK7B&3781ASa»4«ai1&5C11Ba£»«3ClE

[ nqkeV* 291 S6$4S ] • www.imprvnsadAeial.somJte

Oiirio OfklaJ {rrpreunâl

32 d*^#7«fntvo d# 20T8

^ofíVki,1?8 Qy»J-21

Braco S.A.
OiPMF 967CAA22«Cid1-4>0

jXPIOawmctea
272
272

381

1P2.1S3

90.029

4,961

4 C4'i

07.2fi2

91 AA4

102,428

97.B11

AHVC.ClmjlMa

Di*p>inte0dedee
MtetecitenU
Imcicieioe e recuperer

Dafii^Po*fidão*
Teteldoecrve
PAAcivo F mtviwAm« I Imion- rkT%iiwM«

3át

RMftio(}• env^âM
rrtj»ilii"i epefâUwi»!antA do »«AwmdB %ni>>j>u
F«n»x»ni

3
144.361

Prgytte pera cvdnçkoes

87.051
(41.U»)
7713
603

«50.2&4)

Prafulte* aoeinutadM

1Ot430

TmpI te paaaPre « pnrimdnie Iqtrtde

11)
(11)

(1)

(I15)

SffTT
(3.7U)

(6)
(S.519)
LU»
2
I

(9.00)
(9|
(9d3t)
».7M
(2â]
(40)

AdWdate* ep«raGlen»li: F^ejwiza l«Mo tio «xardeo
Pr»Jiia« llquite fliunMir» «p«fKlon»l

(11S)

Rteu«te n*k cwitM te tCM
A rvcupe**
Dte^teMldd
Aum«M« ntt eeMte te pteANm
Fnmocetem
a raaUvr

(t«) (t7S»)

tt 7U1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
Prcvitte PAie comiAgteoi*
5.S26
9.693

.

44.010

(100)

«CA Cm

AkMíCu(dss#*ee*il linancdru,ItqyldAS
PnguDa te

Oultes uiftM 8 bsoa*
N4e drcubane
CPnqaçto cem Igadai

^^

IBT"

(129)

Pnxc»au«»|uooar«

1

Peemnteie Uqinde
Cemdeood
Reetnie te cabia*

TEJ

«MratíoniU
Omms» •'tf"'VNtir>t7v9t
Otutw» ffHajVhl»

3

irnpretiit e rwxpiea

gn «f» t^mymààltl^n,tmrmMK.e^

Damensbi66*de<wiMàde .

»IA

._ ..juuBgui BBBiinoiwei*-^,^

(11B) (J.7M)

Ç«

Prífjeo p«r fa e« ml

131.039
44010
92 030
(41.9241
7.712
003
(50.1381
97,011

Oemonteeiôw dst mouçí* #ee„yes Resefw

—.teateteteiftfatteB

te arcro*

Cifdld Atf<ft4drM*

R«»tfv« «cunu.

•oete f^úm Acte*

Em 3iri2;»i&

7.712

Prejufro do oitnMo

7.712

003

7.7(2

603

r*rejul'o doeibLRio

bõtt»

Tatal

•

{HS>

(1797)
(2.797)
{.«O

Cdx* eerete «*• alMtete* te lbiwclimwn»*

. I47.4U) {M.121)
.
I2.70dj ^2.704)

.

Em 31/13/3017

lorU CemiUl Uda..CAC 2SP(1?2»1'0>4

dtui

003
.

Em 91/12/211I0

C«*u utmteo p«l»« te«'«ÇteA
(in)
Ciif wtAAte te* diMteteA oiwmr ic*» te
(1M)
AüvldAtevteflntn^aamle
r*l*eienAte*
•
Ab4«um ee «tevteimaA con m(1*a 'rlinnfuiln

|g>

Pr*.

(uám

(1151

Q«te«9a ItdUkte no ««Ite te e«(xa
8«He d» nhCA * rQUlviUma te c
No «nifjo Co enrcJoio
No flriditeoxonJUo

ll^ulte rv

te cMte

C«|Mf«•CLTOttn.CAC 1SP?71S3MM

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
|6ubt(ifi4Hk kil*8r«()

CNPJ 91.074.17BAO»1<99 'KRE 969000499^
ATA OA A8S£UDIE IA OCA AL 6 VTAAOAORÁAU

I

(dubeldlirta te esraf)
CPiPd 914WÂ7ftl>DMI.dl • NIAC SAUe*57S>0

ATA OA ASSEMBLÉIA GERAL EJOnAORDMARiA
AEAUZAOA EU 01 M 01/nJ6A0 0€ 3010

ao«m«U tihjlnr te*

per maoj du rjiplaJ aciia) da

dte F«r««fiOvB«rU»«te C9ite*

Aartdo terteia te

te Moatarig.

OfOEU DO DUL (I) teoiiUiTio ds irmrt^n Aa dmiorvi te COTte^teta {

i pa'« ««v e«r a Knçia da tovViatia. 0RDCJ9

Cireier'B*te^«nreteCorp«rtia. AoOtrabv ora tecatvidn aCnm.

jte^i Oilorga a mM «."rtea. OCil« 'M omia^Aa quanto ao o«>ede

em que permqrteeeg rtq ekonM» de piae lun^OM. para nada mj« re.;

«r* «bCAad*, • I
|

'CaruoteOireliv*B'«Vi Dvtenate C9m««ta Ao CirUcr. cn deaStJ*

ceu no enaoo de iuaí

maM Tedumpr, s ^aisverrii/io (a) Em veMe dae alereqtes ora «b»
I vadAL a Draons de Ccrm*T*a Hce sabm corr^oals.

' compardiia i«a .neevn ceneosta

flUTO

WEUSROS

TFRUIKO

)I.'ÜAT0I7 4.Q.aDE.'«?0

OtretVB*

*ià9fJ04é UWtiO

9Í/03I2Q17

jte CMdnz Uslee

LG.O. OE ?03(
L0.0 0£2020

Okekv^

3urv

neeibV

nnvwiiT

AOAC«209e

PIteler-W

9J.1»50tr

a n n riF *n*i

Via 1*1

f»a»™ ti'

Warlv l/t«aW-i»anr,irv

nntt tf

3i/tiv?fil7

Candta Rii^A

OVelre-S*

ni/iimii7 AR A f* wn

Caitoe Atavtn 1 «vfm

CSretarV

3i/c»»n Lftn r* M7I

Eruique De La lerre

owoftr

AifVi

Oretor-W

lábNoaitel lira h'*»*

Cbeterir

UteOutera» Ueteu

iaWTOlA fL6.0.0C2C»>
3I/0V3011 k r. rt DF wi
.1I1W7011 k/^n f# m<

aiTfVTíllT

A.flADETOOT

r/wMVrtte*

OiretarV

SMMntK * ft fi nF-wv*!

RaebaN de Ivre Xm»

Dr-«V

*l.nvwi!7 A rt lt C*?<t*

DESKMAÇâeS específicas

CbIwAfebto
Itedbn

OireMt
leepeneAvei
otio
ac«n*aoAem«nio,
UAbviek
4
cui'b(r'bVo
te a
r^rmas
e
proceomtette
te ebtabtdede
prevMke
ns
íleMAlcãn CWS» n* W1/7Í15

EnrlqMdPLp
TeneWMee

•'44&'2Qi?i (b) pelM cverrtea «teiTtos (arejTe 9*
>aia( SÜSEP n* ?a»?a04). (t) pelo cvrcmcte

ta Ceeutar SUSEP n' i**fíVP (enqe r, paréyafe
/rrce). 0 fdj peta Oesléo te Riecee (Orcula' 5USEP

Lebibdc
Glubvil Melled

reaptesAie*

(al

laM Felpa

>eta iMmp«nhamertTe. «ueervteãd e cunMmeritc
taa leecedbnenla alusiMU (MViaM» n«« nvnua
«49« (Reacdjfte CNSP f 32I/701& ar^ge i Hi
t (e) Deetb (Hpuiibivi* pdA hdiçóes prwtaasj

lebertCeSM

Setel. ptau eeue Dreoarednee bBeknefpte coteinufCee, « preH«a'»m,

AteVadreteoFinanceire

WWy^Ote
UevAcCury

(ange r, li. da CAcutar 93S£P ri* 234.13003).

fb) oein cuTORTiemo da* otnpaqdea da Beeobçk
CNSR n' I43W5. e (c) pUee retaqte* Cbn a

UeurlelaflaB*

>reibfesp0rvuv«l (4) petoo^nprvnentt de Aqeocio
n»L«i n'9Ei^1898{8r9go 1', IV MCvcutarSUSEP
t* 234/2003 « vigo f. §3' dl Orcutar SüSSP
ik* «4&r20l 8). ib) ptac* conlro^ btemee («830 8*.
c«9ate SUSEP n* ?4»9Q04A (s) pelD cuwWgBo
da Crote 313SEP e* 344 («rbqo J*. tMégtab

k

&tlO ü€ MmwnKIDAlX

(b) p«ta eí#nbmerae dae otatqatee* da fleeePsjio
CN8P tf Í432C05: e (c) petos retaçóee com e

Ceojtar StaSEP n* 4407Qi2|, (t) ptau tebetoa
Heirw (arPgo r. Cctter SUSEP n* 24 970041. k)

Direior reaponsAvel l6Mcq ptao aumprmQnle do
Ottetelo no arttçe 1*. 11. de CecuUr SUSEP
n* 294/200) e {b} Olr«tcr iterveo resuntevw pela
acta*ta«rFíambfa, «^sbvtaAw e amorenerio cLm
creetatewde* aluarleta prwst* ns mrnea «n
dterAestei™3CHRPn*V1»n0 artamimn

Deetar r«span*4vel pelM Kmtee* prunstae peta
«rltoo 8'te Cwbí S7n te 27 de mao te 2010

' mM **^0*, BUbS e imtedM pateree beta rvreeertaf«
preame ledas o quMOrcr i(ier«búeeputebMietera«, eeuduei* beu
; nwecMis, riOwando, mss nk se PiSbiKlo e eiAsnlssáo tecla ala 4

I SuparVterdkQs da 6oguro4 Prrwados • SUSEP. noa lermos da fegteli.
I (Io PD viqcr, EMCEAAAIlDfTO; Nada mais Ki««nte a mar Poi •«*••

I peoM a senão Mie icmpo neeoseáno 4 lavtatura te ireaorte ata, que,
I teiois te Hdae achate ccrtarme, (oi «etisqte eaiteiada portodoace

I Braeeflba. ASdIWATUBAA! Um; P emente Barfcois de CBvera, Preu»
derte. Lia* Gueen«2 UaiM, So9et4n».

UARFPE B8 SH2

; Parbf^Mçoee S.A.(f^Lia* Buterrec Aíaieo, Dr«4ea Pimatetee P^nen-

! do BerMoa da Otvera. Direib Vco^reMetei, CEHDOátS A preecr.
, te ale 0 cdba Ae* te o içme) lanada em Pvre prdbw. $40 PeiAo. Oi de

jraAunro de 2010. Ferttendo Berteea d« ORvelre.Piasidenln te Meca,
I Lula Guilérres Itelae • Secretario da UoM. WCZSfi n* 671,211/144

[•n «tripla FIMl R.Hrtlts Cin|;.h>l tK.tM tell.

—— CIUTransportes S/A

EAri te Centecsfèo pwa AMMnHsb
O Prscidenle da Cita Danapories, no atBr&o) dM pederee qje Are sSo

_

CNPJ. n' 31.080.36&TO21ta4 • *Af< 4&>M.471.&C«

!

= Companhia Siderúrgica Nacional^
I
I

(erboo 1', UL te CsrcUar SUSEP n* 334.70Q3J

se te Olviira • Secrelteo da Ueta JUCESP ir* E74.1WI0>1 «m
I

SS9K Banco MUFG Brasil S.A.

e

ns

Gutenei Uebc, D»«(cr Vta»«»mH«rte. fcgRTTiAft- a cemer^e ata •

00/7 ^10. FUvIaR. Brite CtefU««a • SecreliHa ü«aL

i

norma*

previaio*

I doe UM e de4b«ratte« cn erevMos. teerte teete já nvesode* te«

tona bd te er^ul. ia«*ete cm Pvro prte*e.Sãe Pputa. Oi te cadube
te ?Ol0.Lvta âtJMrBKReo* PreeUerHe u Uesa. Femante B»bo>

e te ?0i 0. Luli Outidrret Usiee • Pie'<idanie te blesa, Fvnei».:

da*

'rem iodos osdemala atne nereiililiie P Srplerrtenuçle e tcemskaaçla

Btetes SA (Fernarte Osrtcu de Orrelra. Oeetar Preeidenie t Lus '

de BerboM de ORveUa • Secieiereu Mesa. JUCe8Pri*$7S.»9/l04 I

aqcnpanhpmenCo,

ccbebUdete

|ivie SeCMl. e/ou aeue bKuiedoree le^etebde cenenade*. i prtDca*

SartMMS te Ofimlra. Setrelárlo. ^CiOfBgTA: B8 UAPFRE SHI ParUcr-'

pa^/iea S.A (fi Li>« GvDerraa lialec, CvoTc PtevdrrKe w Fanarkte

peta

armbiinenb

da

i(a)a sUtortzaçPa a«a ednteitePteresteCeinpSAnia, na formado Eda*

' te a. ASSUATURAS: Meeo' luta Ouliétre? Ptetea Preelterie: Fernente :

; Bamesj de OEvoerk Drdv Vde^eotenlel. CEATIDAo- A pravMe '
ata e mm Ad te
lacrada em 9«*o
Sãe Pauía 01 te

e

DTOCedlmentge

a«nn4 /r-m iai Sufi# P n* 521/70151:

Bi«ou M OiW.. SMrUra. ACIOMBT;.: UAVFUE 09 SH2 Pin».!

(es. ASANATURAa; Uata. U*8 OutWiez MKed. PidUderta: Ferrando I

re^MnpAktal

«upervtaee

(iftgn r. parã^tie unqoi, « (d) pata GeeUo Oe

te kte e otiTiMo csníoame.roí apmada o eeetaede o« Iodos depresen* I

«to*. ENCEftftAUEKTD; N»te mos hawido e Mar kã a^eperua a >
ae««Ao pelo lemp» necoetare a b.9ame do pfMcrta Ra. que, depdii,

DESIGKAÇOU ESPEdnCAS

u«lü cimb»*<erVo te Crute SUSEP n* 344^9007

; vrcte. garaie e UmdatetpotereA (Wtra tafiteertera aaòetete perarw '
(e Otes e au«acni«rntentete4 Mdeaeied«r«*. e*lateal«*Vaimijv

i«)teõa de Sagipoe fMvoteo ' SOSEP r>ee leime» te legUatao em

A.rvO OF mo

Cetubr SUSEP n* 7H?uU3 e vVgo E*, »r te
LdtaFel^
Letabl CstK

I (odos es dvnaj* aios nocossAnot A unptamatlaçte o lormalrdfte doa

a^eu rrtir»'!

_

Dveler reepenaavel {«) pelo at>rpMMe«>ie do
dtapcetci na
n* 8.013/18H (arOpa 1'. fV, lia

ofià*. tasLeten «tesnlOMfmlanteaBtenisstedteteeieASbOwtk
brtUroa d« $etfiaen Amedoa. SUSEP. ruM urrnte te bjebtin nr
v<99. ENCEAAAUEMTQ! flete meu lw>do a trster U autpeeite •
'•«••kl peM
rteceMarvo « Uvrsiura de piesmi«
qv«, depo4 i
IM Itee «9ieda cenlorme, loi apiwiCe e 8s«ií)«d« pc ledee o« ptesen»;

b.ftaeMD >>

Rareei te Um sVlP'

nubr» V

3t«20l7 A.&Q,nF7nM

WlSBPfirtlool* 1 dsAn*teíMJ3EPn*3MWni

mm. r«MiteimA0nteeelPU*>teesute«i0leteaUU»ASi«ete'

. .<•>«

OnrtofV

Oviici ie*pan&«kM («1 4«7T)na(rafivi}>re«ncteo

{ales e deiberoçOM era pr«vbite itasiido deede ^ irereelides dee reiais '

imprewaoflcUI

Mb 14*

Vam

Letekbdo

áite e detearaçde» ora prMcU*. ttaateo deete )4 invesUdos doa mala ,
vr^àtt. 0efte e fenueea peOneepara reetarur a eoceteteonarv'

Oefiçakeê • Seereiana GareL

Vann

(HttawtlUalM

. te)AátlcrLca sm atesraarederes te Conpwte*. na forme te EslaMlq '
;8eoaL •'OU aowe prooiradoree leBalmeme cvolrtuides, a prUrcorerri .

(9) AutaUtr «e» «tetenoatere* te CenWta. na toma do Ectarurs

A-dOnFCMO

PíMOkirM rN.^P n» 121 Tífl 1S

n*«ai/2ni0v

leteft M demais aioe riec«»MÍrtus s ImplarTiqnreçte e igrrrMlreçdu dua |

Regefaada na JüCESPrr 59Uã9;id-7 ern?in2/?0ia FIías A. Bnoo

Efn^V

CefW* Alberto
Londtrn

irKDf jd) pele Oetak de F^eoe lOiote EUSER

tel «rteo r te Omite STfl te » te mtaft tie >71

11 2017

3CL04.2017 A nn riF th*

ratee atwmt) wtei»

íWSEPísrtwti* i diOtetaf^«Pn*«Ui90í»-

SüdtP n* 234/2003: idi D«e<orl0erK« reaponeáve

CKPLteF n* b043â.(L57i0001.2« • NRC n* 35.M0.C12.143

91 «.2017 4.<VO.Oe7«Q

0"e<cs

lívgtf {Reuludk CNSP n* 32i .goi S, adtge 108), (c]
DirelH
temeneivd
peta
eantiitsçãe
te
cvresvdemee « neoeaeetere • petas wrMte*
pctae&pf«aUtee(âAqo ;i. IdaCtroitarSUSEPn*
442), e (d) ft reter teepeneMi p«is eerlreieqdfi e

DirMor

ebesmtartea de seqjiM a pelos iemço» pee efei
veFedee {anos 10 1. de Heeetafáe CNSI' n'
ipT/Aftai. (Cl Deeinf re^vb^eivel leoteo fteo tem
Ubtedie OaSar*
rrrterta te âcpoAa no arbqe 1' IL da Cvcular

Cnddte ' Ab te 7U* Ren^ (Etómwdmme) te DM«urtJ,
Rea&ssda «*• 39 de AqMlc te 2019.

nrewR*

RKvAirjF. r«jeP fd ?BTl-

M2/7QI?). e (b) peta Cbbeuelo e ««efmk dr

«0AA2/30iLPUvl« A.BnrioOençUvea. BecreUrjeOeraf.

WateJoteMeurkCurv

MnAfoe p«r etaa b«*t«dos («riiqe 1B, L da

?!«(«(resBontivet (a) p«U cenVataçáo de corre*'
evtavtea dernicroeseoteo e pdoe «eteçoe pci de«
rvaUdoe (er^go 11, i. de Ceeutar SUSEP r>'

dui

ni

auperAsk de represmUniec de segu/ec e pelos

521/731.5)

leterao.

9l.S3.20t7 á ar, f* ?fof[

Ditvior^'

•ccppanhatnenio. euper^Hsao e eiimcpinwvo dos
COCeAmenlte atuariais pre^stoe nas rventas em

«Lbn' 941^938 (arVge V. IV, te Oroiw 6U
SCP n* 23490Ú3 e mógo r. 0 3* da Cãoter EUSEP

ia tete* • teinquer luisralatee

Oirelb'B'

r>aF»lFA

Ofieron

rt gnWfl AO ariiqe i*. i, dj orpte UU$EP n*
234QQ03(
(bt
Ctaelor
teaportevei
pUo

L lU Ck<í)lat ^ÜSEPrT 234.'«031

a ft n rr **

nuptmnr

Leonardo Gruberb Mal ledi

r>e«tee eteb&Wc»» dce Deduee, eeteor

at Detei reapkwMd laawo peta rampdmerto dO

3MQr teeperteávef (a) pelo oFrvrtaiarte te diapoair

kl m wn?

Venn

ReSPOHSAVPL

dretor
RPfiPmiRAVBI

A.aâOS2CM

(f) A fKte^àa rwe lermw da Awà^ie OtiP n* SOTDIE. e» dee»-1

neçóee eaiteeiliua dce OVair***. a aate*

OESXINikçAES ESPECMCAS

11 *17

01

nl ?nt9 AGO r* Tft*

(•)Ar«MM;lâ naaibrrwdeRecc*jf4eCN9*ri«33i3?vi0. aedtekh

:aib0e i*. IL da Orai* SUSEP n' 2OL70031
Lebwtfe
!b) peta 6*«nmerio du ebiqaf&ee da ftesíduçic
QluMrUsttedi
3NSP n' 14S/300S. e ic) pdae iteçtee cem <

IMiBífriTM

* nrt (*70*1

TtRUWO

Dtretar

PreeideMeV

OrBte
VtavFVee*'

AgusOnDsUd Üela

Meiur reaponcAvel peta «cutnpeMtamervo, eteervi.
CbleeAfterto «k • eynprimente da.n nrm^ e rrnemlimarim
landbe
1* ecreabWete
ru Re*<teç3o C/C.P
k*3?i/?0i5r
>rbb inafiini •le* (el MtemslfbMiJ"runeeee

LutaF^

nirelnT-V

klTrWllT

Ui unaro

INÍCIO

Lwft OuPetves Uetae

MiTtVWI? AAAIVTOTn

firewíX

Ma^ridr AiIia

laj A rioteeçéa noe lermee te Reaobtio CNSP n* UIV20IS de*

?U&gPfai1lQ<j

A.(1AnF2Q»

(taefb
PreWdbteV 7&1H/20t7 AOAcesoio

kmbsm

. doetipucúe& e^eeítuB doe OeUna. e eteer
ORETOR
RpRpryMÀVFi

Ferrxando Bsrtwu
de Citers

Pnte1af4eNr 0111 7017 AnnnFTn»

91.100017 Il9.a0£f02(

rtnorteVddee

tErmbia

Um FiAne l^ierl CmjK.

ni/l 10(119 • ft anFTiiK

2arW AfceilDlmdni

«ÍCIO

CARGOS

UEUBR08

MlteruTn

CARGOS

1 •<T>arteneawi>ltal1f«e

omivr
OveU*
PrOTtorteir

LgusOn OflMdBete

I período nrt que pe^mereceu í>o eiertrcjo de au^ lia^qóet, para iate

a DebOiU te

OlieteVtaete nivMa

laue.

' Ide, a CcmpATfta «u>cr qa 4 "1^ RiipU» te/U e ra&s quteçãa qvarne ao

para tuda mate reebmer, a

ibltte: <e) em yirlwde te aliere«U na aprovada

tmnf

aji» FefveLabert

aem rtrnofin' 0) * dA0(ttlll0ÍB Fe Ar>te4 Reralo Vlerd FerBoei do

çio do AMré HenM«M«d Per9no.de «vte te Olreter*B*te Dv«*&
na dj Cprb«AN4. AP Ouptar. era fl eiptijde. a Cotv^tea ewtbo* *
mao «PM. QRU I i«te qjaçU quarto «e oteete «n que Femaro-

9i'i1/?1]17 kCO 0C202C

Ore»^

I (Ju da eeoeterta.OROCN DO DIA; OelLierar aube tfarsçio Diieiwia
. da Cemparte. OELOEAAC^ÍEB: A «cierite te Ccmpei^ denadm,

AaçunacaQeCtfteanrieCeodiu e«mr«&MNu,«pi9v»r{>)adestftLfr

avtfMar (1) • teaiwuLyafl te Afiteé Aanate Vbrd EerOn« do earoo te '

.eonardoGAibbt
Jattab

I boas de Olveirt, qu« CbMteu Luís GuPdrres M«iee para ewcer«tun*

' SuDeomontence «e Seqvos Privadw rSUSEl^l. OfiLeCRAÇÓES!

oeuBERAÇÒefc A acbrMeta da CvrMnrvj caetAu, «em >e«««Nw.'

OiietarVke*

peruate em mio te prtMrqa ela aocirMa IfcAar das a^es retreeen*
tsPA«telG0%(ee«npercete>teMCrta9wculteCcfrMnNa. ecrier.

.me ditfúe V arUtw 124 pare^Uo 4* da L* n* 6,404/70 {^.ei te«
0ea«dado« po AcOet*). HEftA; Asaasnu a
femarido 8ie>

ficeçM daa devqnaçóa* Mpeçftteae doe Daelofoi eeleOetiOdae

te» p«U SuDOtetanCãrvoa de Sequto» Ativado» CdJSEP').'

Fetnbtjü BAteiM te

eumi/re« te Uva te P^eevtçs te AcIvArtae. CQPfVDCAçAO: f>»-

DO OiA: (í) tecteaste de marrère te dreiorta Oa Corr^arMa e, (ü) ren-

«. (ir) raiiicaçao te * doognaçM* espocíiitei dm Oiieteret MUbdoej. •

tTtoMta

I (çam per certo) te seteoi eotei te Cdirpertea. csrtorme aactnaIbrM

124 périyite 4', da Lp r»* &4 34 70 (•L*LdttiMid^âS6íAt6M'>
UBSAr AMunv a b«pten0alta«OiA>ene?U«ieo aw« cpmAdtw Fer.

w

I CA: PreaenfesurScs amniata Ulubr de ktec rafraseiNatMs te i'iO%

cúrlorrrw iHtfkW o erlt^o

A«c««'j, UESA; Aawtv 4 gimJit»?! UM Quoer**; Msm. ote Ctev«.

IMOO

I n* 14.201, Ms % M* «ndar, Vib OblruO m. C£1* D4794'0G«. PASSeU.

' (tOAoniA da aererutu ctular 4a« açam repueantaMi te 100%

loar«9» 174, pafi^iío J'. da La> n'&4DI 70 fV«< das Sc»«doc«*60r .

CARGOS

otete de São Rtiio. Eatatede Ek Pauld, Avente das NsçPee Untes.

r<Tvra"nlAt(VA< de 100% ("«n pca ce*«tci) de

' de Presença te IdonsUa. CONVOCAÇAO: Oiapprtiate «n raaio da

ra^le da |VF««nç4 ifa acionitía Olubf te* açtei reD>9«teU0vai te |

ueuBRos

. da MASILVEÍCULOE COUPANHIA DC SESUAOS rCooSãüBÀ') "«

ícaplaf anelal ria Cetrfur^la, imnlurma AweiaiuraA ea^rtalanlM te

:i0(r<(Ctenec'CteiO) 0Otete4lLO<u)daCte*pama.earterme»9te

Oamer. a qua^^jer tRub («1 em vriTude da
Oir«ivn« fla Co^ery-a
•«»« wTDurtd

REALBAOA EU PI OE OUDARO DE 2018
DATA. HOAA e LOCAL; Em Qt de oulutn de 2fli8. W M><90. na aeda

te te Lte Pauta, na Aveftea te« Kacoea LMae. n* u.261.29* andar
' Ala A. Vita Oe«1rude« CEP 0«7te>000 PAESBIÇA; Pietaeite a ur«ca

cerrlo) te upiUi&ecMil te Compannia, coMorm* 4Mio«lur«s ccr^a^anTlt!
do Uviw te
te A^ilwa» CONVOCAÇAO: OLpMMte ani.

a

ATA OA A£S£HBLEIA GERAL ElCTTUOftOtcAAU

DATA, HOflA e LOCAL; Em 01 de flultero deTCIB. «a IO^SQ. na«e0«
, da UARtete VIDA LX(*fiaii)Hf±k'V te Cidade te Ste^aoe.

Ma A. 29* «br. VU Gvlnates. C£P te TMOCC AflE8£NÇA: P'«s«rv.
l« I ún«i lecrteU nubr te o^àoi ref>rev^•((¥•& te 100*« (cem poi i

\

COMPANHIA DE SEGURO*

CNAA S4.AM.7S»0M l-At • Ni RE 4$te0t 0769*l

I

AEAL&AOA eu 01 06 0<JTU6AO DE 9019
DATA, HORA E LOCAL E*- 01 0»
te 2CIS «•CShJO.te Mte
te UAAORE SEOUnOS 0£9U6 &A. rClE»<H*>. ^ Chlate te .
SAo PiiAa. EtidOfi te $Ao
Ateeoái iLu Ko^tes Umtes, n* \ 4,?6I,:

BRASILVEICULOS

MAPFRE VIDA S.A.
(SubaidIUle Kaflralj

,

1
'

CVMur rr JJCUJ.iyjCCOl fu

NW£ 351i3Qr>(<970

C«r1.d*u • Ata te R-wn»ãu E tarandIrM du ComeOw
d« Admlnl>tr*ça«. Reall>«d« «rm 17 te DeTerrteO 0e 2010.

I ft';41S0«d rw JUCCSPn' 592(111/10.1 em 21/(2.7019 ruslaR &IPo
I c;avsai.«4 . <;«.r/«>Le)ia Ceral

cnntandoa pelo Edatjto EodsL Fn Saber

«ua Mte eeoaL «redte Predterte Wb«v n' 0.341. PerUo 03. Sale Q.
V4« Vtaependdncta. Ek Pau^ CEP 0422DC6?, eem erenm tfumete
fe « ta cn n«ra*. iecmte crumade 4s i4:oo itoae e em tarsete a lAma
ae i5oOncr«0 pr« teU9W«r«MQuteft9temdo da. I •Se^teMte*
nsta; 2 • Reatocaqào de «fdet MffAis; 3 • EisqáD e po»« da Bretarta
oiocuQvi e conseBie Tiasei e 4 • «uirMauiirTtM te rterosse ceoei.Cledi
Mnu • Prmtemta «CPF n* 050.371

Péflim do DIArto OAda) c*nlflc4d« P9Í4 ImprvncA OAcW do E$l4de dc SAo Piide em 2EN2/M16 09:U.D1.
M* de Stelede CorMesdo: 2121*lâAnB67e4CllUââl1C30BF37BBC1Din3F4A

I Tidfcet: 2B1S6DS6 ) •werwimorencMfideLcont.br

todos os seus «doretUi.

pais AsaemUeia OereL que «e •«al^va no dij 29 de larWo d« 2019, n#

Diário Ofkisl Crr|w^i'ixF

CPR.

Odebrocht Transport S.A.

CPFL Energia S.A.
Com^arTXJ <wrta
CMPiUFOÍAíS.IU OOOun • NIAE 35.300.1 M.133
AssemWw 0«M6e0r*iMe•Bitoeedhw!»

e*W d» Cemwsçáo

TiCorrcDmocMM M S«fft3iefc Aocntut 04 CPf\ Ene^ SA.rCflQb!
OUtSa^ r\«i9m4»r«Ytfi4naAr(igol24 0«Lofi*e.49i,oei&iVlO^!

conlomi» *)le«»j* (\atJlâfi-&A.'l PV4 M r»unir«rti nao AiMmtileUa|

G«r^ Orúlni'!' m éi3n*crdlrvrifl fíflúÈI*
"valJzxUe no Jla M|
O* 4^1 «• 2019. à» ICTiOO. %a mOo *00*1 04 ComDüMlA, «luAdA ru j
RoMt Efig9tfie«o Wqitel NoM Ha%ctftet djrria. 17SS •>9r Í.S. |
00 CwWW-SP 4 f»T1 Oo 0«it«<4r«n actic 4ã

2 d# âhrJ i* 30'S

"€$«•

CM^Jn* 12.251 4aV)Oai>35*NE1En*3S30046l548
BdKal O* AOiimmU» da áaavntV» Oerel 04 0*«*niurt*tB

!

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(8W6i**t4 Meval)
CNPã 91474.17M00I«ál•HRE 3S30a»*282-1
«TA OA ASACMBLEIA CCRAL EVTTlAOAtmAnA

leereeâttada tm VCmveaçde
A Qdebrvtfrt Traneport S<iA *u>eúaOa pcc a;Oe*, rv*)ceOa na Cicifal

REALBAOA EW 23 DE NQ/EURfaO OE 2019

do Euado de Sdo Paub. ru f^a LattvK >4ort*B. n* lax 8" andar, pau*
A. Gjtani,CEP Os&o1-050, riwrda no Cedasno Naontalda Peuoa Jtr-

' OJKTAHOnABtOCAL;&n230entf^44oda2013 aa09>»r 44404 .

rittea fCUEJ)*00 o n* 12.2^I.aaSJOOO

i SÁoPaidci, EeUOo de Slo ^ub Avereda das Naçc«s Uriiaji, n* 14 261. j
[ Ala A, 29* andar. Vila GertruOe*. CER 0«7Si-0úll BRESENÇA;Presar»-«
{te a i>eae eciomiia Stolar de açõe* rapreaematrvu de 100% ícam pca

CESUSCU*!. werrv pela pre-

aerne, comuntcArM Senhiorei DebenmnsiA* da 1*(íMneep} arnoaieda

detdniLeae aimptee. n«a ccnver»rveut^ac6ea. da e»p3oe «rlregiaiána.
ctfti datrifle adiaoMl real. m eane uNca. Data dieinbubau Oútáca.c«n
esiurçcie rvsbtrte fEiDA^u' a 'QsbàOmA*. rtai>ec)*ia">eiiie). aotoe o

lOl WAPFRE SEGUROS GERAS SJA. rCarpWial na OOlM de

I cento)0s c«)«»iaocUida CveM/éve.csníorm*easnaMa* Mrwtantai

I Oo Lneo de AeM«xa de Aoonsta* COWWCAçAçtr 0«ip«««*4da «m

mviiento ca retfcaçie da Aaruenbleu Gerai da Oi<ierbelâa* C*AfiO*í

^a acia reaizaitoarâenrmonie A* 11 horaedodka 290emaria da Á1Ò

ruão (to freamça da aowsto 9A<far da* afMa r^reeefdabM* dn

Tomo éC cO^Ui 00* aOmn Uraoor^ a yrww. cfrsfj»*« v«<a* oreWO-'

ne 0« Mfro««rAf46 « &* Oemonera^oe* írNancerai d§ Corroartw '
MornpsnhtO** Oo* ovocores Oes «gOVe* nMpenOeme»•Oe C^w-i

peta e dia 12 de ^^8 da 9019. 3a 11 hetai, a *er reaâzeda per retóe*
euepaenaUpatAmePK» ae0i<ucAçãoOosDeáei*Ai«iaa noesoitin» da
Olva«a Trudt Cüvtandcra de Títues « Vatorea Meedirtoa 6.A. CAQB&U

^ o ArtiBO 124 pvagreto a*, da L« tt* 9 464.79 fiei U* SMeOade* por .

rW csvierie» 0e

Of dw I* itn AtMfrfeUi Otnl OrdnáAt; A.]

•«o PíscjL rriftitwHi $9 ««oAtdg svJ«l ortc«fr«Oo etn 3in2/?01í: b.'

AfirevsV * frcpo*14 o* OtulmAfAo <Ho lucro liquido lio omrdclo fiodalj

mcciiade «m 3i/iSi^iO e a «atriMiçie de cruOendoi. e. DcOnr o nú.,
m«fo 0« "i«n«ro» do Cc*>ScOi« 0* AdPwraoawo» noa iwme» Oo arUQO'
I jOoCs!a1utoS<a,tolO*C9TW««« 0. Elo^v smaHrue Ca»*«Px>de'

Adrrvetfroçlo lU &iYi^aNii«.o.0»3«ro* memliraft Oo C^m^atio Fiaol!
]Oa ConwMa.1. Fiuf 9 mcnlarae

sj^ieietriOore» O*

arual oa r0ii#i«r»ç4o Ao*:

ora Q DOiiMe Oe >ne>9 M TCriS a ttnij

da 2020;•g. Fixar o mofitarda |Oob*l «r*»*! Oa iemurer«^ OeA merrw

bínc Oo CciMPioFiaul para o isatíoOo cM maio do 20ifl a AfrilOa^nzu.!

N • Em AMimáMo CKtaI EaVAorObiirl*. & ^pima/ a aUrafOo Ooí
E%1«njio Soual «a

par«

corterm* a Pispoeta da aAiwucVa^áa'

»t*r»r 4 r«o«fi9 Oo ariQo T pvo «lua^Ai O afylarefo da aÕM

04 Cmciartu n atara'4s ato»** (•).|h| (m). (n> a (t> Oe *r^ i7
para aUalar s» «sfere* dc d^Oa.iiyFoim* Aaeóa o
30 de E«-

laUs Soual(H alcrar o cacá^e 49 ikn«a&{a) a{i] «q aiDge 12. paia

EUuüM/k.teoeázado ng Rua Jueotn Pk^iro 9*1052,19*990*. n«im
5U. na Cidade 0e Sáu Pauto. EoraOa Oe SI» Pauis a nm da OePüerarem

»o6n» a* «Nguaite* ordwto dn <fla. (ak ar*<4ntf4 pnvM peta a Msaée, pela
Eitoacva de todcdos OrMra ccnnndes e Ce todot aa rM^açM». peno,

PM a AsnaCMA,Auizreúai c«*a Ejmaoia ne AnOTe OA Errúaaáe o dat
D*)OnAaa* pata s Cen«**alarvárta Heta «aa Sendeire* 8JL eonedade

EXTiçO**.com sede na C*daOe Oe ntfba. Esiaúo tto SAO P*Jto. ru Rod»
via Cberi PeOfo 1 {SP-Qtí) Km 110 * 430.PBta Sul 9ti*, SritoOa MorOa.
CEP 1d?52-8lM. irtgcma tv CNPJ uborf 10,647.)78tlOCI-4e rCB9*i. i
A r»«(MC(iva MMnçle. peto CfíB, de Orieda repmaeraaOa pela* DeCiAntw
n» e fio* relendo* dveao*, e cfiagAçOe*. d* modo («m tal cescae ii3e
ccnngure quMOuer do*ai^rdo* de oadrnpIceiienM preneto*n*
7.1. adnaai J2ie(ae)do'MPumeofo ParPaiat ob Eacrturj(to T'(^me^
rpl fnaaJo M fiabdV#** jWi*jl!ia, *199 C^versVeo em Apòes, A £*•

pacie Queograráru Cem âarenft* Adkctortf Reaf em Soa Úlca. pAU

diatv o r*#<«e*o de "iv«)o* da Oakrla ExeoA^a e reOetr auaa '•«'

O»rilbij|0Íp^jek3seco^C»Erpd*Re*Pdc«, ddOdePree^tr Tr9ruft«r5A'

pedvu fursdai, alvara nomievOatin <V) cat^o da'Ondor PmuOdota 1

ceHvndo em 24 da ouluorn de 3013. eadre a Cmaanra n a Agente flduá*

A(|unle'« lAdkjtf e corgo Oe 'Drolor Vtce-PiaBOanle Ea«cuv<i«

3rio. com A Ptervenfinaa n anuftnoa Oa CSB, ccniArma Addado d* ism»

(JVl alerar a aloea («k de artgo 21 paraalMlav o*vaiaie< Oa alçada a'
ijusfar a aua rvneiaçie;(V)afusfat areOaçáoa a riir^enf^o 04 ainaa'

iTj daardço?!. {Vl> OKhAéo de ««laa (lilOeim^est. uí^wviaa.
j ertcnO«r-«e gye ruo m bau da cweiOnaa da ^eioria E^â^Na
j c«i« <r$>o eota^idA <V1) «rar a* dMen il21. fuSi a |i.4) oe artge

'21 Mn •*^1'*' 0* vatoea Oe riçaO*. ceiOoma Mpãa o vtiAe 99 da ^
I ErlaOjto 6o9el•ejurlai a

rkt* ttens*{Wj áiarar a raOação'

I Oo artço 22 para Al»fir 9 qxrdruni para ddibeaçOa*tomada* pela Dire<!

I torta EMcuitva. {CK] ajualar a ioda«le da Bifrtee (0) Oe parPgraTo 2* Oo'
I artigo 27,ler^do «m Mita d de««3a tomada r\o AMemcMa Oar»! artM«<:

'rU a eftraoikBMiM d« 2^ d« abri lie 20r5. ertin^ a RMefw da 1
/*«jCtt de A^vo fmarceirQ Oa Civiceddd»,(T)«fuale 09 artQO 33 pata!
mpeatAie M«uye*<ta alçada retam aíwaAJadcepaia o aavoe 2019.

. fitl ajuatV a» '<<crá>aa» tfkOdOee t^uanceona aUnee (ci de paié^';

paa em tempoa rEganitu» e* Erraa^o^ sem * naoAtaidade de apretr*
19^9 da on* ee ibrg* Mreái* no uao do evartú Oa afnea (eeV no*
irmo* de OkauU 7,1,1,2 de Eecniuta de Emtaaáfl {b) IMraçáeaetPrv
ç3o d* oetrOe atPcVW rael oa* Daeénir** canaUvtoe pcd «nato do
'CkmratodeCeesdoAáMriaMâFefttt CreoSrWa eda Atfrdtstrepdo
á> Cento
e Oi"** 4mnça^. celatncto mtV* 4 Ertataora. o
A^mn FidiraArioa 6 Rau IhiMna SA_ em 31 Oe nutubruOe 2QlX corv
rema Adaarto de tempo* em tempo* 'Ti^linffr tlfl fi**iikiTr
com a cenaeouenie reaasoo Oo Contrato de CosaIo FiduaiAa, ern runçje

dd audjças de Ohtoa cundo Oo'bapbvnento PerAarur da UiPua Suòah

^wdD e CMitar Awnfd^. cetoòrado entre aEmusora a aCRU.«m 20 0e
eaUMOu Oe 2013. mftome adliaúa Oe(arraia m tonigue CCoClEriLdd
lAAAàttcAQIdB*!.«•41 reiPiwia am cwapareoa a c«**teOa Ai*da
re(ir»*eMeca peCA* OcMrdter* deaoba no um |a] arena, de mede Que

(YlÀ afjor*' e* lermo* OetMdo* Oe loOa» as itscotiçòef Oe édtftulo.
I SodAl e ic(e'ènciAi eruradee ao* arogoa o«í« contoo* «m Oacmérvda.

«M> ndo(xr/gua^ quaiei^or Oo* evorao* de e^rrptemenlo previsto*
na CUuiUa 7.1, aftnea forO)9a Ewdura Oa EmtseOo,fteando a Emrucaa
«spanaada de Aprea^iter catlA de iiAtvça tançpiie. nosivmoe da CMuwIa 7,1,1,1 de EacniurA de EmaiaAo;(si arn
oa (utaunçio da divida

Sooal da Compxnma, Momudè— Oaráa: 1. PoOdt^ panc^ Oa,

Oq CoMefo de fAauo Sib^ánido, previao* riaa delMrAcéea irvficadaa

k'lÁicodo •> BÇF>9. atnnae («k•(Al d'» «Ajü 17 a paraiya*)j" <k. arPgb

'2€,{Xn ^»bv a rx/neracío Oa* aAnoA*|0). Ki. (gk C

de

?1; d j

I de* aleiaçóde «irn* vopoeia»;•b. AÂtwer a cartfaldeçdo doE*retuto|
AGOE oa aoemeui Rjbr«« Oa* açOe* erbaenai oe eM»^ Od
MTtva. Ocode tfud esle^am r#^t9tde* "o U«"9 Oe Re^ifre Oe AçOe*
Ewit\r»» da nabAev^» fmarKee» depuedaru daa açOe* * Baneo Oo
Êrafri SA. e pcnjvwo e* scguenti* oenFTtfrtciç (I) psuuJtaCd * d9<
, cgmente ij« iMitiicaçio com loia,(ll|
.«pia auterieeA»

revMOniada pela* DeMrttna pato CF0 e.am contrepA/dOe,e tgiÜaçÀo
nee Hen*(a)e fe)Aom* a tuperpneçáe dAS Oebèntom* exAesNamenie
C) 3a deMUQees Oa lemeta enasfie púbica ca CAB. náo convqvw*
em AfTfr*! da
cem guan^ «eal efnOuaa aer«&,cbfeloda 'Eaari'
luri ParfiAdArO» A*M*a EdUAio Pk^táea tf» 0eM'9ur«s Srrvde*, Ue

'dd Oe Olmo eiidtute ou cenvaio deõdl conadiOaOo e da Occu^^oniaçâo^

CDn>«j»íwb em Afó4& da EaacV SiMrofnada, j aâf ConuotoO» em
Eapdcto <vm Oarerv!» Pta^. »m Ojoa Sdriee. eto CunceMúitoTto Aoto Ma
Sencbava 5A.* c«4«tre<iA am22fl»iunnode zOtO,entre a CAB e o A^cv

1 retATOd e'eLj |ir«io.eaciok. Mm cemn deo^nento Oe (OanfaAeaçAo com

I Éooeiária vutorudtidu poOs'** de i««*e»erdscéo {ate de ebk^u Jos

100% {cem pct Mree^ dc tapeai«soai Ai Con^Vxa camon>ne AipM

.AçOaa'). UE8A: Aaiurmu a preeidénaa Lu* DiAéna? Maleo. que ccm>> j
(dou Fernando Bari»** da Oiveea para eraner a «i^tçáo da cecroic

[ ORDEM DO DIA'(1) Malinjlçáo Oa numbro Oa dtrBtorta Oa Cn

:<í;

tce* esUMktodu pea Síqjerrtcnedrvaa Oe Segu^ f

sep-i.ocuewçdes;

d

w (a)avoufi « flafiUsiS Se Sr, C«lôe Afcitia L

de Direler ^6* >1* 6*«lone da Cvri>«i4>a. Ao 0>r«(cr, <

Ce^rpa^tEa oviior^ a «na^ ampet geral * rou qutoçãe q
j odo em Que pennAroe9.i no eiereíoc òe aua* íurtcãe*. p
! récJanvir. a quabtier Ktob;(b) am wfuda di aSafaçáe o

j_

;D»«tOM dA C«me«rétto iica auen eempeeie;
MENBRM

cmraoB

md^

tEr

DvUarVb*
PreabMe-B* fílGT«D>7 AG D f*2QM

Fwnendo Bateea
fleCtoreeb
V3m

rinKtv^-

J1WW17 A 00.«70^

Ub* Firbie 1 eOnrl Cnraa

Oeetof^'

eim/xiiT

Wadr José Mnir4a Crw

fWtyir

rumbaii»

CMerTT

Leonardo OUPtoC MaUnG

AaO.OE 21320

aiArtari? AftO.D€2020
0I7II'9017 A.O 0 DE »»

>eter
3ixa9>7 AftOr*?fB»fl

lia* rbltbvrUalan

tkmter-V*

Vtane

Agusto) Devid Dele
2aAS2Q1* A.O.O.De2a2f>

r/wteVatoiu

rxmtí-*M*

Vem

r^rwfr^V

Uateldntnalan

ftnrwM-

iimvToir ARO nPAftffl

DmmV

^(/fi3?017

AGO 0E?Q2ri

.|c]oim A üe^i^iei Oe tfrdc» V eome Sr. C«lee Ato^te LantflM.
4 desgrtaçM nie*'i* *
ele asHenUi ubma •a^ de reapauaM.,

I dJde do ârtoc Ueuriele Gafan. qual *4a Orala laspauAvR peto \

: AeampAnrtAmenie Atoervtsâo e oerne»manto tia* rtomus « pf»eaA*í

i monto* Oa ctfASiMAOe prevule* na Reeduçip CNSF n' 921'20tS 1

I (arogof A.IHI toda corrforme quadro de rabfbáçâe* abaiao'

]..Ãf jjecWce» <lc^ Dv^M,* Mb«
ancTon

OC&KlHACâeS ESFCCÍFtCAR

wtawwihfB.

>Mr« resrxTtAávft (e) AtlHw lAJilOfvoPnanceeo
IMUgrr r. KL Oé CiroAi/ SUSEF n* 234<;on^|.
LecetaetfQ
D) Peb Cumprimento 0a» obngeçPe» Oa Reatfuçãe
giubcril UattedI
CfiSP n' 143/2005; e It) pelas rtoaçee* tem

le PlOurUee. cerdam* aAlada de tempo* em lemfyvv
fla 1*
Ptf
CRB*]e(•) AO'Qrvalc tfa fMâAAVtenin Uetorue APentif*

SüSEFfertWo T L tia CIrr/iy SL/SEPn* 2.34/200.Tt

>/e. »

de Oedto n* í0.2P78«.r. eeWadoem 14 de pjM de30i0 conOeme

r^etwp cç^idoútdo do AaiOo e ds e*un/io ou weoate acoai dv tAi ed-

alva«*oOe1vrtoos amMvvQ*.arlfe aCfiS,9 ^êico Naosrulde Desem

Gtootfg rul*n'9SIGriB9Siarege 1'fv da CucuU
.KU6CF rv* 234/20x3 * ert^
de (2mAé
âUGEP n' 4457012). Ibk p^ GMrsto* etlama

tyiT^

à»

ffiM«»»Oor elHii da ODOjTtwaçM *Ma(*ia «viorgarww pedare* da

voKvnetvo EcortõM» a ScUal• BPCCS e. na QuaAdede de uiWrvmMm

iR)tBHn(4Cde tala de elciçáo de* brat» e« a/du prearaçée).Mm come
documenta O* idaoflncaçáo com foto do(i) letficMnlcileK) tagaKidk..
'2« E laculedea ^uekQuar eOoAieta cunsiírulr procurador pera cjfptfocv'

'Jgnerdt.BNMS ji gft9'> seriOo ceripQua apeMsu* u3d(W*rapreBert-

13 ATsOE O vetar wn *au nrimn. r^a nipoiaae Oe rep^cereaçirk, Oevetio.
«er flprvtordade* o* ia^aroies deatmeruo*:(1) tnirumerco de rnanúato
(proeixaçãel, cem polares «epeob* pv* receeenlaf^e rxd ACOE
Oi)eeXKuio moel ou a;«^vta aoqéI e ata de iie»;ào doa er^mrviaoem*.caso o *09«a<e M)d una pec*ea airxhca. a^a]Ooaamvde d« ideiv

l(Acaç3a cffii isle doía) preouradviai t. A CompãrTaa aoltfta Que aa
erooJidçOed ajiergaOae ne fraal tereum receiiMeenerte de firma em

c«rter«•qu^o aQuatid ovuoadae "v adençr devario lar rai9"Mtf*i
manto ou escmaiurae porTAafüo ou Notdrto PuUieo OavtoamainA tui<|
'titUOa para e*le linv bgaizadai am coMutado braMaro eu Apeaida*'
daa. tradaadM para e Portuguta por Iraduter ^tvnantoOa e regraltadid'

no Raffdl^O deTAufae•Deaevenie*,

tarmoe Oa Irjntr^Jv em ii^ar.'

4, Aa precuraçM*. no*tornes do pata^dlo 1* do art90 T 79 Oa Ler de*.

S_A. wmene pedaree lar oultt^dOa* a pettna* que «cvOam. pete
'met»9c.undo»ae9iAte»rTd«*lo* OI»''detetAeuaffrtfnneoerâa
: Cempann* 00 «a* «0*<c9*de oj{M)dar r^nuçdc Mancaire.fer* ea
I aoorwele* que
(>4*doe6 Juirtcas curdurne erdanctonwtlri pr<ee>l*l

Ide peto CotogiaOe da Cdmiaalo do VAtorea Uebfárioe fCWI- emreu-1
I ntae roallaOa em 4'1l/3014 IPnceaao CVU fU?OI4'3571). MO tii a|

I rvcesMede dt emenOalário aer (F)aocmU ou atbrVrdsrBdc de Cvn-i
I pcnKa.(Ek d(SoM<3u cu(B)eiJliicito tnencvra.S. Çon o ot^emo d*;
! tnrvitt a^tdsde no coceido de rcafedAçie Oa AOC€, a Cctnpwfua.
'«eâela *1» actomwi 9 Oepdadii Oe orocvaçOee e decvnercea de re-

le*. a OOeereavt ParecbeçOe»e hveemamce S.A, a a Emaora fbrwt

'Relftm de NVe 3 deUnaa aa* «grrd»? da OLSòde. As «ecriMedar c*>'

I diaumerde è Cenfa^^áe. <>• ecuOe «m «*

da ^99mjê*s da'

'ArimcníaMçin.7.Noa lamo* Oa Irtairuçle oa CVM n* 1fi5^iI. rArdnrma:

I Anerada, » pcrceeiluai mínimo de pardcipAçao no cvitil volante pata|
I raouerera adeçáe de pnKeseo Oe «elo muiO^naeioçáe dos rnemtaoa,

»»W7ue< do* cwtos Oe maân^emcnto yensle* n* rausafa 7.1, ai»

çúe* previai** na alcue (I) d* CUiatiite 7.1 de Eac/ltor* de Emiueio ;
|l) anuInOA prévia pam «}ue ■ CFB eervtrate neves andlvtoirrtoNo* ale o
ImOe ivn cu* » *au ini3ee Dnnda LíQiaO<&€diTOA «rqa rgual ou nvarv* a
a.S^ tfeaO» Que os iwaa tfrMat lerttan fwaia cupen* sDOas Oebétvr<

nr*. per ir> palotfo oa 3 nHi aru* ccnGtace «a daU oa reateaçio dj

AOO. de modo que «ao npe ccrbgurere p ever*Q Ce riadenptomereo
Msto n« OaufcáaT.i,#nM (ee> da Eitftura da Em«a9o. aem a naceap»

daOe da apreeettUçds de c^a da flanç* banciria no»iarmos d» CiMiaula
7,1,1.2 da EscrKura Or» EitiMlo.•{gj aciicrzaçflu pat» qh* e Etiiwri e
c A^anle fiduer&tto temem ioda* la mecãdv; nececUria» par* a «feirta*

todo* o* OonrmMvio* pvtmeniei A* mauvu* a f^'»rTi OeDietaOaa na

AG^ cncerKram^ A daocdrçM 09* Aporvatas, apariif deVA oeu,na
'seda eeoal da CarpanAi*, no»eu emMIe Oe rdAçOee cctn eivvaMetm
íW*>U)gft»lft:tHte|.
ntno no* waba"** da CW fww»<vm aov»*!.
Oa B35A- braei BnlM. 6dc3a T-y«feAgan-t*k a da
and EitMnga C^rnnsawn •SEC raee^etgeomil
Cwme*.29 de nurço da ?0i 9.
8e W*t>.Hadderie* CffmaM Oe a^iwneaefáa

atsTta b«n como rxnsear todoa os ales ^3 Craiieaooa peb Deatoria oa
EntMcr» reloctoruid»* ia catPmaçóes aona. KoimafMa Oarao O*

da CItCiSar

SUSEP n' 334 '3QD3, {d} Diretor téadca rMpryuAml
peto iÉar«w»UfWto. la«*rstoSo e e^t^nmaU
do* praeeomenida atoarue preueio* ru* narmei

•m vigw (RaSoAjçio CN5P n* J?1/?G15. erpr^ol^A,
llk. a (e) Dvetoi rnearMvel páaa tfnçtn prevvcn
peto aipgo y da Oruiar 670 de 22 de mato de nH
kO Dratçr retponadvtl peto ecompanhemernp cu.
perdido e cumcFlmento da* neima* « Biwedmerv

cee On corea&ioad* pevtatsa rta HndwçSo CNSM

Igual « R3 SOO.OCQ.OOO.Ofl (guMtento* m9«õea da r*e»«). a qual estarO

c^itfisli^404. et^, à vm«i;3oOa AgdrxM d* Trertaparie do Eaipdode
S30 Fruto rtólE^. KáiaKv <am rekaçto 3 iMifíeaçlo témc» a
AAnesr*ba(sk f|i7i«n$) CoruottOfieak. Oe múdpque tua niooúoQvpAto

zyxwvutsrqp

i. O* ReecAuçSu Orniar

ujmprtmento do dbooWc no sitlgo 1*.

iSauMIe Galai)

CflClIfilÜBtiPtil paa*ua(m) patnmirio lÍQUVda de vaty no mln«no oj

I duConsatvude A^ail*eaçáoda Ccr«Mn>ai èOe 5%(úrvMj por certo)| Ç3P da» deèPeracOea ccraubUanoede* na AüO seCe m itòM (a) c O

'OewiOo eaan faoiUaOe a*r eimOa pelo* aomSa* am aié 4* (r]ua<
renta e oiol hora* ameaOa ACOE. no* lermee do para^M 1*00 at^ge'
|4iO8Lai0**SA,a.Na*iermMeear«go 13S,ftdaLaOaaSA.aem.
cum«yw#«v eu deccflo nafttigef9 legunieada maituçeu C%^ *31..

(irbgo 1ü

297;701ÍX ic) Deeler retpcnaével (écnco peb

de UuUedade da OdaÉeftft

fflcrres aaigide* ppder3e pedKipe' e i^^r. «noa que Icrham deixada {

! pem Oa AGOE medarde e ;»eeei»tfnettto o a «««94 de* rnpeAo*

'eprMenBMr* M toiTurot e price treucr* por «det

RoOtfnis SA,e a conseQuerde Aflar^fte de opnvola aeoetáno da CA6
rUeusto*)» OqMo om 0(i) n^rei*) eofirolAdorieti Oa CfíB ruatauk

CbvKjla 7.1.1.2 da Escritora oe Emiisáo,» (li) obaanr3nu Oa* eO»)**

431^09, cuxtorme eNrada rtoAfnic.ao CVM dAtl. ■ Ccti^ierkila eOerou!
n seleme da vclaçAo 3 daUnu, miii*WJu ()ue o* »in^—— ^rto-

parlgrab unico), * jtl) prl* GesU» d* Ri«ree

o&eurvçJo. peto CRB,ds Otvtda represeniadAeaQ* Debiiwe* e dosrato*

toUlúcfOe 04* açóea de em(*'.á0 da

(aittea 9*. Cecutor SUSCP n' 24970041. tt) peto
«vm»men>od« Crçula SUSEP rt* GAATOO'(ir1<u

Mreler rveprraéml (a)
ccnnteçAe da ueri
DondemcA Oe mioe*a«9M e peba tenige* por ale*
sreetedce (vtqyo 11. I. de CeuScr SUSEP
n* 442/2012).- e ib) pto* ujiPUa^o e attoenasae Oe

W autorvaçio pata quo a

ndoa Maao* a eertgAQOe*. cerlcrme ae*c^ai; e fx} celabaaçàc de teme
Oe lber*çAo da Gewlw Fkduototte. Oa «.itAção do C<r«gS9 de Múfuo Su*
bv^nedo e »»eOuer doc^anerac* dje *e faç^n n«ce«»*to* neaae a«v
6dO. W AnuArtoA previa para a aimtaçáo,a quai><»mr larcerg*, de ato a

reaponeavei; (a) pele currcnmaMe

:CitftiarSUSEFSt7f?P19. Aibos losev

Vntoocr a » o Ag^leFeJudAM lotnem toda# ae medíla*necesoârxas para
a tfe^eçéQ da* deIbaraçOefl s^vfijbstenoada* ru AGU sctoa o* ama
(ak. ib] e (c) aonu, ndunOu. rnas ttáo «e árUer^lo 3 (i) tate*reç*> de
adiarrwfCo 3 Eaattijra da Emm*3& pare raáulr &i dalMfeçAec da* or*
ckHis cindia da AGO.aoutl eautá crNiiácion&ilAA* eprowAtfte* AooeWo
da Etnisaorp e Oa CRB. Con ccmoA dpravaçáopcPoa aadote* Oa CRBda

rua* n) e(u; Oa Esotipa da EiNuãe.cem a naccmOAP* de Ot «eecem
taf4o da çarla Oe üançA PAnciM no csw d* aKr«e flk, Ms leimi* da

de eepe»T34}t c>avtamen(«.í N01 lermot Oa truinjçAa da CVM n*|

liSnrrlfi
UbertCeae

BNDE6 Oa Cfífi coaeuem (etnbOede eoCae o seorto decorronte Oa* Dm
bârdkeo*. ru topotoao de IqukUçSo da CRB. tendo pari pasav sem n

IV eeerteçée cem de 24 Mraa de afacedènae da reaffaçãeda AGOE,,

'em ccilorTridede çom o capui do anto<i 11 Oo Êgtauo SÓciel da Ccen*'
'panhu. O» aewmdUi que ram(iarecrram 3 ASOE munkM* Oo* Oceu*;

)*aier

lAdoa pidea Dab^ntieeA da 1' EmlaMki de CFlÜ e peh FlrwrvdAmanlo

dama* Ofvndaa aem gariviea roót oa

{

\ jd)raaicsr, noe >ermee da Reeòbf4o CRSF n* 330i90i S, ae deM^ta*,

• COM euterMeda Oe wkme leguid*

'teto Oe(*) iwewfdrVd^*) tcpdrb). e |ÍH)

s.

'e, IHI reaaequvçlo e «aoOcjiçÁo cU* Oei)grui;úe* oapeciTiea

•131/2015

,(*) auwar ee* adwarMere» O* Ctr^M/Vu* ne leem* de Eiliiuto j
: SaMl «ígu »eus B/Muradcre» bçjbi^e co«»»totpdo*, e i»*9c»am
loOce os 0e«nai*8lM ruae&aiic* a erfienwlaçio a tamuAaaçAe (M*

I Aiec e d*6«eç6e* ora preuete* DtanOo daMe pi iMniOoa dM mau

I ame6e*.ge*a« a SmtadMpodere* pea lepreaerda a soOedadepeian*
I la Iodes a qu«ie«.iei auiorioade* pOMtea ladarai* aâadwto e/M munU

I deab irtebinOc. rnac rtia »* ántende e cufimiaaéo desta ala 3 Bupann*
I («ndtoHle d» Seguro» PrtoaJoe • SUSEP rtt« larmos Oa leg^leção *m

: vigor, ENCEFifUÚdENTO: Neoa mau ruMda a balar, iu tuapima a
. fnnirr ptoo lerr^e r)ece*aai«> a to>«aua M peiarde ala.

' Oeddeeasbeda cento! me. b acAtodA e**4«*d4Berlodeso»<yeier>l«*. AESSIATURAG: UmA^ U« OwWnef Ualeo PreeOena F»n«vde .

' OvteM d* CSvéie Secrel«b AfUamsTAi MA^RE BB SH2 P»eb-

j pAQPa* BA.(p,Luit OuOénez UafeoOirflIer PrasiOenle a Fllm»ndn6a^

I bo*a de Obveire, Diretor V«e^i«*idarile). CERTIOAO: A pcoMrle ala i
I e^a dto de en^ul l»*AdA «m tvro prdcrie. S3e Pstdcx 23 Oe nevemI Ore de 2ai& Luto OuGérrcz M«1t« • Preardenie oa Mesa; Pemande
; BartoMi de Olvbra • Sacreláno da Aiejj JUCESP rt* 1$9 oig/194)
' am 15C(V20I9 Crseb Snvema C«et>*" > Seatoarta GvaL

0eber<s»tU4* qu« v>Oa não o ewam todo. aewe<io «nç4me»\« ao

Agente FiduElvto. «tdoAa 1Q da aM da 2010. pva u *<^*11 sb£aça:
>tm»i k> ojçÉa Oo* OouaMmoe ttft«<ft<Lfhx«e de sue

ncresmeaçAo. Eadarecemea, ainda, c^i* evemuari ttocumanios eorrgif»
balMMM de poOeree da repre*eniAp3ojA ancaminKtdns ao Agemp PtAiO*
3ne pernnaraeem veidos. No cAa do toaizeção 04 AOO. 9C OePenunalas
Qu ceudQieapâdcaaodaverao ca ureaetUrne txAl c«m 30 ;inrtak rWi^
Io* d« •tâcedinM. rvxMpn 0* dacvmefta ce tienedade e Oa* decin
"«Sue 9>9rta>« d* prm<açãu cresi«»meree micarvrwwOpa per eunal
Sáo 1*190 TB de mata?d» 2019 OdebretfH Trw>ip»l Sjfc.

=~TRX SECURITIZADORA S.A.®®^
CNPJ ri .716 471/0CCM7 . MiRE 3S.2Q0 677 399

EDITAI. DE SEGUNDA CQNVOCAçAO Dt AS88IBL£US GERAtt

DOS TTTVLAAES OE CERTtf ICADOS DE PtCSBÍVEÍS WOmbDOS

D A C> (SEXTA} SERIE e 1 ^ SCRE O AI • jPfqUEEU) ENK&AO DA
TRX SECURITOADORAGA

SeiePSe PavtoM CtotfbaOiMa da Tttoto* VtoA»es lAtoR^ce Liái.. ru
«leldida cto «gaita F«uoãne, e no* lamu* do dtuicen ne* revpetSvM

Termo* de SeoatWsçlo Oa Oatf tt« Oe IP (SexU) Ser» *0*15" (Oéema

Qülnia) Séne Oa 1* (Prbnara) Enttosác de CuWkcMce Oa NetetNva

Aniog - Aurélio Nardinl Logística Ltda.
(7^;n* 5$AS5211.0QQt^Q. N9IE tA 35203684)91

Cotnoeéçáotara RbMIo QrBMa de thieUMM
Tieem ca ouotva* cur»oo&o* ^ra a leurslo cr^á^A de dveoüe* a
iet rsAlidOa ru Fazenda VeU Aie^e. u^*.
2,5, AuOiipno do OapanAmenm Aoricuia. Joru ftvrri, snara Aietpe OorVtor&P. no du 03 (eiiel

de Aril da 2019,3a ISiQOh*, par* d<dirM*r Mjtnr a ee^rinta crAtvn d)
tta {t)Tomar ai ccma* doa admirusUeOaree e OcUwHxr loOta u beUnfio
palrmcnal a e de reautade econòrrvco ds ereraao aooal frdo em 3i

de derempna ce 2019, n3e audtattot. mOeséTUr Dveiere* cam prare

de mandato cie o «ir,aT«merito de* eTAOeda*. e (3} Aptirrar n rrnfjUm

da Fr**em de a»iwiWidcr. fl it-nnimriajlo icfaciViiija eci ti«ii 1.

A.NardinI imobiliária e Constnjtora Ltda
C7«PJn«4$ 894.966X100149•NREn'35213762143
CenvoceçãPpMs Rete^to OrAiMe tfe OmB*U*

Fiwn ot quctota* cerwouiOa* p«éa a leunLáa orcruru M «ucesto» e
ser retfopila rts FaaenOa Vi»ia AJeoie. tM'. Km 2,5, AitoaOrv do OecM^
lamoelo A^ncoto.Zon* Auiol, VrVA Alegro do Aloif>P. rto &a 09{Oitol de
*Mi tfe 2619, àâ 19 3PSb. para daiPerar Mbro ,1 »eguno ordem do
áa {Ij Tumer e* coniae d«e eOnMccredoroa e delktorer suOtr 9 balenço
paBVraittiel« e da reuAedo eccrKrréto do axsdpo iocWl Vvdo vn 31 rS»

MZmnivo Oe 20T6. npo pudtoOo*,(31 Be^rw Qret«ee ecencraiDde

martfeto «6 oq%to'ai>eiaeflei eovelede*. Oa auM** cue rvto puo^

(rnabUix)*. ccrfome artortee fTenne» Oa SearlBaçãe*. TmeiOcn'
e 'CFO*!. DOMVOCA B* bbtoree Oxc Gfth e f^bcuer dae Acauiébie*

Gertf* tto* Ttobre* Oea CRto de» retonu* Enúoea, A *»aant6eu

O* O* S^u t a aseiUte d* 1P S4ru «erSe reefcods no Ge 16 Oe

«QidOa3019. Sa 0930furai a 3* 11 00 hvei. —
' 1 'u. entoa*
na Rua Jeacum Fbrune. rA 466, BI B. çnpe 1401. SAo Paute • 8P.
para dtébereran» tcbm |i| ut eventce 0a pegamiMo reiNvn ao n4* <to
lavareid da TO'» a (li) a atArtzeçSo eo «geria Feb»^ B«ra aoaw
44 meOOa* necateArta* 4 enptomaçAe Oaa iliilhrnti'ci eema. Oi

Ornamarto* mliero* 3* rtwitir raç^,i ( a serão liéned«*«ili>*eenlvtos

pyile 49 «genle Fiq^^oanc. ebam Oo aanal bvoArte^brtflwrun.
uuiia. O* Mutom* Gj* Ctlto

la (AJd r^iwetw. gy

acM,enccnVe^B à «Otpodçáo de* eued»Ui na wd* da wxreoedc. C»
OuoBstas Qua ndo pwoervn cemparecer dauetdo nomear crxirrMatss

rv"cvMarwvOewPo ntfMar Erourradares pira ii*»oi4irtD kn ru
fmda rtumlQ. A(kaaie*rtoç99 fil*oorwi»eo item 1. aoma,«ncw*4a

ma*caianp oevdam^e cffUtSuido. na leeme «atoOdeetoe Ml Teima

M'* t«r)r*ei*nlA4« na rcMule fauntda. Anlog-Aurdie NardiAl Leglatt*

áditpo*itâ6d9aQueeueênae#deda*cded*0e.XNartiid Oeebltinaa

S*n P«ub 02 de aliri Oi 2010,
SenpMc Pavatw Ouirtoutoom de Titutoe e Walere* MobRAHcd Ltda.

Coruirutere Itdto Rnodo NartfntfUereebP» BorlsIeO.
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SEGUROS

Nova Viçosa, 24 de abril de 2019
município de nova VIÇOSA-BA
PREGÃO PRESENCIAL N'. 131/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N». 533/2019.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO(EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO
ART. 4° DA LEI N° 10.520/2002)
A Seguros Sura S/A., Inscrita no CNPJ sob o n® 33.065.699/0001-27, sediada na Avenida das Nações Unidas,
12995 - 4® andar - Brookiln Novo - 04.578.000 - São Paulo - SP, declara através de seu representante leoal
sob as penas da Lei que:

cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do aiUgo 4°, da Lei

10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 131/2019, estando dente das penalidades
aplicáveis nos casos de descumprimento.

Atenciosamente,

SEGUROS SURA S/A.
CNPJ N® 33.065.699/0001-27
Darlan Viana Silva
RG:1694970-SPTC/ES

SEGUROS SURAS.A.

CPF: 057,123.347-39zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AV. DAS UAÇãES IINIDAS. 12995.4° UQAIt
. BROOKLIN trovo, CEP 04.tJ78-000

I

S40 PAULO

SP

J

Seguros SURA

Avenida das Nações Unidas, 12.995-4° andar-Brookiin Novo-São Paulo - SP-CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br
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REPUBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL

ESTADO DA PARAIbA
CARTÚRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EM 1866

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS.INTERDIÇÕES E TUTELAS DA CO
JOAO PESSOA

Av. Epilàcio Pessoa, 1145 Bairro dos Eslados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Te!.; (83) 3244-5404 / Fax;(83)3244-5484
http;//v¥ww.azevedobastos-nol.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Boi. Válber Azcv6do de Miranda Cavalcanti. Ofidal do Primeiro Registro Civil de Nascimentos o Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital'ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

^DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Regisbos do

Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N® 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC12345'
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb,jus.br/selo-dlgital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇAO foi emitida em 18/12/2018 15:29:24(hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de

acordo com o Ari. 1°. 10° e seus §§ 1°e 2° da MP 2200/2001. como tamtiém, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mai
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site tmDs://auliliQilal.azevedobaslüs.nol.br e informe o Código de ConsuHa cfesfa
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1136455

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 18/12/201915:03:48(hora local).
'Código de Autenticação Digital: 98701812181416510123-1

'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n" 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n'8.721/2008. Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGÍTAL
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

SEGUROS SURA S/A, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida Av. das Nações Unidas, 4° andar, São
SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n9 33.065.699/0001-27, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
Thomas Kelly Batt e por seu Diretor Vice-Presidente Roberto Chateaubriand Filho.
OUTORGADO:

ANDRÉA SOARES SANTOS, brasileira, portador (a) do RG n.2 M-5.072-881, inscrito no CPF sob o n^ 768.801.336-

49; GILBERTO PIMENTA DE ALMEIDA, brasileiro, portador do RG n.2 M6 604.333 5SP/MG, inscrito no CPF sob O
n2 881.861.806-72; HUMBERTO EUSTÁQUIO MACHADO BARBOSA, brasileiro, portador do RG n.s M-3.449.573.
inscrito no CPF sob o n2 682.305.406-91; IVAN LÚCIO DOS SANTOS, brasileiro, portador do RG n.s MG 9301246,

inscrito no CPF sob o ns 062.986.866-22; JULIANA PIMENTA DE ALMEIDA, brasileira, portador (a) do RG n.a MG

13.315.633, inscrito no CPF sob o nS 071.593.206-38; RENATO NICOLAU TEIXEIRA, brasileiro, portador do RG n.2
MG-8.852.495, inscrito no CPF sob o n9 075.787.996-90; JORGE SENA LEAL, brasileiro, portador do RG n2
176754997 SSP/BA, inscrito no CPF sob O n9 312.567.835-87, com endereço comercial na Avenida do Contorno,
7069 Sala 909/910 Bairro Lurdes CEP 30110-043 - Belo Horizonte/MG; DARLAN VIANA SILVA, brasileiro, portador
do CNH n9 03814432586 DETRAN/BA, inscrito no CPF sob o n9 057.123.347-39, com endereço comercia! na

Avenida do Contorno, 7069 Sala 909/910 Bairro Lurdes CEP 30110-043 - Belo Horizonte/MG; RODRIGO SOUZA

DOS SANTOS, brasileiro, portador do RG n.2 M-5.693.613, inscrito no CPF sob o n2 001.274.746-76; - a, todos com

endereço comercial na Avenida do Contorno, 7069 Sala 909/910 Bairro Lurdes CEP 30110-043 - Belo
Horizonte/MG.
PODERES:

Especificamente para representar a Outorgante perante qualquer órgão público, sociedade de economia mista,
qualquer entidade, órgão, associação, sociedade que tenha a necessidade de contratar seguros por meio de
licitação, tanto para fins de cadastro da Outorgante, quanto para participação em todas as modalidades de
licitações públicas, podendo tomar qualquer decisão relativamente a todas as fases dos certames, sem exceção
de nenhuma, podendo inclusive efetuar vistorias nos casos de nas licitações de veículos automotores quando
necessário for, ofertar lances e negociar preço à proposta escrita apresentada, quando convocado, ou no caso de

Pregão eletrônico, apresentar proposta e ofertar lances virtualmente, podendo em todos os processos licitatórios
assinar propostas, assinar atas e declarações, emitir declarações, interpor recurso e desistir de sua interposição,
assinar termo de contrato em que a Outorgante sagrou-se vencedora e desde que haja prévia e formal

autorização desta, e, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do mandato, não
podendo substabelecer os poderes recebidos.
Esta procuração tem validade até 31 de dezemb

e2019

São Paulo, 18 de dezenjbro de 2018!
SEGUROS SURA S.A.

THOMAS KELLY BATT

ROBERTO CHATEANBRIANOfILHO

eguros SURA

Avenida das Nações Unidas, 12.995-4° andar - Brooklln Novo - Sáo Pauttf— SP — CEP 04578-000 Tel.; 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

k

rOfiCCKUCSTdO CMLOUnSMOHATWAtf 3
«» Ti 41 (U>W (h o ÍUMI 4

Autenticação Digital
D*«cMBCCP^e*a(i<|oe1* y«7*rc ve*. il ■ 69 MU» r«a^«.Wi9M ■ «>L !««. «I
M Lal ClB9

A

__

■ çnmmm iiw>— i»0i*TTWia
a LU4aOu
Ma. O wlwte•

C6d. A»rtentie»câo:9e7flt612ia09Ha07e8-2: Oat»! 26^12/201» 0».2
/£. /V

_

Saio Dig»»'ae f'Ka«iw<w Tipo Warmal C; AXXTI197-AWW2:

Vator Tom «o Ato: RS'.23

s-j

°*'*^'*í^'^~*^onfli»ooa»dDido»toom;liKpo;íísoio«gllol.ypbJu».br g

ps

Tabelião fle Nolas • AnOerson Hann'

Bua Rego Freitas, 133 - Vila Bua
CEP 0122I3C1&-

\

Teixeira Ncoueira
IP

SsanhecD por seselhancâ aí
THIKS KELLY BftTf

RÜÉSílÜ aWtAlftRlfW Flüt
Sào Paulo, 21/12/2018
Bn testeíHjnho da Ver

s

12/26/2018

https://aiJtdigital.a2evGdobastos.not.br/home/comprovante/98702612180914200788
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.:(83)3244-5404 / Fax:(83)3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorlo@azevedobastos.not.br
íjeví-

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba,em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes',

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
''Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N"003/2014. determirtando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digitai de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1234SX1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço hltp://corTegedoria,tjpb.íus,br/8elo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a

responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO (oi emitida em 26/12/2018 10:05:29 (hora local) através do sistema de autenbcaçâo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ari. 1°, 10° e seus §§ 1°e 2°da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs://auidiQiial.azevedobasios.not,br e informe o Código da Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1139928
A consulta desta Dedaração estará disponível em nosso site até 26/12/2019 09:25:48(hora local),

'Código de Autenticação Digital: 98702612180914200788-1 a 98702612180914200788-2

'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n° 10,406/2002, Medida Provisória n" 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 3.721/2O08, Lei Estadual n° 10,132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EU 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NAS< IIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS.INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA
Av.

Ipitâcio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB

Te!.;(83) 3244-54041 Fax:(83) 3244-5484
hHp://www.a2evedobastos.rol.br

E-mail: cartorío@azevedobastos.not.br

DE CLARAÇÃO

DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Boi. Válber Azovêdo de Miranda Cave Icantl, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e re:onhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direil )que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou na

referida seqüência, foi autenticados de a :ordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir tran :parência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Gera I de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada ^elo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ASC12345X1X2) e dessa forma, cada autertlicaç^} processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço Kitipd/corregedorta.lipb.jus.br/seio-digttat/
A autenticação digital do documento faz Drova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA linha posse de um
que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pele idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

documento com as mesmas caracter sticas

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/ 2/2018 08:29:23(hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevèdo Bastos, de
2° da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartòrío Azevedo Bastos, poc^rá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail

acordo com o Art. 1°, 1{p e seus §§ 1
aulentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas d^ste ato, acesse o site tillDs://autdioital.azevedobaslos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1133619
A consulta desta Declaração estará disp inivel em nosso site até 13/12/2019 14:44:10(hora local).
'Código de Autenticação Digital: 98701312181442480784-1
'Legislações Vigentes; Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória n" 2200/2001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual n" 8.721/2008, Lei Estadual n' 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTORIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NAS :íMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕES E TUTELAS

DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA
Av. Epilácto

Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel-;(83) 3244-5404 / Fax;(83)3244-5484
hup://www.azevedobastos-not-br

E-mail: cartoriotgazevedobaslos.not.br

Dl CLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel, Válbcr Azevèdo dc Miranda Cav; Icanti, Oficial do

Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e

Tutelas com atribuição de autenticar e ri cont^ecer firmas da Comarca de João Pessoa Capitai do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc,..
DECLARA para os devidos fins de direi' que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na

referida seqüência, foi autenticados de i cordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transptaréncia e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do

Estado da Paiaíba, a Corregedoria Gen I de Justiça editou o Provimento CGJPB N"003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A6CT2345X1X2) e dessa forma, cada autenticaçá 0 processada pieia nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça dc Estado da Paraíba, endereço tittp://corregedoria.l)pb.Ju3.br/selo-digitaU
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA linha posse de um
que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pel I idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
documento com as mesmas caractei Isticas

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/1 2/2018 06:31:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevèdo Bastos, de
2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digita! do
acordo com o Art, 1°, 10° e seus §§ 1
litular do Cartório Azevedo Bastos, por erá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detaltiadas d isle ato, acesse o site hllPs://auldioilal.azevedobaslo5.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaraçái :
i 1133621
A consulta desta Declaração estará disl^nivel em nosso site até 13/12/201914:44:37(hora local).
'Código de Autenticação Digital: 987111312181442490601-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal ri 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federai n° 13.105/2015. Lei
Estadual n° 6.721/2008. Lei Estadual ri 10-132/2013 e Provimento CGJ N'003/2014,
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGÍTAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÚRIO AZEVEDO BASTOS
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NAS CIMENTO

FUNDADO EM1S88

E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS.INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av

Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 56030-00, João Pessoa PB

Te!.; (83)3244-5404 / Fax:(83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br

E-mail: cartorio@azevedobastos.nol.br
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DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevédo de Miranda CavQ Icanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições
Tutelas com atribuição de autenticar e r econhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc...

e

DECLARA para os devidos fins de dire to que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cód^o de Autenticação Digitar ou na

referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.
DECLARO ainda que, pai^ garantir Irar sparêncla e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos senhços de Notas e Registros do

Estado da Paraíba, a Corregedoria Ger tl de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A6Cf2345-

X1X2) e dessa forma, cada autenllcaç lo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de JusUça d > Estado da Paraíba, endereço finp://corregedoria.qpb.jus.br/s^o-digital/

A autenticação digital do documento1 fa prova de que. na data e hora em que ela foi reaSzada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas caracte^iísticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pe a idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17 12/2018 08:30:18 (hora locai) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevèdo Bastos, de

acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1 s 2° da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevédo Bastos, po ierá ser solicitada diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-maíl
autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais deíaltiadas

este ato. acesse o site htlDs://autdiQilal.azevedobastos.nol.br e informe o Código de Cansuila desta

Declaração.

Código de ConsuHa desta Declaraçá

>: 1133620

A consulta desta Declaração estará dis xsnível em nosso site até 13/12/2019 14:44:37 (hora local).
'Código de Autenticação Digital: 987 )11 312181442490691-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal rf 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015. Lei
Estadual n° 6.721/2008. Lei Estadual n 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

0000sb1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf I0 8a58f7d870ef7d379e585b147b743a97d46a6efd1224d86d12b0e4866102de64c9ec33f19c7de745bd6b6d1
Q7a86e7f2d5f273d0af494cd346d78c233da31
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NAS CIMENTO

FUNDADO EM 1868

E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av, EpMácio

Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB

Tel.;(83)3244-5404 / Fax:(83)3244-5484
hltp://www.a2evedobastos.nol.br
E-mail: cartono@azevedobastos.not.brzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
o"

...
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Dl ICLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cav ilcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e

Tutelas com atribuição de autenticar e riiconhecer fi rmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba. em virtude de Lei. etc,..

DECLARA para os devidos fins de direi' o que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida seqüência, foi autenticados de i cordo com as Legisla^es e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir Irair sparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos sen/iços de Notas e Registros do

Estado da Paraiba, a Corregedoría Ger^ I de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014. determinando a inserção de um código em todos os

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1234SX1X2) e dessa forma, cada autenticaç: o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça dc Estado da Paraíba, endereço http://coiTegedoria.tjpb.jus.br/selo-digltal/
A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas caracte íslicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pei a idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇAO foi emitida em 17i 12/2018 08:27:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
2° da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do

acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1

titular do Carlório Azevêdo Bastos, po lerá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Carlório pelo endereço de e-mafi

âutentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas d este ato, acesse o site httos://auldiQÍtal.azevedobaslQs.nol.br e informe o Código de Consulta desta

Declaração.

Código de Consulta desta Declaraçãi <: 1133622
A consulta desta Declaração estará dis| onlvel em nosso site até 13/12/2019 14:47:10 (hora local).
'Código de Autenticação Digital; 987 )1312181445440655-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n' 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

OOOOSbl d734fd94f057f2d69fe6bc0Sbfg Q8a58f7d870ef7d379e585b147b743a980d274794e7820d387d4b29d75fedfe64c96C33l19c7de745bd6b6d1a
7aS6e6a5dce34759Qea71a2766<f7df45dd887
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Jubran Engenharia S.A.

Imocop Empreendimentos
e Participações S.A.

SEGUROS SURA S.A.
n*33 oes S9»1X01 -2'• NIW 3S aOQ.SSMU

AT* O* RCUMAO 00 COHSELHO DC ADUWSTRAÇ&O
RCAUZAO* EU 230€ MAIO OE 2019

1, DM9,Hw*M•LecU Ac« 23 c>as w
af> Uu de 2Q1ê. As t9Q0
r«aí.reinu-w oConwtu W
O»*»**Swe6A.ne
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CNPJ.t-tr n- C1.575.437/Ò5o1-48- NiGE 35X00 032.314
Aa <M Aasemusta Geral Ordinirte ResBrerle em IStMXtU

CNPJ/UP n* 08.757,834/0001-84 • NIRE 353CC340678
Alá da AasnUMi Oaral OrdnáM
HeUM^ na A S7 * JuMw d* 2018

Oale, Itova e Leoel: Aoe 2X047018. ia I4n, ru sec* seCiSl da Jubrvi

OaeHerarS/deitP^OdcTOlB.ttiar^iQtnrtiaÊieaseâ norask LeeM:
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« Roberto ChsteeiAiruf^d. Ve^Piceadanes de Seg^oa

SíA SA. CreMte Smc de

uru Geot, 4, Çarwacs^lo; A rcvsào ler oorwada na lonna provma

no Esieiuto ScxmI E. PMle: 8.1. eMglft «e 8r. CiMmo 8mU 8»
neundeded» ObdiO' tMIuUrto (RepresarttvHa Legal).«. Oeiibersgòes: AsMgumros detibetoc6ee loism icmtadee pale urtaneoPadedos
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e
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n* l&92ã.dOCr4 SSPi^P e «ucnto no CPF/MP ftOD O n* 271.130.SSA'81.
resiOame a dontioiuoe em Sdo PaiA). Eetodo aa SAo Pado. oam sacri'

Itfn naAwm» doj Naçâes ünMás. 12.90S. 4' ondu. etcoUn PsdiKe.
CEP 0457M11: 7J.

o Sr. CrtsU«ne Seali de Raande {•) c(v«e

raepQnsârMpateftjrrpnrreneaooaepcew no Lei n* 9.61X08. neOrcu-

l» SUSÉP n* AAM 2 e h»» demes fegiarrenuçdoi ewÉcmerrta/u. e
(b) come reaponsMi odM tiywf» inwrr«os ot Conpanfia. ta IoT'
irm e* C»cd* SUSSP if 2*XO« fannada (Kie Ctroiat SLISEP

n* 38X06). 7J. Cdrtslgnat que. mrr deaorfènqe Om daftwecdee «O-

int-lflaeltíl^niríirTiiinii tlm nwti nft^irnríi-f-rr f i
TMnM KdBy Ml, biMMia ctwOd. sscurUrv. pcrtedor da Cerletn

* tmfift RO if 8X277.e87*8 88P/9^ mento nc CPF/WP ewb e

R* e68J7&70744i DMer «mb OMtQtwgto vspMfllca: BoWo
MMhIUflUie.IIIII^III. sodetro, eoEroreia. porttttar da C«
iBig ^

AO <1* 3X51 TâTÍ-X SSP,'SP f*v4Q no

«Mr

0 if 91TJ81A1740: DlfUor «em giiiBUjl" Mpeefflc*: Cdi^du

'terM e^Ko, P^iun aaadB. MOrtána pDrvtTiU CarM 0»
Wi^^pwifiAWieWoeRien^veaeeiyMCOPvwEXW^.
at» i« CPPWP «cb e rf ^^6.16a74^71, o DMr wi «•MgMfAo

iipicfllCBi CMUM 8md m ftaenda, em Qt«iric«âx ledM rwK
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Wf»*p«*MNe9õeal>s*a. IZ0U, 4*en4r, BrwAfet PmAiM.
CCP 04S76-811. 0 cen wndMcd ojí ae aUMiftD alé • MeemtMa

OmU OídnM M vw a dUUMT «edr* M cm da MCiao nOM a
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M|iir»i,ftllilii II
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pelo
ccorwnee atuariM cmwos
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Pamandô Uribe Navano: Oovid Legnar AguUirt Egberto Arowca
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SeiTetir^ da Mcm dgCSSP n'AC»S3>/1B-2 am
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KibuR

EsMcde&tePraM ttaa pAgetas 34 e 37. ericerltelS. |7e iS^^flno

de 2018 rw yator Eçjjrt^mcc na payte E16 Onp^sudasas puWeaçdo*

(ijdaEaMidaCor««eacAocomOa&anoMr«9Ato4*doanigei?4aa Ler
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» areerri ao Aa *( segurtes dateraçdef kvrwn edoladss CO tatenenitts-

de de votos, absiotoe-sa ee yooi ea tegaaroae frpecWov (>) Aprovudas. son ireeeiet, o ewas oa atferarvetmcAo. ReiBidrto da Oorena.

BUtfiço PainDurtat e eonao Denonoacde» Fetancotras rMerene» ee
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ar»elto*e ia Reserva t-egaÇ (b| RS6t9 059;i0 icMooeco» « da/enoM
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Oa In. i3je cumprem todea os rectmlos previstos no an^ 147 oa
l.an*14d« de T5oer«7««i*»fode19?6('LoiOâaSocledaOttiporA(<oa')
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Reoéno ftiganr. Pauto Rob«rto da Sou^a. üu Nvaraa Boeda, doai

Augusto Ourand, Tcmu Caetano Uanmio e Pedro Augusto Psrarnus de
Oin»»»; Mesa. Lu» Retoerto PogaOi - Pmstoenta s Aíiq Ahw Bovle •
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ítoiAa 27 4» aadtt 4» 2011 La» Aebsrte Pegetfl • PmvtorM.
ANwB eaada

• SeaeawxL Jl/CESP n* aoe^/ilS
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22W?ailF1ávtan Brtlo GcnçaNes - 5«otUbna GertA

Votorantim Cimentos S.A.
CNPdlAF n* o 1 63719&gca 1 -32 - NIRE a5.300.370.5&4
Aa A Al
alui GarU Eabeoftfnárl». rairradi a*» t7/97/2Qta

1. OA.Herirteel.ecU As T0hotasdoata17<07/2018. res4das4eiai

U.S.J. • Açúcar e Álcool S.A.

CNPJ

AS.SOC.SXSiOOOl-Xt • NiRS 3S.300.0Õ0.47A
Ijtvm da AU da AGi» em 30/07/2016

3(M7i120Hss IthdO SAoPaUftSPPrssenge Me>3naPiMlcsgdea. CcrlO. 20 e 21/07^11
•Éaea rrnifsa Mane Canlru Crneffo Foroaran Seeratéret lAwi Vl^

>na Or««3 BudOyA DMUsragbea V Or«rwaieet«: O Ralaano d*
Oiresrta e as DemcnePacdee Fmarueeaa rpierentn ee e«fc>oe socmI
eresfieda am JIAJVTQIS Uam tmegraanerse apropado» pUOS «aorv-

ta» preeerdaa. receseniando 99^229^ das açOes ccm drrsDo a wto âa
Ccmpanbta. A aidnmisUeoAo da CompanHa aeeJereceu que spurc»«e

hicro tíQtado nc eaertádo NidAl encerradc em3l/CtXi2ai8. ra sMord" HS
2X95327166 que. aomeAA rsabagio paroU da rcaonid do roavalecAOi

evAiD aihtMdo e valer

de preprôdade para insianjiiiiiH da Cem'

Mnrsa. no mcnarsa de AS X85l,373,ie. ewyu o aaldode Loos a
resn liStCiMOQs no vetor de RS 27£3A£A6 80 seodo propcsta a

OSsanafiD: C) Ri 1.38a232,xe, corresponderees a 5V <K> lucio UTiedo 00
efrcsoQ. pare a consMbi^ da resama legal. t»t RS 1571464 87 a t/hio
de dvtdancto mirWna obrigatdrio a ser dWntwídO bo» acbntsias. na lema

nUas. bem cemu a Ot/etcra Presderile. Sra Solange JiiMBa Dorn«»«^
çioe Pdiicaçdes: EdUi de cvivceaçio pveécedo nas sdçúes lin

13. tael7/0470l8deOMrttO<4«deE«ladedeSâoPaiioCVXBr)^

do Diâno de ComOroo indúsina & Serv^oa CCtCD. "OS «ermos datrto

1?4 (to Lm n* 8.4(M. de 1X12/1978. crritorme aAereoa (ULMai^/l

Retatono oa Arvnirançio e Demonstrações F<i4rte«res puUtoHBsr^

da ZCkiMTOlI no DOESP e no DO. Mesé; A Aasentoea GeiUfe pr«^
dda pela

Mana Reaesecretwuito peto Or.Ma/ceton

'

.

^

Jt-

Reaeeai. monâartie esle a aer poge 416 31/12/2018. Eneenemente Nada
musa ifaiar.JJCESPn* 36187(7184 am i&WZOil

InpreBseofId»!
eunetwn ->

«

narceim, ««latocc ao eurooo scoal ancenarto «m 31712017, Os eoto
nstas dartaraito» terem soo açosao a lodm esses dcevrentoe antenor-

msntei reatoeçAo Oasla assemCMrt. ne to rmaoo artgo 133. nosos t e H.
da Lei dos S.l. (lt| consioersnúo o lucic t/quaio apuado no eterCtoo */>

ciaJ encerrado om 91/12/2017, no monUnto de R$ 85.744.756.00 e levan
do em conia o laio de que tsiarido luero Hqutoo aseorreu. em eua ma<v

parte, de svsLeçio da seus eovos por valor |usto e da cotdebdiMçlo ds

mceaas
<to nercktoa fiettintfníi eprwar. per «manrmdeds 4»
votos dce ectoraua peifiani (e)
o vUu de Rt 1287.297JC.

para a rroena legd 4s CarrçianNa. w «rmos do arsgo 163 da LU das
EA.; (b) tisirOjv aos acKwstas. a Lbio de dnriUroo rtongesirva, o vUcr
de RS 6.559 911.88. coeervado O praxo pato pegsmento «isdoeto noart>

go205. §3*, daLudai EA., (c) homdogsraafliStrtouiçòfrSdeONioendr».

realiíadAs arfine^udamente. no vetor cM RS S.454,317.CD. valor eete tUíTv

bém cTputado so dividendo obngatúno. e (d) desitoar o salOo remanee-

ceffle do iucio i/qudo apuado ã reM/va de lucrce, (10) por unanlrNdade

ooa eoarasCM presentes, /cUeger os fremwes oo ConsUho do Atovaras-

traçia paro nwaaio ate se ensenara ru wsemotoa geral oiOnanee ser
toUaMa em ?t3i9. a &b. E/tUM Itela Ragp, »asil>e«. RG f Z85X9I5

SSP/SP CPF.MF n' 30x51956-10. para 0 cergo dt âMdamt 99

(IçmsUhode Adfhirflíêtis e cem» rremoro» do CcnauiiU' «to AJi i e'sib»çàe. os Sto. Ubníea dubrsn Chapchap- brasieira, RG n* laoi.MKe
SSP-SR
CPFtMF n* 134.184 418-27, reuduHe e dorr«iA4a em
S6o Paulo. SP loMege Rapp Jubran. brasileira. RG n* 8.7810916
5SP-SP. CPF/Wr n* 162.013.950-81. mstosrta e domcluda #m
Sio Paio. SP. Renata Jubran, brasAeira. RG n- ilo2i.oâ6-i SSP-SP
CPf/Vfi er 141290278-81 roMUrre e dwnteâdda em S6o Pa«ia SP.
S0nene Jubran. xautora RG n' tl02i i»'-3 SSP-SP. CPF.UF n*
ial2SGO38-airewdcnaeeeomc6*aO0tn SiúPaiia SP.FUvlAJitor*!

^asáekto, RO n* tl02i .C9^7SSP/GP
n' 1 *1291 «66-41. m»
dente e dcmftJuaa em SAo Paio. CapnU. Beriori fliGHfBúW». braa»leira, RG n* 5.X2.t77-SSP-SP, CPFiMF n' 875.708.718-88. residente e
Oomciiada cm Sio Pauto, SP Bemir Jubran AhUer. orasAeira
RQ n* 35 229.84 7-»SSP-SP CPRMP n' 327.730.908-77. rewlonte O JOmeiiado em Sio Pauto SP e Marlsna Jubran. breeleva. RO n*
35.229148-DS$P-SP. CPFtMF n* 332.081M'39. lOdOS oagua» re»

Centss « iS iiMàsnnii em SioPaiia SP. ccm emJeteçu mn —uU ne toe
GrcerUate. 1.6U. permanecantóva^ o 10'«ga O» cemMwee eii
etortos komariopuMa em seu* revpecirtu* ee/gos medarie m onmetura
oce Temee de tow»e bvrados fo Lrvre de Aiat oe Reçriàee do CaraUhe

de AdmrvetmçAa Amda. osconselheeoe ecma quaMcAdce dedarim. na
tome da lu. Miarem dasimpetidc» para o etrercoo da edmnratreçioi
contorne dedveçOea de desTipeiJimento que ncarri eroMCaa na
sede daCcrtVonhia AJémdiascorisqihewes, lerreelettaporurianrnrdade.
nos termos do artjgo 16. $1*. do estatuto socral da CompaNua, o
Sr. Fêrnarxto CuAda
RO n* 1.3569(6. IFP SSP RJ. CPf/MF
n* 2aE(7 r,497-D4, cMMàado em

Peiia SP esmo meitodDr iSea re»

leòea do Coneebie de A»nmt7aç*e da CcmeerVea. e (le) por uw«rs»
ee dos aeorasiaa uüsiabufc, aproot a Bxaçio da ramjrmçi»
da eomunçéo da Correrna em ale RS i JOOXCO.OO para e
creeeNe eaofT toa. nos termos do art^ 1S? da lu daa S-A. SnceiTMBaito, UvraUita- Apreveçio e Asabiatu» da Ala: Nada mae havendo •
líBiai. encerreu-ie a aessAa lenda-ae antes redgtdc e feiio bvrv a pr»

sem» ala em to ma sumina. nos teonos de arego 190. $ 1*, ea Lei oaa
SA. 3 qiu/. Ida e achada ecr*rme. to duadamerrie sssratB pela meai
e peloa actovacaa dt Compa/toa preaaniea. SAo Pevia 35AM/9016

A prsauiw i eéfia M de Ata lavoda am bvro prdgrto. Uaaa:
lAiM MM AtoP •

cto Maea Mweele Thmwdl Pwlril •

SeoeiM JUCeiP "* 409.993/18-9 em 2X019016 Hèna to Bine

Gerçmves-SeoeUnjGetaL

LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJAIF n* 04.612v4l31XIOV80 NtRE 35300180(91
Ccrrweaa Abuia

EDITAI. DE CONVOCAiçio D€ ASSEAVLBA CEAAL DC
0* UO MAT1C1PAÇÒE& IA.

SiiçIsS. nAu esnwerweis em ações, e e tetura e a q^mrta ienes

resavrem-ee em MeeMMA geiM de debanhafatie. nos to ne» da
4 seguohas do InstrumenU ParScUs de Essrtoav 4o

autonjwa Cneione riprceureoorss a priticiir tode» ae atds nec»sA4r>ee

5« (Oueita) tmissi» e» DebénU/res da

para a etotrvaçAo das ddberaçóea a aerem lomadas contomve acirna.

8. DellbetiçAes. tnatatada a aaeembiela a apús e esame e d<scuss6c

ccm GaranOa RaU.

com oaramia Adtoonai Rdegiesd/to em Aié 4 iOua«ro) Ser«s, sendo
« Prwneire e • Segunoa SAitea ConvpiMtas per DebAnlures IVr^See.

da matéria constante da Ordem do Oia e du* lasoecttvos documehlus.
aa acsonistas. por unaikmalada. deliberam, sem qualquer lestnçiO Ou

Nio Convfir»iveis em Açdee. e a Tereeira e Quarta Sénes Compostas

resaUva. auWLrar aa aJteraçAes prcputos noEsiauo Scoal contorne

Eslorçias Restnhrt de Ds/ntuçéc Oa L« PartoMcCes SA.* «.u'úUír>e
ate/Bdo fEsaniura*). a ser fenArfuM. em pr/nara hwmioçAq na

4 segur aelatMii» p) Aoreéer a venda do imdvsi {ccntoma deserdo e

aractanaedo tm *(i a>*. abauo). de propnedideda Corrcanhia, peto
total de AS 14/300.000X10. (La) |mgy«/ fhéaca eoNados na
arpa dc isrrono. bane pvtoie a pane de mannna. oesmomuada da

«prcamedamonie 1.482S15X>0m^. contorne deserto na Mafloto
ri 4.074 do I* O<i«>0 do fk-^u da tmOrm de &mte9 FlboBahie.
(B> Em úecfirrinoa da dedtoeraçio tomaoa eúma aa aocrasias. todft

Mpaofoomatsa a totalidaúe rto aetoo da conta da Raserte de Lucros a

da aUmlrecéu. u fletationo <& 4<0r>rveb»ç*e • aa Dtoitoetraçdes F»

ujnairtMa por debèmurea orveteNee om açdes. oa Comgannia
rOeberaiaetas' tirnHiii' e ^»bé»toaat reepeebvamerea). a

itoeisrem amda que es dMdaniJos dewAo e«r pegrs da eegsant* lema
U) RS 10224.414.4$ aU 20^12011 (ã) RÍ lOOOOOO.CC «tt 30/11 /?018

a pager. com mftregAa da pane da conta da Raservae de Lucre», trtan

resaUwai. per unantivoedt de itoos dei eotousaa firsisníee. as eonua

DeUtororaooreaasotX^ntos matotas (i| a vendada pvMI sanado no
ffcftdetnto do Araiu U^rcipc de Smces r«ta Estado da 6ar»a. o (UJ

nibialmente 350 Cutefas. ou s«ta> l.5?4.6CKim', eiLtomanla maeinde

8*. S 2*. §• Eiu am illiuilnanto;
c iMiçsenenio a Põdae wn
towoosmrislMdevatorda RS4.49a592,23, ru lermededvtosndoa

cic<9Ío dos ri'mrbros d

conselho do Adnwvs^açia e IN) toaçAo da <smiFief3càD global a/sMl
doa alinnistrsderes. DUlbereç^ea: Apos osame e discuasAa. o* aocnaIas presentes rt etoerraam (t) eom absunçao Qce tegainenle mpedde*,
segioúo o artçjo 115, 9 I*, 4* lii das IA,, sprow sneyabrwse s sem

«rmoertoartgo tSdoEstUiiDSoaúoa Co(r«Mrrs«.iOntt)» do CHa

da Abranda • seoetartodce peto S<. Lui Mareeto PmTeee Fsu. nea

no Cadastro Imebibérlo Mimlpd agb n* 0302C020023000I. medaido

eerrpreentfoe ersis agoaio d» 2016 • (tAto de 20110 menAto da rarsa»
na aari v^bnoa da i ene • de acorde eomeEfUUvtoScoU em ssMerage

rvo csocicto social encorrado em 3 l/l 2/2017.

A L3q ParuclpaqAee IA. CCemparffiie*). convoca aos otiieria daa
debéniu/es du 4* serie da 5* amesio de deoénTurea da espécie ccm
garsni» real. ccm ga/amia eOvceruI fideiussúna. em aU 4 seres.
se(4d a pniTe>ra o a segunda sérias
per dodénturns

da Comparvsa, rapreaeniando 09.228% dea egóee com dredo a valo d»

ser swF«rlorem e>a 60%, rebartie 0 lamçatarbçio tsnivel arou conagAo,
isenlonna pcaoMea de fnenaúo de empresa de primeve Mta. no pervMo

31/12/2017, p)deliberaçào acerca oa rtosVuçio do lucro liqJito e

ÚElEKTljRISTAfi OA V SÉRIE OA 6* EMISSAO OE DEBÉNTURCS

corro distrAxaçâo do dividendos adidcrais aos ocrorvaias. Os MomstAs

mendeto ato a rvMi/agAo oe prgama ACO. 4 saber tO Ciretca Preardarv
te • Maria Caneta OmeQo Fontanen: (á) OiraUr Veo-PwidabTa • Marta
Virgiíie Omeno Ogdov*.e
ClreQr sem desrgnaçioespecfüce • Carlos
NMno OrTeti, iwbOm iei apreaenurOa « prcooata de remiFietecAo anual
(^oOU da CXnKMa no «iSw da RS 1546 84C.00, pedandc asie mcmtante

OUTtorebtoçOes Fsienzevas, rslaiivos eo everMto aooal encemidbN

cctoijnl» 122. VU Olímpia. Sio Pauto-SP. 1 Coiweeção A comoctçio loidisper^Mda am vmuoodaprasençadaioialaadadeac/oriscaa da
Companhia, contormo nspuMo no § 4* do artgu 124, cto Loi n* 8.40*70.
X Presença Prasantas aa aceirieras reprasontando a totaltoado do
capitai boosl etsitorma aaamatisi lançaoa no 5vro 'Presença d» Acon»ias*. 1 Ueea Os irebavios torvn preatodo» puo $(. jeao Carvetie

00 Estoluto SeCdl da Cempert^ae; e (I») o mcniante da RS 24.850.840.98

6 (é) rs B.OOacm.OO alé 23«&2aia. StogM) Ma ravtbroa <to OvW»
rts. lertdeptwMK pala mesa «tos vabaim a aieçAc d* ^reteres can

Paom Ordem do Ou: OeRtom <T| aprecuçAo das cortas doe a

as 'CotTÇMrrve' na Ibra (torres oa Carveiio. rr* 1996. 12* pasmerar*

Fannda Aratu. parta ccmponama dotode oenqmnaaa USINA AAATU.
no suMistmo de Aratu. neste Idisnopao de fianOes PiriyBA. inscrita

j -.rts

^

sento» ce aocMiaa ratmeentard» Quúnan nf^ene pers r»toaçio
O
*r ,
a^_ I I11 sse 11 caniorme tavia&^Ba apoeU* rw Livro ds Presença de auc» Q
^
sS*.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vk^Pisebeme «a Cer>ea «
esopres. marre. decvesAo e vtoaçdo do RMaidto oa AdTÉWagêo^

lilemedo. e*iordD âueaes, V*»Pt«sWW de Tt •

Op0<^«s. o D«u»»Mlcnv( Ci*iv*e tscBbei, DeeKKs XrifcB e Seoe-

Mtd^el.

ndsioru oa Pireaerta. Balanço Patnmonoi a oemM Demorewçeee f>-

EngpnKuvi $ A, rCoQMCíaã^. toe atoada ne Cdede ds 5ée Fa.iu>9P. na
FW Ogsrtinoa n' i.$i i. salas 1 a 3. CEP 014X4-100. Prasenqa; Pto-

oafD a Destona a seus prooãaOor^ cnm poessa espeLiTcot pan

tarda na torma do sauiio seca da Cemgenraa, a pntear todos o«

atos e asarier iodes es docurnerBos necesaArtos pato da/ etoto i daSberaçéo ^''«''ada na prosonle data. iricJurrdo, n^s não so lemtandu.
ao respecíM) eistrumonto de ccmpromeso de ccmpra a venda, aeus

aneios. dadsr»ç6e* e outros Oocvmentei ralaooriad». 7. Eiscana*
merne: Nada mar* havendo a traia/. encerTou-se a aesaio da quU ae
lavrou a preaarse ala na ksrma ds tumérv. consarme deposto ftoaiBgo
190, $ 1* dd L0 n* 8 404/78. due Búa e ^rwid*. to essrada petos
actontoas praientnn. 56o PWa 17^7^i 6. Atsrtotma. Mssa: Uo5e
Ca/V8BtodoW«anda. PrssdsrBee toa? Marcelo Pr'Tie«DFre. SasrsUra Aclonisus: vtoorarsri S>.. a Lua AparaodoCaruao New e Uo6o
Henrique Bateu Oé Sou/a ScNnrdL dretoes: Q VP Gestáo LKM.. i

Lul6 AparaoNtoCeruao Neto sicão Henrique ESaasladeSoimScNndi.
JUC6SP • Cortr/toO o regislro sob o n* 412 810/I8-I em 2101/2018.
_Râvia Regna fl nrio Qcnça/vBa- Sccrot6f»a Geral.

per Deoénaues Cdnverúvue em Aç6«s. para CWtrtCMfio PCibea com

dM 19 da selambeo de 2018. Aa (OiMOmlri. ra seda da CemMreM.

na Averwia PaiJtCU. 467 0* Mar. SAu PautoSP mâO*). a bn 4a
ecamevar. OBcüTb e OUòe>ir sisbr» a sn^rnia ordem do ria iMperiaa
de manutonçAo. peta
índices IHancuros rcoierWds*!

prevtsscs no liem *g* da CláusJa 5.12 oa Escntura em ralaçio ao
trirnest/c «indoem 3O0« seiembrodo ?OT8o/ou ouiro oerioooQue veivia
a ser delerrrvnado em aasurbleia pein* daoentunstas piesenie». noa
termos da Picpoau de AtfiunrstraçAo CKuigaaa pela CtfnpenTMs em
3 de setottob de 2C11 No an«« da deweraçéo 4d ratotoa «dam
43 44. a CerroarMa se rwenra o ^rana da negeoat lannoa uCu
cordçdeecom M Oeberúuretas C4/a due a maiena sua apmveda Mto

qudrt/m neieusiii. lnsvi.4oe4 ga/»4 (t) a docurnentaçAo nialrva de
oroom do Ua estA dtit«ruvei oara GcnstAta na ntonel rus págrm da
ConçarViB (h9p//rtk|'Corabr) e da ComissaD de VUaree MoMiAros
(viwwcvmgor.oit o nasedo da Comparrtis. e {2}perB maçire«l0rtd«de
no cadastnmenie. soicnamos oo Oebentunala que desejar /ler
reb/aeemade per p/ecurodor quo dsoosiie. aié 48 hcraa anios da AÚO.

o feepeqbvb monóaaq «om pooares etçectos. ecempanTudo de cdpra

de ene aawArtas uau dooenenan neceasanos A ciaiariuii.Au' da

reeeeseraeçie 00 DebutoFUíA. oiurde pessce to»46a. bem comotota
oat» »464dede(») ofoo 6avd9(s) que tefesenttm e sue* resoeebvet
qiamiMâes. n» seda Oa Conparhia. aos oJOadoa de sua OhWm
Juntica. a na seda da OAvera Tnjsi Oetrtoadcra Oe TAiics o VKKves

Mobliénos 9A. Agama RdueUno deeu Emissâa Sèe Pacio. 5 de

sAiembiq de 2016 AiMirilivaiaa ParedDl • DUsaer de nnangae e de
Ralaçdea com Inveabderaa

Pi^TM ó9 DiArto MeM caatmcada pela bnprttrtta OAcUI do Estado do Sto Paulo en OiroV2O10 07:46:5*.
M* do dérte do CeeOfkado: 2PBf Pm PE79$3761 ASOMEBI155C319BC912C6E
I TlcfceC 262193151 • «rww.lrtiorartiMflelALeom.Dr

IV

Rede Couto Magalhães Energia S.A.
M« Qftf OfV^a •eiVwftanArta iMüeMM

«n 29d» «Arfl O» 301L tavracta na lorVM M »wfnArle{"ConpttfiMil

1. DiSfchoiia íeeil. Ati» 59<Mst>a f»és e» «b-lde 2016 As 15C0

CNPJ.'KtFn*73 9l0 929.0GOi S3-MRE35 30O4973I 1
Ata de Aisembéeta Geral EjrtréerOmérté
fUefl/ada e<n 77 ee JuéM de XI6
1. Qet». Nm • tacM. 37 ee
oe Xi6 a» OVv rvi sedo socM da

lonnadotftço 124 § 4*. da Ia* n" £ 484/78 tfti vniwce u
;v>yvsuv; roftraiMrKanilo a lotaidaOe do

de

scoal da Compartiia,

conforma aa ve'tfÉs.1 dss assirtaturas rro 'Lrvre aa Ptasança ne

Aocrfiatas* 3. "tf

o Sr VaijiCciQ rere^ Medio. o

âacretána. a Sra. K/*4i Uam« Oo Cafrw V>Myy 4. MIMtISâSO: P«1o»

doy^Stas nwewicarta) a ter^>4lâdc do casaai «eoa' da Companta,
hMVTi lamàotx pc wrAnar-artad», ao AOdurrrt 4aLMra(ãeS' 4.t.
A.).t KfivvBt atar«Va da dU a C|ua se
as4a Aas«3in{>iwi o>t> lO* ma da sürrAno, bam COCtO Sua fnffirnçfto ccan
omesão das âeamaiuie» dos aooresiâsprasaniai nos taras dOAArQO
IS o &OUS

GNFNãUFn'
: n-SOneSMio I «7

• MRE 9SJ00

Atados Am
s GerMs Ordinário
BeaMadee em 88 de Morçe de M18. Lovreda na F
1 • Oate. Hora e LpcM. As 18 «1 horas X tao 28 de
sMir iucol de Compan.*v4 rut Aventaa cos Nações Ui
4* artanr, Btooõto Novs. $do Psiio, SP. 2 • Ouoi

IP dQS .

Companhia lapreseoiondo mais X 2/3 do t^ipiUi

farte.

Parto Capital Gesiva de Hrcursce S.A. (^^tta.*?»*). iccSszada na
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n*

ronta, na ã«âe os Cor-iMn^aa locdUsca ra A*vn«M Patiosa. 2439.

SAa PaiAe &A4 P*ji^ 2. rittniTfiiH r

Royal & SunAilIance
Seguros (Brasil) S.A.

Porto Capital Gestora
de Recursos S.A.

CNPAVP ri-W M».2llt!ClOI«0? «NIRP 35.3X118? «57
Ata Ma HHíiJilita» 0«(«ls OídlMrlB 18j(ir*0<«lAA/U

Ata (tas

SAuVévkK 126(157!-17

OiériO OfkUI Empr<>v4riH

20di>.(g(r,i() de 2016

d4 Lei n* 8404.76.4 1.2 AorrN«r. oepois óo eaâmina(»7«

a *6<*Aidos. o rMalúrio anual a as contas da edTi^i^façAo, batm come
ds dâmonsfraçOcs luuncofas teferentos ao aiercicio soosl encarrodo
«m 31 de Oeaembrodfr ?015. desoensada a cuUicsçAa dKdDcxmanto»

Alameda Rtorad» SrNa, n* 218 - 1* erxer.'Mrte • Seta 81. Canvce
Ettaau. São PAuta.'Sr CFP 01285-801.2. Meu: Rerveta Paule Ribenq

NerauCO, ÈffiânClbO. Aline S^em da Stvere Bttano VtApe. Secraana.
X Cenvoupéo rpreeerkát A convocação prévia tal drspersada, tertdo
em wsia a presenço de aciorcslas iiUAátes de ações representativas ds
toUtrdai* do capital soaai. nos lermce de ailioo i24. ^ 4* oa lei
n* 8404/76.4. Ordem dp Otai ai APBucAq Oa retocneeblllede Catas

aértAdea de gestão de ••*<«* «O Servior hUiceta Berioso Pcarxa D»
reto* (ta Ccmptan^ve.
» nante«|.Trii «Beiaçáe do peraTato OBrto
B> vtgo 17 do Etiatuio Sorvd. b) inckséadP pe^ãfraloiuntoadaiago
17 00 EsiatuTo S<oal pera totírultca' a respcmMiártada eOtxi/ds ao
Eenna UerctataBarroso Picanço c) Cortsctalecâo do rsisMo Soctai da
CompariAiã. S. OeUberãçòee: Apõe o eigme do nutena ccnsianta da
qrdom do dq, os soometat, po' bananimidade od voto*, delidcraram por

conforme se venftca daa ASsmAluras constantes X Uvfi

de /tCiondiâa.3 - Convocação: Por editai pubircodo rv GiA:
EttaX de 140 Pauta c no Jorrei Fobia X São Paulo nos

19 X março X 2016. X tarma X artigo 124 d» Lei
Fdwe

la: PrsaXrx Thcvta* tadiT Beo. OvettarRctoen» CnateaLfrianto
Secratano Fab^ioCaTrar 6 • OAB Go Bla:
1. Eurre oeojssão e ugleçèe X Hetttaro

00 AdmnelieçeA Batançq Patrmcvti. paracer xs AixXiofes
riXpenoanies • derxn Oomonstiaçoes rmjncevas relolrvas ao
evprcKro scoN encanax em 31 X Xzsrbro x 2015:11 Oeltaeração
»c4^e A aeetxteçA» Oo resuiieX X evercioo encetrax em
31 lie oeiemoro Oe 2819 n a (tsinbuiçãc X drvõenOos nu» acierv&tas.

S 1. Akprovare atnOutaãü d«i responsaNidado pelas unvt&tdes do gestão
de rtseos 00 Serbor Marcelo Banoso PiconpC. &r»<s Geral s Fsianceiro
ua CâTur^B. 6 £. Em Oecorréncia Oa aBiuição 64 responsabittadb
pelas auvttsoes de gestão da rt&cos leterv» no 1 vn 61 asma. aflerar
o parayeta ta Biio eo aiifjo 1 ? 00 Estasjv Scoat oa Cdmcw«ir>4 p»m

Em Aiaemtaeta. OenU ExtreenBnMV SA Detangté Hti* á
UMWtabdA iaaip«alai A ConaM. ««» «dvlt c9i—eMit

re%»>a da nxst^ fca no mcsitvSo de í^9 7Bfl.fi94£3 incNo
ml*>c«& satacefCo» a oteritA « ou nw. saneamos a nc*ptr<!« a gusTro

cxcius ã rasccnssbtaánde pcu» ewtaada» oe gesiAo oe r«cos Oo Sm

Praiemea «a AesereOletae. ahsMnX-ee de vetor oe ligtaiiiiae

rcM e sasfconia a eo*t eentevoal. 4.\.4 Pta^a*. para os 03*90$ de
mombras da diroreti» da Companbts todos eom mitodAto Oe 03 (dois)

abuo. paasanoo o (KitAgraJu quarto do a.'ago 17 * vvgurar ccm a &o-

anos, a contar Oa piotente dalj, ca Srs. ii) MAuríelo Per» 8etelh«.
bresdoira cassde ertQcirtheiro. pcstador da CediJa Je iOa<itKlada PO

04.C66.8244 IFP.'ÍU. mscnto rio CPF^UF «oO 0 n' 736.738.107-00.

Aiaúta ti e Lima. Puetor AutKliÇQ. sem prewlzü oe suns demais att<t)uiçòes. serã o responsável peta fUxaiiZáÇãO 00 «umpnmento das regra»,
pdibcu. pfocetamwitü* e coiM/des iroetrtas do CempArvva a. no que

ctyn escritcma ru Capiut do Estado oe Pm de Janeim. rts Averuda
P»'Aut. n' 110 • 8* V4ar. dotacço, CEP 2229^248 rw i>riiraada da

jcorrptarvei, no» lennot OO aroqo 4* iusso IV e fr oa instrução CVU

de duOTraca o omoe >33 qua, de eccnio come Kvlaoil do aihgo 294 da

Lm 6.404/78, sorlo «vtenttf aooa a arqunodos no AeotsDo do Comé*eo.

(i/^marta

tvewmn ata. 4.12 Af^tMir a abeorçao as praiuútit

aomAaoos com j .tlva^Ao do saioo

<ua reservas da lucro» •

OVtiOlErCsdçnic. («kClèudieBfAndldSdeelfe brfiAeao.8cen9(ntaa.

e«s*fc>. portadir d* C»«Ae de icta'^:^ RO n* v 3I35IS6 SSf^VO.

M»onoCPF,w »«« o rr 437.196 606-30 com aeceone na CwBei
00 ÊAIMO 00 n>0 do danoao, rta AvarsOa PaMwur n' 110. 6* andar.

Botafeça CEP ?2?9D-;40. na quaktada de Dv*l9f Vce-Preatdenis. •
(iK> Vle^tte Corlas da CwMhe, braeâorre, onsudo. cotrtador. portador

da Cédula de isentrdaOs n* M-1203080 SSP-UQ, riscnw no CRFMF

a<A o

194.381 2»44. com escrtidr» no Município de CaiAdUAMS,

FsOdO Oe Minas Oera«. na Pre^a
O-vOMA. n* 80 (parta). CEP
3677^434. na «.««rdada oe Cvewr a 4.1.4.1 Os lé^eWes eSsiica
eedaram eu« nAo «siAo siwiAdus ce* >«* aspect*

Bmoouce

coroei^dps a pena que veos. a<ida que tarrwenAmsnB, o acesso a
carfís çoAcoa eu per crvta lalmentst de p*e(snca$«P. p«ta Og
Suborno, osiortsad. pccUatd. ou cornro a coricna popsiaj. ccrua o

ststama lnance<ro neorenal. centra as nofiTM de deltsa da coocorrAnoa.

eontig es iel»ç6es de consumo, a Ia puMoa ou a prepoedade. Aa
dedajBções de dasimpeomeniosssinadaa peloa drpTores eleitos esi&o
dsvtsememe arquivadas no» imos da CotupanhiA 4.3, Ern Aa4««rt)iera
E4lraixs8ft8rté' 4.2.1 Airrertnr 9 tavraiura da ata a que sc rcioro este
Asaemtaeia «m fcma da suméne, bem e«mo sua pj(i«S9io com
onesatedtt assmauesdoaaocestastaosvttes. nos termos da artiço

130 e seus H. de L«
644476. *22 F«tar o n^cnt^qe sM» da
íefTtjTefacãowa4de»>ame«Paoe«asclaO»v<>4r/Mparao<«»tc»oo
as?Oi6nomantanie ptopcato pei» AocMiaiptaseives. duerjbresiSD
e éuterdoade peta mesa. taB anjiMdo na CtahpannB como Ooctjn«nto

I. 4 2.3 ApiiTrar e aumente de capiui social da ComeeVM ixr
swttaeríçéQ parucuiar, no valor csa RS 5.8S7.0S7.78 (cmco miOiOes

rt*cr Lene Ara40 de t vnj. a B«*em ncfuew em ^ nmta paragrato 6*,

gumie leoaçáo' 'ArUga 17 (..> • ftrãgrvte Ovarte • O Semor terw

tar fVãcavM ã liVÇAo. ita «hianio prev^Jo na lastA<4n CvU n° 536'1S
iv* 656/15 e«m come seta "Mpctasmel pata cvrrpnmevKe «sccrga-

çõe» rctarvas ã
oe lA.qqem « crbcao cstabctacdâs rta
InOrução CW n< Xl'99 rtas termos «K
4rt^ rq o rcleroo dT^Kx
devera eiercef suas TjrtçOos ccm -ndcectailnoa. julm corre os do(ttais dretorOA. e não itaderá aluar, em cjjaique* rupetete, em funções
tNtconadas ãadTteiislmçAn de CArtMrãS de vntareB mobl-artas. ã nlermecisçáo e distnbu^ão, ou f\ mnsuricria de v^torea mohliário». ou em
duMQuAf atrMidsrte que Hrmia a sua indecendéncis. na Corrpaniia ou
ta r.i dtiã, em obseivãnçia as Osposio rto 0190 4'. J 3*, ds inginajão
CVfrf n* 5S& 15*. 5 3 Aprc7v,sr em decorrênoa da amUação óà rcspcv

sapãtaaoe f«« gestão de nscus 10
Mareeu Barroso Pcança a
iretusão dc pva^aip qutnto ao arsgo 17 » Estatui» &aeu4 oa Compa-

nfM. M Nra a eeçv^^ re»çac 'ArOgo 17 (_) • Ptreçfpto QuIMO •

O Senhor hila.Tett BenoM PtaViçe Orreto' 6yal • rnaxeeo. sem
prejuízo 06 sua» domais airtau^õe». será e resnertiuiyd pela gestão oe

foecddâ CorTçaríiie. na» terrrv-s da anqo i'. inciso v. o § r. ao írWnj-

ção CVU n" 6S&'16 O retemita diretor otpvere 9ft'W Mias funções com
iixepend8<xia. assim cvnie os demars círetore», e não (tadcâ atUA', em
quiHquei hipótese, em funçoo» ro(oc»waQas 8 admirnsiracão 00 cárte»
ra» do valores mcodiánoe. ã miermediação C d sh Dução. ou s consuBoftadevaiaesmtaoiãáioe, ou em taiatquei abvtaede que iimae a sue irv

degendénoa, na CcTvArãsa du tora déta em ebservMna eo deposto
rttiVLtaoA*, §7,04 Instrução CVU n*KA'l5*. 6 4 Cm Oetaorrãrtata das
alteraçoee estataunaq ietar*9ee k« aens ecena, eomvsr á cmsdtaeçéo
du Cstaimo Sooai Oe CtvnMnM». que pessar» a wgcéi com j redação

constante do aneo I o esta ata. 6. OvVM IrHormeçéés: Os accnstas

Qrspoibãram a psclieácão da vorsão consomada d» Estatijto Bcoai, o

oiioc«nio8 e CAquenta • sete nd a orxiuenii e seta reaâ s seterna e
sais centavos), com a emissão Oa 5.657.c^7 (cmco miriCos ofocemos a

quul osurã disponível BuWieAmenre nos rogiatiosde Juntu Comsrtial do
CstaOo de São Paulo, e pwe oa «ciorustas, na sede «ocasI da Cotrpa.

rwwtóii«efc#mv*le« namne#. peta ptac^ oe enussAu Oo RS 1.OO (um
real) c<e ae*a passara» a capstf ecoai da CoTMrrxa de RS
330.0CO00 Ibwentet a beca rrd rea4). rw*e)enítaSi por 330.000
(ireíeiias e ma nl) àçOes ooranes ncmnirvBi e eem vaicv ftacrenai

cvu A pAtavra g quem Calo quisaue lazer uso e. não netsrtOO mAiStas*
wção, tarem wprradqw es trsnalri0», oa» B*e«sta* tav«»ta eslaelaqae

Cinqüenta e seta nm s onquerita e seta) nortU açòes ofQtfWiu

port RS 6.187 0S7.78|saiBmlh6esc9toearanuaMtam4eânquenta
e sela rear» o adenise sea coníavos) rooreseHadu pur 6.187,057 (sOs

nhss. 7. Eneerramente: Éneemdas as discussões. • Prssidarie oiere-

loa e achada ciyfcvme ta xr todos 05 presemes ass/iada e tamada

««••vtoprcona&ãoPaiJo 27ae^ihodeX>8.(a4»taatae>i) Prcaoenic RprtaQ RavU Rtatw» HdrBxci StVSUia Atave SãKm qs Sivara
Buono\ype;âQQoMecreKrü« Pu*taSoovrroS.A,.Frcdenc«Benw-

mithcoe cerno e oeenta e sete ml e cirs^xnta « eew) açòes ofdmánas

X Uâsník e Aniboi Mo&so PeIxoM da Slva. Esta ei4 é eopta l«i <ta tarr»-

rrdhões odxentofl e enquanto e sete m4 a dn«]uenia e sele) acOea

JUCESP n' 366.939/186 em >8/08/2016. Ftãvui R. Qraio Oonçahes S*craiártA O^ril.

nomirtabvas e sem velo* rvomirtai: 4.2.4 Icdaa a» S.é57.Ct6r (anco

vOinir^a», nantcuHrts». e sam vetar norrwtai. er» emitKtAs. serão

medtaita a cepsataeçAo 00 saldo oe Adoitamonaos caia PuVta
A«anen» da C«nai • AFaC dA Cienerpe - CTesamobrtname Ener^Mce

&A,- Em Recude^H^o Axacal re^etrado» nu Compantaa até 2i d«
dezembro de 201S. no veta' total oe RS 6.857.857.76 (coxo rrHPtaes
onocernos a cinqüenta e sete m# « cinQuerta e sete reais a setenta

»es centavoe). 4.7,5 Ab aqOes ordinárias ora em.-aoa» em decoméncia
do Aumento d« CapUsT serão UénDcaa As acOe» oroná<ISS dl

Compannte já eoslentas e sortariido u» mevrMr» diroitos eco :
lilUáres, c««<iwide de torma nreçral «m quaisquer etsenCusçoe» d*

rPvKlenoos aou juroe sobta o capaal prccirie Qtm vierem a ser dectaredes
peta CcKToantaa após o Ai«r«reo oe CacMi 4.2 6 Ccns^ta.* que
•eoPtata Rede litar^e SA . Em Racucma^áo jueoai. ao vui
subacr^ mwtasinj eijveMamerwe e em coQier mevosavci
rarunoia ao seu do«<io de oretaféraoa cera á ciAiscnfão das nov

ações de emssa» de Ccvrçanfu. 44.7 Aprovai a aHeração, em

corxsequéncta cta» dsiiCNirsçCes antertaree. da rettaçéo do Anigo 5* do
Estatuto Soda) da ConvdrViia qa*e paasa s vigorar com a seguiTite npva
ledaçáo 'Artigo S* • O CdfVfAt SOCta/ 88 90090*00 0 do Rj & fST.OS 7.76
(5i*«/Ttfsúee cenro o citanra e sete rF«'e
P 4efe reac* e BOtanta
o see centavos), tet.aonontaAideâr;râe rceqpjf/odo 'opresentacbpot
6 'B7(6T
rrt^Oc»
o cvtenta o «e»
e cnp^mnu « sott:

•póe» ordrénas M» narrsnaavas asam raUrnomna'•^Amwoéo
é Ençpglgvwlg: ftado mdis hMrtaO a bater *9 a prosonie aB lavrada
• depns brja, Aprnvsrta s asaneda pc toOm n* pri-^nin», Met^ioo
Hercz Botoro • Preeidefite; KHi Uenvi cta Carmo Vfioor. Secrelárta

Agiom^j. Reda Erwrgta S.A. • Em ReCupeféÇéO Judldal, X' MU
qiMtor f^urtataTtaroiC Boiaino. Osnergs Dsaenvcivimerilc Sitacgeflco

AB Concessões S.A.
CM'JMF r^15.çi0Jl7oco 1-47
NIRE 35.3CO 410 271
Ata da Asaembtala tSerM C MrserdInãrU
raeliiada em 29 de Aunho de X16

1. Data. Hora e Locat Hu dia 28 oe junhO Qe 2016.4» O hora», na aedo
social da AB Cenceasõei S.4L (*Ccnviârhia'). tooabzaU na CidaSa do
São Paiio. Estado de São Paiio, na Rua L«cpc4iJo Coul» de Magainie»
Junta, 768 - 17 andar cor^uito 122 • batAo liam Rtai. São PauIb^P
2. Cerweeoqãe e Presença Gtfoensatía a co^scaçãd aos leAmos do
a«?9} 124, |4* U La 1» 6 40476. cm tace ita presença de ãeoreSâ»
repraseMartOD e tztaMáOe do capnaf sood da C^rvarvsa arduüist

AMiAatu*»» lançedA» nn trym de presença de acsnstas. 3. hlese Pre*
sidenie Reoert» Uerigueei. ftacretax Jose Renato Rdtiardi d. Ordem

do Dia; CAettae<ar segr» 4 >u/tonzoçáo para guo a Companhia, na que-

lidado oe actan«ta oa ConeenFyiária RooovIa» qo TIeíé S A (Tieiè')

essirta o Ccnireio de Centre GárBnM A 001291/2016 eom a Potterctai

Scgursoora SA. nc qual a T«i6 serã a Tomadota. 5. OeüMraçées.
Por votos oos aciovftai tspieseniartao a totalidade de ifeetãt soctat da
Compartaa. toi lavrada a ptesenia ala na tcrnM da aumArta ncd lemos

da Artjgo 1X. §>' Ca Lei 6.404/76. senAi mostradas as se^urUesitata

37Wfl6.éa MhSO.em prHnetre edrwocefio ctm quorum que tapreeo^
u a mataria do qap4ai notanie qa Compaivna cw em útUma earweceçle
Ae OértOO. ccm o quOrum que esOver presente, cpm » eüjalive fl » deBbefP
«Obre a se^irte ordem X dn I) DeEDerar. fqmTMnrta ou rajertando oe pr>

ptastas devenda da empreso ccntrotada. no caso a 030TVecom Serviçd»
«m TdeccnxiracecOe» LiLta.. CNPJ 12.636.3340001-00 prooeetas eslei
que estào a tBspostaâo dos ocaorvstas, a paru ds ^tá Oenoj*. na sede de

Canvarfka. 8} Outro» aasiev» que seyam 0» fetaiee das Adoi^as c
A Comparfna.
SOrtwkM^P I6da agcBio de Xt6
LUS CARIOS OA CUNHA COLOMBO • Piestaenle

4 aiATiada pafca netrfiros u Uasa a petas ecacoisia* prssorvss à Aa*

semCtata. Iiiem* Pw^Smln Roberto Úen^jco e Snartãno José Re

nato Rcoâf^ Ac<fvtta« llauoteseu Errçaq«njmevoos s Partopaçces
SA«AuR>*raúeCor<essõe» o Oertcçiaçõe» Brasa lida. SãcPaiio X
de new de Xi6.Cerb'ico que 4 preeenteccrrereccm o ongaurtamdo
.Socrotana JUC6SP n* 36 7.031/16-4 qm 10 06 2016.

Pauta e x JGzrtai Fdha U 5A9 Piwi» am 26 X feioraira x POtl

6.2. renx sGo aiPOvedas a* eorNa*. lo cons<gnodo que o lu^ liquido
XasercctoancerraXcrnãl MX4CmC«bX20t5 ãXRS 3,47946? 13
fl rét rrcrõtoS q^aiieceraoe scsenta e c^co md. Bozen»* e sessenta
Oot rsAis e orqovsa e irás centavos). moRtarse que e destswlo

CCRtanra deta-mnaçAo Oo tRaiiAO Ictata X Cciv^anha e leçtiaçáo

«m vigor. xse^iWe tyma a) RS lT3 76&t2 |c«rti» e eeienu a irée

rr>4, tetecento» « seaMona e qla reas e dora centavos) pata a conta

*He»4<va LagN*. corifcame Qetatmxtaçãc X artigo 29. letra '1
ChUtulo Social da CompartuA; b) A$ 821398.60 («itarenios e «miq
onc» mã, uazentce a novqnte oib raors e sessenta eantavct»), para

pagarrtoncq X Xtaer^o rrrinvno
eca octoruftas. csnlcfTna
deierrrwiacão X arcgo 29 X Cvtaua» Sdoal X CompenhU e lagetaçáe

em *961' e e) O aaiiX rerrumescenie rvo srator X RS 2 476 19641

id»* mMea. eMtrecaradt e setanu *e« md. cento e rorarva e ova
reai» a oeania a lan cantavoi). «era dceaoo i*a cc^a 'Outras Resarve»
X tucrq»*. 11 Fcrar. nera o cesorãe axcruoc scool. s rcnv^açâo

globai e artuB X DaHoüa no valor x aié RS &8GOODO.OO

(cvwd mitiões X r»ai5)
M. fta iMBfriÉiBü B imdmçA o» razAo aoSM oa Csn«enhA «ui
«MBpnnM* Mnemffwrae SetNRbB 9w* M.. Aãébiv e artigg r
d> tittM»StaM da Gm^fMé peesett A eer rt«9Be X ea^M

iOfmK AiBb» 1* • 'A Bé9M «w» &Jk. nora xnoBuxa X
flojM *
9éaum tal) »A. rngmmt m tmtm
«MR«bpll6l89<l>l*eX*r9fer«BlcMr7 . Cohaelhb Rtacal:

OoitcMX sarowtaooCenvrahu Foca lerioj em v>sU
estar em funcynamemo e não lei stao ac*clarte per r»enhi/n X»

«ecncias presente». 6 • Docunrenie» Arqulvadear Foram arqurvedoe

no *oX X Cortvanfio. uvwiXmenta autentcaXa xta Uesa. x

dociomcnios SLbmohX* 4 apccciaçãu X» Assorrtokva retartx» ncsla
ata. 9 • Enearramante; NaX maa havsrvta a Iratar. taram eneanaOM

a* Assemdstas e levraX a pr^Fanta ata. que após iiX a apmaJa. loi
osanada por lodo» o* ocvMstos sraeentes Thcma* Xaiy Bait,
PtqB»9Mia. Rcberte Chaieaiatartartd F9hc. DiraWt e Pabtarto Cábr»,

£«*ieU'to. r^oreíoa pfí p>i«r»«vta» Sura Brasá SAS Dectarvnos
para os devoos rrrrsqje a presence e exu hM X ate e«9nal tavraxno
prepnxTTwnaa Kebif Baíi • RraMdanta; Reberte C3ialaeubh*id
niM • nrtlenPéCM CaVM • «xracMIcLjUanPlf
<a> mwaWAftaR erUB Ocrçatve»

Seoeuia Qerra

VIGOR ALIMENTOS S.A.
tJM XConepcraçto»Ammbtai» Gft EjUraoidbiérta
Fiqam as Settfíoreo itocmtae x Vigor Atteemoa SJC. c«rn acX x
CXX X São Rbuta. Estado X São PaJc. na Roa Joaque» Cartcc,
396. r arraar 6m. CEP 0^19.900 rCcmoarraal. cdmracaúos para
M reunirem. emOEX oetvrtrnx 2010. as KTOOhoru. na oex x

Ccmpanrha, erri Aãsemdeta OerH Enraordeona, s t«ri x daiMraj so
bre a seguinte orXm X dM: {Ij Proposiâ X reforma 0 aprovação X
r«vo E»taiuK Social X CompahhA. em XcortárvcM d» aaneatamento

X regXto X companhta Xortn na xtegoiia *A* xntnte a Commòo X

Vatarq» l>lo{riiárose. cortsequencemcnic. com a suã saiX X segmento

especi^ X nexck^ãe X BM&FBOVESR6 SA • Bc4M X V^ea.
UertAdB^S e PiAura» Xnervnex Movo Uaicaoo. (V) Em decor*énoa

X delbaração Oo xm (>) oceru. prcQOsa X ertrição X Ctareeév) Facj* X Comçorfia. e (40 Rratootu x aneraçAs do» rcnoia ncsoMs a

Ccrmpenrua revze cow puMxçõa». InlanMçâea GaraA. Mm tarmo»
X Artoe 10, §5*. X Estatuto SccmI X CcmpanfM e am tamva x
A119» 176 X Lei n* 6.4X, X 13 X Qatambro de ig76, ccrtarira eltdrax, aolc^ta-ssao» »enriotes acsonistas X Companhia quo, na ntodrX
d» XFFfv#, epresaniem. com aie 72 jseiena e duas) Xras X a.'itac»'
Oèrtba. além X ccctamefiro de rderaiXX. pcnforme o caso (i) atos &i>
oetanoa pertrfieniee xe eomprcwam a representação tagei. erau

((j ansirumenre X m^^to cora roccmneamare» x *iima 00 cutorganta
tianxqua AS praonçõa» lavrada» em li^.4 «srangam. araaeWMu

retaUiaaa» as suas nxçX» no re^x X Tfttioe q Occjrántis).
fiOviaoc.corTLbr e. altamalrramenis. para o Ia« (tij 2292-9234.
São Paulo. 17 X agosio d» 78i6, Wesiev Mangor^ Batata •'

PriAiXnte do Censalfid 4o Adminlslraçlo.

Pan Seguros S.A.

CHPJflJF n* 31746.762i3Soi-87 • NIRE 36 300 X 7141

—

AãeemWeta OraM eaPxadbta

AatmeaçBb M CdtlM X ConvectofAo
Ftoam eitormXca o» Srv aoonis'a» acen« X retacaçAo X Edtal X

Ccnictiçâo X AasemtXia Geral EiXoidir*ana poDàuQo peta Pan &eguros S A. cCimperifld') em 1108 2816. na pOgm» l?. e«n 10 09.2016, n«

págans 9. eem 17.064016, na páglrui ?S. Másdo DiiirraOfrciaf X Esiax
Oa São Patao.e 13,14 9 15.88.2816. na págma 7. am 16.08 2016. x 8é-

RB Capital Securitizadora S.A.

CcmpMVtsaAberta.CHPjArP03.559õb&tXD 1-91 ' MiRC31308322,924
Extraio de Ata da AseendOrla Gaval EilntaiAntaie de 2107^6
OaiA. Itara. tacat ?3 87I8 18 I6hs. na sede. Rua Amoun. 266.6* arau;.

parte. São PautaSP. Prasença r:4aãdade do captai Mtsa PrestosKe
útauOertta Cunha &ar*o(. S«</étãro Fokpe 6nie oa SivA OMiberéçòea
aprovedaa: Oslnbtaçè» de drvdandos. x vatai ds M6 SOO 000.00. rstarenles a lucrce acumulados alã 31.122016. asarem paO'M aosactcnista».

em moeda cotreme nacrur»itl. Farão jtis o D<slr>Oi.iiçAu do» Otvdcndp» os
acrcirieias que xssitam ações Gprn Breno ae recebimaein de Ohioendos.

Eneerramentot ftado mai4 São pbvAo, 29,Cf7,20 16. ActarMate* RB Cap»
tal Heéar^&A. RBCaptiU Servços de Crédito UdA.vuCLSP 356.52216O em 11.06. tl Flãvia Re^ru Brtito Goixah«B • Secretaria Ge*ta.

BVia 7, aem 17.064016. na pãgmaé. ioda»xDiJngCemereuUXCseaX

Mlã» PãtaOk que paxa a legorã/Xtagiánelorma. Convocamos os Sr».
accnrstasXCoTtoanhia a Mremrom em AssenOqa Geral Ejvaunãi^

na. o «ar raaiiaca em 13 X »go«» X 2Ci6. 9» >0 hcs», «u «X íccdi
oa CcxaraM. A» AMhtie PaiAUâ. n* 1474 ll' «Xr. Bata V«ta. ru
Craax a Eslado X São Pauta. CEP 0131{K10Q, cran vi»u> a tMãrarar
sobra as sagiaruas maiénas (ii a destteção X 4lue4 Gveuvas »am d^

ãignação especi^ O* CorT«annu. {I) o sta^io X um r»0s« memcao para
inlegrar a bireiona x Compmnra, e (a) a alieração X deai(piaçào do»
Oiretdrãs responsávei» pervtio a SUSEP. no» lermo» da Cana Oraaiar

n* i/2QilsuS£P-C0RATeX artigo n.i 4*x Anxe II X RxoluXo
CNSP n* 330 oa 2011 tastruXee Gera»* 1. Os Xcvnantn a prapces»
retaMs aoa nensxqrwrft X Ba estão 1 cfapostoão dos senhoiM aclore*c«* X saXXContoatVtta. 2.0» tosOvnataoax rnenotiu. oavatamem
la regLianAdos na tonru X In e x Esai/io

A
soctodode
CRS
CONSULTORM
EM
«FORHATICA
E
TECNOLOGIA H LTDA ME O sarta a R lavirto tretoro. n* 373. sala

ITAQUA Ot>ONro LTD/L. com sedo em lt»quMuecetub»-SP, 6

01/J bairro do Mefip Grande A/QuKiba/SP. 'eg no HCRJ de itsp. da

Aventaa ftaio Adame n* S36. 1* Ajtadf. Bamo ElUçáO, CEP 08573-

S»rr&'SR • soO n* 0A092I am 04/05,i2C05 6 CNPJ h* 59 644 708i000l-

COO. c»rn CHPJ-fAF n* 03 287.80&t)001-S$. comunic» o encetremenlo

X 2016. deviija.ftemo putãcaOo* no Oiár« Onctai X Esfado X São

Cõpu X doatmantação pomrá anX ser ancaraeViaila pva o e-mai

AVISO AOS ACIONISTAS - CONVCCAÇAO SE AOE

sieep c«»a«xpn;4viscir. RQ 8 S»4416-1-SSR SR CPF 061.611.368-98.
ro USO da» anaaçde* estaBAanaa. cwcu lodo* o»
para a
AOE a ree*2er>se na H»d» da Mnpre&a. re eriMreçs uAvaotado, no dàa

Firuiriccirã» idaffvas eo exercioú &ocul encenaX om 31 do Xzombro

encomrthamertoi á ConçMnhta. devem sa< verbXs pva opcrtuxésa

G30 TELECOMUNICAÇÕES S.A.

nhe<ta'SP, na pessm on prsMderee. Lu^ CarVu ia Curéta Cctarre», bra-

parecer xs Audtiores tideoonXhies s sã demãc Demcosiracões

«raçAo oeieitnrta e auiXA» qi« a C*rvioné04 Cerr^arma acone oCorv
trãlo do Contra Garantia rt 001291^16 com a Snsuradora Potienctal
Seguradora S.A.. no guol. a Tietê fl gura ccmeTomsdoia. 5.2. fta<a tAAto,
corsfaid á &fsmi8 da Compenhia lodce os poderes noeessAnos para
repreoonia-la («tante e fonenoAi Seguradora S A 6 Encerramento'

rvo tn-rp propna Roberto Uengucei-Rre&rqenie. Joea Renato Atoeiaidl

rl(MBdet»'el'o,C»PJ'VF 12022.078/0801-81 tmiE 3SXI0386191, ccm
sede ir^sran» na Estrada ^ Boiada, 478. scoatafa. 3*rdm Amenca, V>

6.1. Aprovar o Relet^ X A0m.rterreç6r>. o Balanço Peusiioraai. o

(«rações sem oanoaor Bpco oe resAahras ^^i.CtaMrvjdasa» te^^s
do acordo de actorssuswqwedoem stiO sede.» Conselho de Aarms-

SA • Em Recupereqid dvdtatal. oo' sow Oirevar Maurtata Perez
Boieino.Sec.n>Cana d» Oev-nvcánmervto EtmcVrwn CiAno.*. Tefitalnjis
a ictfvtldáe JUCC&P > CerU^ o registro iicci o numero 366 277/16-4
arvi&Ciai7Qi6 Fteiva fteyv» Bmta GygM s • SecstanaOeiaL

O ConsataoOe Admnistroçáo da GdOTdecomunkeqéee S,A., peeaoe^l•

impedlflos.quandoBrl^dgpdr W. c— *«—tieotas Qarsá Oiranartar

CNPJ1AF n' 13.324.164<lOa 1-97 - MRE 31300.391 .X7

Nsda mais havendo s iratar. M a prasonte ata lavada. Itaa. aprovada

CNPi.wt !<• isass-o/ST^ct-ai -Miít

•etufea iw* ftAç e 1» Omros esstraos oe netataa gerqi
6 • OMtamçées T«n^M pela ünwimidade Xe AcleMeta»

84 em livto próprio. Aline Balem da Sdveim BuervoVolp* • Secietãrla.

sfteyalmefTte suOsaibta Peta seoneta Dorerge • DeeenvuAnmanu
Ervrgebeo &A ' Em Reojpereçâo AücKuI coritanre butatau Oe

»(A>uTtcãa constaree do Anaio t a «sj au. e M<éo eae7sA4«0a>

IJ. Fixação X ro(T»r«raçA» tf obai anual do* memoro* da Dretona.

26 comundã que ^a dissolvida a presenie sociedade, conf [tqiAdeçáo
• ti issoiuçào cDTvstaitn no iiisirato dotado ds 17/ci9,i?0O6

X Comparvià, com

poder« frspeoh» pari reoraMrXção x Atirar ti tw Gerai ã qua s« rete*ecpiai«raoe<»Xx»ijiXeerqefV4iaraamxMXxCqTipravraaje«6
(quarenta e ono) Xr» ames o* toditoçào X Assertxta QaraL 1G aOcv
ni»td eu seu reprascncanio tagra durará comoaracar á Assombiota Cerra

«nunrao X xcumentos que comprovem eue. iXnbdaX e a condiçãd X
acrartista.
São Paid», 20 x agosto X20t6

JdX CãHot Maçada dx Santos • Oirelx BupariMxXnla

Iiii|iieaniiflrlil

PégiftA do Diário Oftslal crartiTioédé pelé Impriháá OAdal do Estado do Sáe Paulo am SiniVUlB 21:3B;44.

asLtov.bPtasapQéi '«A. •Al-

N* X Série de Carttfleade; ES7SO£20éMSS711El97Bé»1CéM19)iMPBEE«D
r Tlckat: 261201 lá f • wWNr.lfl«oranseoficla(.e4MR4r

yit.t^cird, 30 lie ry)venibit)

SAoP-ulo, 128(22 U-11

Diário MkUI ^rT«pr<>w4n.)l

2013

SEGUROS SURA S.A.

sura

Cf^PJ 33.06S «9&-OCOV?? • NIR£ 3S.3C0 3S$'15â

ATA DA ASSEMBLÉIA QEAAL EXTRAOROVURU REALIZADA EM W DE AGOSTO PC SOTA
n* tOfm^ tft «umárla
caoo pMo P-eMMrie da CoMeMo da AAvon^traçAo, e^ nes cases da »cU»Mwu*o em vtnxM
1,ÔATAHOftA6LOCAI..'<«30a*««demMO»A93«to4»i201S. 16 OO rsi>s(.'«s •«U* aooaI d«
F^svdsrue do Crmtâtte da AATaMCr^áo aard aiUaiBjide pato sau Vka PrasUerte, li • o
r4
OU MMte UNdas. t?M. «* mv.bCOM NmA SÂoPaiiA SR í.QUORUM:A(«ntCUSOaCCrrw
ctt niMiiini ímiatiaan hnV iiln
rmienu cB ConsePu ds AdmteeVBçta
pâiW
rraa ot 2/3 òo CmcO SeuA «aume. cof*yme m v<«Tf>a
en^suM»» 4o

Lwr» CM

<M Vmrtfw íCOfTÁCAÇAO:Pa «Ms putácat»* ne C>4no Obcul*EiUaa os Sào

P«uK e no

FdTM tíe Sta PsuM'«v •» ?) 22 e noesgoseoeSME na loona oo

ccns^uvoi 0g»ueatiMenO<adopMoCon»e9udeAJ!iaMJaLáo.c}noQiioaet>riçáova^

)?' oa L« todos os cargos do Consaino de *»hU4SraçAo, deverá t«r eonvceeda AsaanUaM GerM
Bae « SsereUna: Oalx)«ah U«nA Op«v9 EtcAMf.E OROCM DO ria^a, Oirtgf^ Único • O uhseMo e4oade n« ávma da MviM %*. ncee la, ee»:» art^i
DIA: &.1, DdeweçBO «tire a renonisacio 00» «srpe» Oa Dralou e a rMOvava'Monna no LaUTutoSooalds cargo stá a redVaçào da pnmeea AssarnBe» Geial e preeredurà o earys ei nardo^ vige pele,

n*6.<M/7&4.É£SA:Pned««c.T>««nM

« S2.Ouraa assuAo» ò« na-MSs 4>"m1 ^ OEUBERAÇdES: A»
oMOMacOn tatvn fa>
m^us pM uunfT^KMú» dos AoQr«ia» pistsoMs à A6s«nt>oa. 6.t. Apfw» a ahvaçáo 04 íKíNWctaui 04
DMWna EaeoAw para Cve*ons EfMtUMfM.
eano aAorar a Oanorrdnaçác do» csrpo* 44 p0Ctaf99. Mm
yi^àoexMcfto. pan OtreurMV>c«-Pr«»«MnM Estafutáno».6^Aprswar. omoecorrOde* oa owiMraçáo
r.^,a» alaraçôea no CaiaMo SckisI da vma a «Hetir as oKarBoôas aprrMiOa» no iiam 'a* acima com a mu-

Oan^ OOS JfVf» ?•, S". 15®. Íâ®. 19*. ÍO*. 21', 77'. 2T, 24®, »*. 2fi*, 2^, ?e®0 30* dP EsiBIlHO SOCMÍ, QuO

dolo do sub$«u*ti OiraáriaEMt&MfaM: Atliga 19® • A Oretona EsaaOSarvi cW Coneanhe
re mnma 3 i>rés) memboa s. oo nMtno 6 Isae). aoffMtas ou nád. reartcnriii no par».

quMquer lanvepMóConMPeda Adnwvstraçãacommsndstt deCd (dca) ano». saneo«e
nres EstatiAánes i»<A a dafagnaçáo ee Dowcv-PreaUarae:« b) Os damsi» serto Msigiadcis

McMmsa Esiatiflárioa, sem dangnoçAo eomplemaruar especfTca. rrtaa coedacarvM as eiigáncias da^

lamcniaçAo «m vigor. Parágrafo I® >0» Ptretores Estatwlánoa seraomivendos om seua cargos, apds

p4»i4 a vioorsf cofri a reoaclo prouisia no Cataiuto SoaaJ ccrscLdado. qjaO o Doeumanld 1 cb p^atanca ata. da seu» nome» pMa SupermenOAncMi de Seguros Pnveoos • SUSCP, irMependerHemsrHs de
avianKaoo paio Mosa a^ Mnl arquivado rm ooM oa ComoaiVus.7.EMCERRAMENTO:Naciu mai» havavido periruld) portei, a cada Direicv EsiaJuCário se suieitaiá ao» deveras e reeporMAMItdádas arpoaloa por

a (rata', loi anceaaúa a AsaembiM a lavada a preaante a(a. oua após i«8 a aprovada, loi sssfnadn pot codos oa m«rna«ào « peto presente Estatuto ScciM. Peré7«(e 3* • Cad» Diretor Cciaeutáru pctoaiá ser reeteAa Náo o
B4toni»ta» presontas ThcmasKaUrSsn. ProaiMnMdaUasa.aOebonhUamaOinairaEaodOaf, Scofpunada acruo, perrrtanecorá em ecardcio ate a to»»e de sou sucessor. Anigo 20* • A Orcterta EstaLAárla terá a remi.aiekMsa. Aüorastu p. Invarsenes Sva BraU R*ia6»M»as Ltda.-Thomea KaOv BstL Da«Ursm«» pan os OaMdes rsçáo arual glopai que Ur Lseoa. anualmerite. em Assemtlee Gemi OrdAáuti Arlige 21* - Atem das oemao

du« a presanta 6 cúçm fiel da ais onQsMi lavfooa no Irvro pfOpno. TTiowiíí Kally BSR • Preaidartu da Uesa, a»*uç6es e podrree duo toe toremccviteridos por Lei. cvr^eie á Oeeuna Esteiuena a áffreMnçáoe a getiáo

Chbanh Uma OVaain E»«ob»« Saoatara da Uasa,JUCESPn* &4a.36& IM «m 7i/U(?0'9. FUma R. Mto db» negdcoa da çpmpanrw* pcdanos reaLcar as c<)eiBi;á»e a os atoe qua se reucunarem cera o CietMO soeM.
GpnçUvcs.Staeum CcvaL ESTATUTO SOCUL•SEQUROS SURA &A•CAPiTUio I•O» DEr*CMHÀi;LAa cAendoMe at rphrnenu# CUrtOS e prcgraraas apvMdCFS, b) cModr scOre a crstçáa Mieraçdo cu ertnçào cM
SíDE PftA2O0€ OüRM^ÃOC OBJETO SOCtAL AA0e1* -A SEGUROS SUHA S.A. npva datwmacâóda egároas. fitacs. sucmaM. esowi» da 'áfiveseniacóe» no pors e no etMrvjr.o SyrruQf aa estaágess o drpirv
ROTAL & âUH*LLlA*ICE SECUROS(DRABn.} &A. r«^-««-a MO presai^ EStaViM « pM laoausAo cm fw

ass ooeraconaM d» Cemcervia. d) propor ao ConsePu d» AtfwMtraçéo o daannc a «<r ds0e ao Leto bquMo de

ias. £s(7*3ns« a RadménâatOa* «m

As

A» «Acbel Artgo *•• A COTw#»» imn sede e lyo ne Ceaeede Sáo PaJa EsUdo de Sâo PaUo. no AN«a>«M nmumi 9) «gitfgw |v*i»açàee a age mas, mandatãnos, ou proo^vlor»» nostervrusda lei Puágrate Únied
dn Í4»çóea Oadas, 12,996 * 4* ^iU«. Oroa^Mi N0«« pudacrto «nar, maMai a aflr^^ar Agénoa». f Aas, SucLt» • A OéetWM LsMAAAna r»une»-A. laâdarreree, om a pveeança de cMo manca 2 IdcM) dCa sewt «rurrcaia.

«cctRdaO» eo Paã a faua•oMno da Dmuna EatoiAAna. ct>

toráe tonadas pete v^aota de raios dos Oiratoies EiiaiiAartos caserae». caterxto ao Oretcsr-

saosiMs as tOnrviidade» Mo»* »ra^amarara^ ARlBOr•O prvo oeduqcdo a CofvanftM 4 VxMMmw ^PreMdMte. Mám d» «eu sxitnjsi
ode VMádede. no caso dv errcMie na vole^oe corisoarandoae preserve
do. ArU0d 4*•A CevRarra Mm pc cOiaCNo q(w«w m saqiraa cm danos a pataoav a cm ra<ni»:ci»*o. uano o Dtreur Eratutãno goe emnar veto aecrao scpre as rnatenes oCsaUda oroem do da. ArdgeZ?* A subeaturçAo
dafivdos em Ml am
uma oa sua* rrocMbOadas ou Idrrtas. pcidanooorida partcvar Oo caprU d» cuttu de membro» da CMretcon Estatuiána uráde seganie fcm» «i rua caso» oa suMWutoáo tempováne; 1 • o siMb-

•nvrfwa». CAPITULO »• DO CApTlAi,. UAS A^OeS E DOS ACtOMSTAS: AfU9e r•O CafM Scoal da C«n- lulo 00 Doetor-Prestotírte será UMsade pato ConsMno da Admtnrsiracáo, e u * aa funç^ eUs Diretores Vce-Pra-

panhta. dpvtdarnema irdagraiuaoo.•da RI 731,209 463,99(Cujentoa o ma o um frdhúa». durtnios a npva cnA hoentes Esfaiutános serão exercidas
DtretonPresidenio. se asam penWkH oMq regUamenraçáo om vigor,
quaifccontose orterttaetiós roais o soMonui o nowocontii«oel AvSdtdeom 19.216.923(dafonpva mlhtes. dunr- b) nos caao» de auCtsiauiçáo por cargo vago de guátouer dos membros da Dreuria Estaluteria. o SuDáteulo «era
tasa «Mua rriJ. nouacamas a vinie a crás) acóas ordrarVu ncninatfta», «emviáor npmiAAl. Anigo 9** As açõaa sKicado pako Conselho de Aomtoistraçáo Artigo 29* • A rrçvMentnçAo aiive e pasarva da ComMn^Ba será
da Conva/tfna sáo r«n&)v«is. podando pori«ncó< a pes&oâs iiaicas a ã;ndttaa, bre«4ai's» ou nfto, hapirtadas a Odá pelos membros tU Ursicite EsBtutána, ptefeTánciMmerite «m eenjuaito cm doa a, excepcionalmente, de

8dduin4aa oe eonipmuoada cem a topaUitao «m v^r.Patà^ata Úntce•Aos aoorvslo»'«a asaaoundo e Qrei» torma teclada, bem eemq por procuradores davidam«f>to ccnsituidos. conter me prevtslo neeie Estauio Sodai.
(O da preteráncM na suesciifdio oocorrenie da aumamoa oa capitaL CAPÍTULO lH * OA A&SEMBLEJA GERAL: Artigo zr^ACcvTÇMi^teá pynenta poderá ásaumtrcbngaçóes oimenies aos aeus bens. renuncMridtiertMtne*

AAlga 7*• A AssemHeM GerM «w» conuifuuM pMa ««nAe dM aocrMlas, «MaarvarM aua CmiuW» «» 4ap> renas aos meemoe, (rsn»*0ir, d«r giatagán Mwwou onersr áans oo aitra permaienre, deeda <ajé praiMmente

o9leslegMvgerMo&Arti90 9®*AA*»en«e«aQefa iw-ao-a catfnánae adraonánortainanio. Mòè i;»»aiOéi'i aprovada peto Consetoo de Admntsire^ bem csrae acraenie ceder» e Ccvrvenhia ertMr. garantir

oa do Duwy-Preajdorte o, «m sua tAi ou «nwP^wo, pec cm dcd C««wm V<e-P*«MMr«M Eslafucaro» crwQjes csj tiiián» ee aánto, mediorae insiRanento asanado pei i>.iwqi,>er 2 (enat Ovaurea Eais

preeantM. pjãyab PiinsaAo•O» and^uoe da o>m«ra car<vccdCáo das
r« 03 (Me) v«2BS no pyrM
da Wda da Co^Mr/sa e «n CUm

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aio puMicados paio
(tan}D>mca Esiarvtértoe i (vra)m»uaBnoa9ndDemcv^iffM0au.aeMá.eer7ieúM>mafttiánas.ccrattaeoa
Oa orando prciiaçAo. UmMm da eBwoMrrerce ova taL daad* mm náo aigUM em ao de

du mero lavo namv«le>na preoçáede

sedo, cm
nurvna de 06 (OMI ^s. e «m soQimda comccai^ cm anMcadinaj "«nena de OS <M ti» o ArOgo 73, do Deoa^ei n* 73. de ?l <M novonbnxM 1966 ou de «fualiiuer rvrms <|ra re^Ae e» aS(cr^) du PvivMeSaoiai* • EiE«(u4m-*a M ctr<oaeão constar» do ped^ato ewue h»e«ew am cyM «fdMeadasCemperveas SegmdonsereasaáveOOOddpesUnoparagriUpnmevQOeaMartigataéTMe r*
rcuw eamdaiacmentt idagral dos aocnUM Pa>aamle TmMro • O presdeme da A»a«mcia«a ceiwaaA m ACorOMaMSormreepooera «mrar gerarW «u eMoBV
pu* w hVee oe cre«*x 040» iMcves sm

eu «ti pf^wiiee fe eexte AssembieM pa» seeraiew a mesa. diirtiurdo Oi tratêtios «wa ales. sa to« o eeaa }on rguM eu ularow a R9 a.CCOOCD.OO («iávo "'juee de neo) rroiaru rstrunenu asiiudo por.

Ad»90 9* • A As»«T4ieia Gortf OnMMna r«cr«-f»a. anoaOrorns, alD 31 de rrw^ O o« Edrabronanas Uftas

a} OreforPreartante; ou b) por 2 ((fcM>D«roresVco rromOartes EttasAárto» «ra eoriuno. cuc) ira caocieedoi

pcnde um soto. Ardoo 11* • Wfftfando-sa a caao d» axosánoa oa a(óe» como cOfoio do convnnáo. e aseccdcio
dos daeitos a Ma» lePerenia capará a «>iem m coiviftmiftos oasipnatem para íquraí cnmn lepresnoianca >unco i

foffftaerwo atrra 9 pusm ds ComMnna cm luuo ou Wa aete bem como para a reragaçáo dos respectivos
marvSatos. eerá te U meBomo tnstnraenfo asstnedo. a) pMo Cpato*' PteMante: eu t) por 2 (ctea) OirMcvea Vce-

Mras«aMascDnvoM(MsmloanalaoaL Ardoe 10®* AsdeftMraçóesdasAsaentHwa »«*o lempr» sanadas (M CorrverTsa ccrsi/aarrunte com ira Ovator EaaMáno. Acsrvi deste veto*. rMcesMuamene, uma asametura
maMTta ao»Íi.âa de vosm. ressalvada» m ofca^óe» prensas em Mr. Pwtgnfe UiHco • A cana •(;Aa ccrree- deiwá Mr da Dwui^ireMdarte. Pafágnto 2* • A consBiutoáo <m procursctore» ecj fudde a «d negc«a pan a

Convvá^. ficando 6usr«nao e ewbdo dosses Oimx enquânta não tor Ma a dcargna(ép ArUgo 12* • -Preetdentae EaialuUnoa «meoi^unto.: que fixaráo o« lercte» do nvmdoioe ee prazo» o» Ouracáo, çlm nunce p^
O» adcnrstippeooré» lanada rapretenui r» reundas da A&sameáala GarM por mandoUrKM cem plenoe pod^ cMrão ser superiores a I (um) ano, axaeto nos cesoe de procuraçõe» 'àd/u»aa'. Arflgo 2S* • A ComptinMa aefé
.. obsarvBdas as tasariQóaa lagaiA Rwá^afo Unka • Para qua possam cotrpsracai A» Aaaemtleias Gafais os repreaanââOa noa Aaeentiete» Corai» de Aetonsus. na» Reurtecs de Sóeu» e no» Orgáos estatutihce daa pee*
leoraaentanBs teçais a ospnxuidyea conaiHuldcs larta afrtreoa do» reapectrvot doeum«i(os convoCtalónoa soas luiidica» da» qual» parbopecamoaconistacusóoa pMoO>telor'Pre»idertla,Que poderá exácer para laré-to
ru seda da Comparáts. acâ ás >7.00 TiO» da vOspora das roírudes. CAPITULO IV • GA ADMMíSTRArfpAO; «m seu togar qualquer eoa ÍVatcresVce-Presidente» Eslatuiànovou (voemder oa Compantie, agndo am ecnAfllQO 19* • A aAMstrxáo da Con^ar^ ctfroòa-sa. a) do Conselho de Administração, a 0) da Diratoda jiaiu de d(M ou teoMarrente eoniorrre dapueer o reeccovo toainraento de mandato. Artigo 2<*'A raoroiarv
aáfSn—rw#? Ardge ^'•OCensahodeAdTwasiraçéoaarÉcempestopefnorrufwne
04 Compertfia. obtervadoe o» MepcadMOs tegot» o erdarumamoa refpiatdnos ara
será IMU por
CD (trás) t rd mánrd 05 (cmo) CoràadMiro», Medos pM« AssamUeta Oeal, cem mandato de 2 Ides») anoA taçáo
qi*Mwriando»neetoe»E6talAar«i«de6jgnadcps.ayidomMMdwanevae, oupe» 1 to m) procurador ecnstitijido
ef
r D CiAmPiij Qj riiKi»riiça iTn l v" Prç, <a.s.riia a i^ViM-P^esioenta eaoMido» pek»CvMeáy,
para lepreseviBr a Cera
o desde que assra jviiMo no retiXdtcvo aguraanto de rnandaw e de
ru kyma prensa no ^1* «O areg» |7. PardBielc r *0 Coraedie ea A^WBVaçâo ura ane remiMuçAo ^cbM
» ti) CM ór^See bacakrartM«t « re>JaOeraA i») Matien a oiernAo de» poe
Asara, «su^rwae.afft imi irU( iGafMO»>a»M Artigo ir»Cqmc»t» çrneeMmafea ao ComMho de AJ:»

Mzer peasoas torKSca» de Mroeo piAice seus <agáo». minutenos. agÉrOas e nwtiçbe» de Mafgjei neliaen.

r^ençáe a) Lat a uwm;» yM de» negocae d» Contanraa; D) cornoear»» Asaemb»*» Geraa de acxww toOusara auumuiaá ertedade* fri-imtanfT o SMüaiáaoe» da eocnerna misu. (ã) as rwtivyrw Reponal:
u». Q) ajpneief a Aa»»i'Ued GerM prtçostai creetwarrdo l*avr«raoGwreduç9eoocap4MsoaM,li*aperacóea

cMká&amcwpofapéaoucaAe, 10 •Teiermaaesauanss,IV'as4ceMçáocsreemQnaçóa»aQoa(Ana*ar*ie)hen*

Traeatio. ateesteno Puáco 00 Trabebu, ôrgàos da Justiça de Ttabetoo o cvgkd da Piwtiènea SosL Cana

a»parWMçae»emaooo<aOe»ca'MMaqa»qneofcQaaaa.Vi-aQaeçaod»qr>W4ad»OMUa»»aaiaqaaaaodeer

çàes MM garaHnente cCTBtiiuem as lunçáeada Graiorda vana Sooedade Anínana-cerapeie;») neta «lia fiara

PeidçreAa ÚMco • O Coneebio da Amnntraçdo podara amOmi. em earsier parmanema ou vanasona. ti^^çóas

Asaemcteia Geral OrQruna asce u sua trtáagáo. Artigo 31* • O» memorv» <u Cmotoc Ftscal urao a compc*

Presdcrca do Cor«Mf« da Adnrãstrdçáe si cortKicaf a presdr as levnda» do Cemebe d» A^nv^seçáa a

Artige 92* • O eaertuto «obM de Com^rhM ccrapreende o período de I' da leneiro e 31 de cM2«M«m

doaCtyrvaráu. ndi^Ap««c<MçAoemacD«do9d»acsa^sias-,V* agoarçáo. aNnaçáA «err»» ou letiiçào Edrtnvca Federal, du (n} crecessos kMaUriDs em gerd. Artigo gr* • Ao Dv«*or-m»aerae. a«em das avOia-

vacMs a» prescrições Mças. d} dae«r attn a aquolçáo a akenaçie de Pens •ndveR. a) aubmeaf A AatemCiMa Cortuartote ara futeo e iva dala. iVra a peuhtimMe: b) A aontovaçAo doe ban» «ocitif; o) Avcur anoargos
G»fal e cÉslf«ui^ a aacaçád doe kicrea. Maarvaâas as depoeiçóas ds aiinea *0" 0» arbQO 21, T) m marãteaaf especffteoe soa oenteu mcmbvw» da Dwolaid EMaiutána o «vMnU-tos no aaercicaode «aa Tunçóes: e d) Corau*
Cdre preaidk a» muntoe» oa OreiDria CsWitiária, oe acoroo cera a» preacnçóe» tegaia. Artigo ZS"* No caso da
sobre o reiaiOno OTiM aosacemstis, as eonua da Orewna Estarutána a a» Damonstrpçóe» Franceiras cm cada
ftMTDoa. a sorom srAmoOda» i A.s««míiew GerM, g) rdacai o subsbtuto d» D«elor«Prea*0enTa na rvpoteaa pia* vagar quMQu«r cargo <M OrMor Vce-Presdente Estetutano, o remanencaniA poderá noraeru 1 (un) aiáxiaen.
visla na aUraa 'a', irviso 1 Oo arilgo 22 e d» dualquar do» merrtms da Oireloria Esillulária. Pem como dos COV que servirá alá a 1* (primeira) naumio do Consetoo de Adnlntetrsção a aer reaiuaaa. a guM caberá daiborai
sahairo» ne fvótese piewa ne aimea *P', iidisr^ Ul. do artgo 16; h) alegere cMêMnif ce mafnbre» da (Valnfla acBre o provenonto eletrra do cargo. CAíHTULO V • 00 (^SELHO FISCal: Artigo 29* • A Compdnhte terá um
EsUbUna; i> fscaAar a gasJáo da Ouslofld Esiaasána. axarrunar. a auMauer tampo, os hvfoi« MPM da Ccri> CcrtsMho Frscai ccrapoaio 00 03 (irá») "'onibrce t igua) número de suotemoa. maa seu liuctonamento náo sará
pcnhia, sctatar rdxrreçóo» sobro contrjCos cMeOradoa, ou em via do cMcbraçào. o rjueiaqwor outro» aio»;)) a»* penritfierrtá Artigo 90* • O ConsáBio FdcM aó aerá instalado pate AsaerrUete Geral a paá&t de aoicriistas que
coher e deecoitf BuOtores ndapanderte», na kyms Oa IM a reçidamencação apbcávW.V) evocai lespcreabidaoe ratareaeriem no mínimo, ura diamo das açóe» de CvnpsnHá Perágrato Untoe • A AssemOaia Oarat d» qua
•oOie B dettieraçào de assunto» específicos de raoiaise da Comparas e daMerar sobre os caso» omcsso». trata esle artigo etegari qa mambroa do Conaedio Fecal a o aau petUdodo functonemerao MraiTArá na pflmeua
sete Assemotetá Gani em qla ter redada cbservu'
espacuo, a «vSldMr da aau» frmMno» <m lU Dreiena EeatAarta. «cm e mddáaoaa oua emencMi cometaena. lároa fuadapMa Io a sim remeieraçáo será
drad» que n*5 «nfiierees «em as atrdKtòe» pmiiiej BintiMeciJS.' rtesia Esmma ArPfla If^CcnvMiaao dos o» tervtes rrurutee tia L« CAPITbLO VI • OO EAERC1C30 SOCAL t DA 0($rRlBU)ÇÍC DE LUCROS
b) aeaTv», nas rvoiesosorevMbn na Mvda'a*, ne» a. ealneaV. moil.dsaiegeiLOMiMaAAedeViee- Artigo 92*» O bMar^pMdmgxMe as derrmeneyieacaitioec ao>scnas«u*iirM^4»oq»>iaimi. maneia
•PrsMMSado ConsMf<?cMAi>Twe»a»çád. PifdyeMUn*ee-AoW:»Pf»srd»»doC^»«»od» Atft^waaçáo nados no Ai^ 202 da Lm rt* 6 «LM. do >976. seitie ievdrfiddae era 3i do dozentro de cada ana Artigo 94* •
o Presrdema em soas eusdreas. tenas. hcsrçaa. mpedireraoe ocaaortals Ou n» caso da Do raoifiaoe apuada apoe datto^ dos piteui/w aamáadoe. sa heurar, a da prnsáo para o Imposao o»

ciiiTpete

Tisscáe vaga, Artga t^-OCoris«#o Oa Admmag»;fta >»unr-se-á ofOrraftamoree cana vas por ano 0 (ueaiaid-

Rmum. serae remdos. aiAesMramann e na onMrn sbauo. a» aagiMaea pereamagaru f»an,renas mm o»

ascmo prmamanta.ou (w) esteio riptasaniado por precurodor davrOamenie consittiMta ParégrMD r • Das

ouc 10 rotere o ariigb 37. Artigo 3C* • A Companhia levaniará balanço» aamesiraii, e. por deUPeraçáo da

naiMmaniA sairpra que os vrtarassas •««»« O eri0r«n. pccMnda irdusne. sa recessára tavas>'M vimaseal- lucTOs t»M rerreheeearem depMs cM oeiAmu a particBeçáo aniarioraiehte cMcuiada a) de tesuftadb liquMe
qua pormarec«r. dcp»» de calculada a ponooaçào ooma. gwe ccosirmwa o toao iiquOo do semcido, 9V
fiMrda, Parágreto 1®* As cMIOarecOa» do ConsMho d» AdmmsTAçáo sarAournadas per rrvuotia de vetos, ccm
presar^ de, no minsTo, rreiada de seus rrembros eMos, ceb«noo ao PresMeme. sMm do 9"/çno voio o d (oncb porcento) »«<ão tipitoodoa nacoTtiWugàodá Raasfiá LegM Quenáo oxcedatA cM vatie porcento do capoi
quabaade, nc caao de empate. Parágrafo 9* • 9ar4 cofuaoeiacso como proserOo nos retmiOes Ou Ccrselio de eooai, b) o mínimo de 7i% (vmca a einccr porcento) 00 toorp iiguioo pari asirtoutçáo aos adcmsus, sob a lorma
Admimsiraçáo o consMbairo que na ccaMáe P) asDver partrcstancM da leuváo por wM cu vida«coruer6naa ou por da dMdendce.e c) u sakio que houvera AasemMetádelberárá lobre a luáOaatinaçáa Artigo 25*» A parilctoeçáo
qualquer outro rr«« que poashAne aos damaA CrraelTMirna nuvi-io a/ou v*-ln. (ii> tenha nrfwado sau vou por doa crr^rcgade» no» lucras doexotcicto. só secá atiixjtda so assegurado o pagamcrao do drvidendo oOrigatotto a
nióea saráo liadas ata» no Lmo de Atds cLia RacAi»áes de Cdn»aáu Oa A AnMsuaçáo. Artigo 16* • RsssMvadas Oireficoa Estaiutár«. podará daelá/a< dMdenOoa ViiarraMMnciL á coma dos toaos aparados nesses belracoe.
es caso» »fn qua a IM mpcma torma aipaclM. a uhsMuiçáo d» mampro* do Ccnaatu d» Admmstraçáo será Artigo 37* * O» divxMndoa nác recUmades ne prate da <9 (Vási «nos oa dsia do enso de sus úteotiiiçAo

Ma da eegt^iia brima: a) no» casca d» sainoaaçáo lamporans: t - o Piesdante do Comadu da Aonúnmiacéo preMraveráo em tavor ds CoiTçMnrM. CAPlTViLO Vil • QA UQUlOACAO Artigo ST • A Compartota anuiré «m
saie siCBiM.i>oo oMo aau ^^a-PieaMente. a li • o Vco-Pieadcraa será subawvue por ql^ah^lar contMnoao ro-

-r^tntemational Meai Company

«ase» t»evi«tcia em tot

Organização Médica para

Alimentação S.A.

Assistência e Desenvolvimento

REAL Ai Pie Securatizadora
de Créditos imobiliários S.A.

Científico eTecnoiógico S/S Ltda.

CNPJrAaB643,69&0CDi>S2 • NiftE 36.300.17L(H3 • Ccrtiarma AMrfa
liãrtoa de 2* {Segunda) Emla»ão, em Série Dntoa, tia Reel AJ Pie 6^
eirfttUadote de Crédlloe tmebitártoe SA ("CRÍ","6mÍ6a4o* E*8eew

Mbre a eHeraçaoe conseqüente cctoadUocAo do Estatuto Sociáiprefdsta

Convocação • Asaameaaia GotM EiRr«o*din*ria de ádcloe
Ficam desde já convocados os Senhores Sócoede OrgiaUaçáeMádiea
para Aasillincis a Oatahwulvkmanio Cientffieo e Ttcnotegice 6/8
Lida. (s 'SdCÍMS4á'), para s« r«uhi/em no próximo Ute U/i2/?01â. as 13
horas, nn Municipn iM Ltogi das CruzeMSP nn Ateraate Apart NoiM, na
Rua Duarte de Freitas, n* 36. Parque Atente Líbarvo, CEF 0876d24C.

aomotcado em 27/11/2016.0 moMna) oa suoorleeenWdo 1 redáçáode

para tratar da seguuile 9rdtmj2fi.{8a: OisoMsáo 0 dMíberaçãO sobro O
emrckw Oo driito d» vcio da Scoecade ru AGE da Sõcioa da SUlofnh

CNPJB4F 17,314.3290001» • MIRE 3&3004687S^)

etffa) tia CornteCtiçáo para Asaembiela Gani Eatiaurifcàla
Fism

ccraracsdos

c«

senhores

aooraite»

da IfUoanational

UeM

Corapany AUraantapía S.A. ('Conuanhte*) a M teunaem «m
Aas«m»ia Oqin Extraeramária a »m taaM/oda fts I4 00h do dis
i^iiiTTOlS, na setiQ sociM d» Cprttiennta. tocalusda em SPrSP r»

AvenMa das Nações Unxlas. A777. 12* srrtar, «orijurito A, para daAbcrar

Cdr detetnurtsdo» acionstas da CompanHA por meto da <afta ifiviigaiM
afiar^áo eeiati^iá proposta 9 demau aitormaçties daiMhadas seere a

ordam 90 Já noa temos ea Insbuçáo CVU 461i9Ci09. •nconir»T»se
tiapMvrate rie sede sociM da Ctompraai» e roe webaaeâ da Comsaáooe

vaMás AUetiáraB UMMCttLgov.«). da D3 BA • baaá BMaa. BMeão
Pederte paraoEtir oa AssamciMá ora CMeraeadi es Boorstas toiJBas <M

açç«s antiiM» pMa Comprafee, por y, seu* reereaorfianie» tegm du
praaeadere». daatia mm htendas açde» esusam ascrtiaadas era seu
ncraefrtta è •vseárqèo fntinCMre dspMMtena respgreávM peto samçode
eçóee esMdurais da ConvMh«. uarto«ri>e «spoete ne aroge 126 oa Lei

CNl^J láF n® Q8BS0.261 .W01-10

oaa PartlMpaçOte Ltil^ l'SinciTV£)ej'). sociedade de quM a &octedede
periopa. a ser reoLratM no te 11 de dezembro do 201 i (a 'tó£.tiâ Sb
ODrimP*). que «erse/a «obro o» reiáiiem tem»». {11 apraienraçld dM
vMorus eteovameráe lecabtoae pela Sewrwie» em razáo da cpnduaèo
da operação de abenaçAP de paticapações soarBna» por «U dateSas.
conlcirma «rpraiu em AsserTciMa iSarM Ertraerwwte de Sóooa iM Sr-

oavMva» raeiiid» am tOiiB/ZotE g] .«geeianiiçMii do haUfiOe «wmatiárv da Smorama» eputido am 31/1Q701B. para in« de ápureção a
tiCtrtiwçáo de hieroa. rce ienrios do sarn *3*. a segiar, |3] detenritão

dj Soosdada« por Ac«m& Os actontias, Mam d« aspaem decumanp»

(Cbra prcddsta dc osirCuiçãâ po Aicroe, contorme spurado» no Balance
te tnlarmeuárM da Setonenas tevarfiMO arn Ol/iOrTOlB.a t») diicusaáo

áhtecedama mirwna de 46 horas. (1) extrato atuMoedo da torta de
depóano da» açóes escraurai» tomodoo pMa «miizçáo fnancetra
oepcaiiiria. a (i) na hipótese de repi««vncaç6o por procuração, a via
ortQirtei do inevumento de mandato devtoBAem» tormafuaao • asMoado

sobra prcdosta de anoraçao do endereço da sede socmI dá Sociedade
para 8 Cdodo d« Mqgi 04» CtuZes/8P, ria Aveniâa Japão, n* 493. AAo
Ipiranga, CEl* 06733-330e e aventud e consequerrte altersçáo e ccnsoItoaçAo do ccntrsio soclM da Scoedade. |b) ApwentAÇte doa valore» a
sarora distribuída» ã Sociedade, condlMonMo á OMiteraçAo neete sgno-

peto aoorsata cutorgante (ccra itfma racerVteCKM e outorgado fte monce

doM AQE iM GtnomeM»,(e) Apreeeniacáodobatencete eitermetetioda

da um ano, m» termos do atpgo 126. f 1* da Lei B4QL76 e das decasâaa
do cotegtedo da CVM), Náo obstame o ti cpeeio ecrau. oa Bpcrvstes que

Sociedade apurado em 3lMG^i$. para Rn» d» apixiçâe a teuexaçáo

háMM da Matotücá^. deverão Acasoniar. na seda scciM, com

corrMroCeram á AseemblMa Qaral Extreor^nárd rr^mo» 90 Ot»
doctfTMnccá. pooeráo pa/lnppar e vou/, ariM <m tenfwn decsado de

dfdOBUi-tos prtvtemeitie.

«ctme. <») Doaboraçia soote crcoosta de transtormaçãe do Upo (urftica
ea StcMdade para «offterwM emcsesana tetviaâe. com 4 ean»«Quame

Stei Paiib, 26 de roíMTtirod» ?Ç16
e Pi^tepe NegiMira B^tie» Otie
rin'i1ft'iin m CciniiiTr 1« AdrrmMV^áo

ImpraRsaofidal

de tocroa. no» termo» do iom
a seguir (d) DMioera^ »«br« c^opoeQ do ddhWiacáo da lucros, ccniormc apurados n» termo» de aam *e*,
«rsgreçáo tio raQtiro de Soaeoède para a jl/CESP. (T) Aproraçãd tio
(«vocsHiMo •ooMtia&uooaade.UcvdaeCruee* Z^UGOiá.
OA. AtiafoMe VWra tio Náscmante Elhe * DeescB

Edltil tie COAveoaçto
Aseamblala Geral de IHularn de Certificados de Recebhote bnobá

rtllaadora", Raepeeitoamente), Ficam comccados o» CUCaree dos CRI
ITioiâfo» dos CRI*), no» tormo» iLi CiJuaiia 6.3 do*TorTno de Socurdizaçào da Crddnas tmopiArios de Segunda Emisaão de CeroTicedoe da Ro
ceOlvete imooJteriCte oe Raa) Aí Pto GecuntuaOcra de Creanos imcbAáros

3.A*, ccriorme sditadj rTertrio 90 Bocuntizaçáo'). a teumrera-s*. am 1*
(ptmMra) csr^vccação, para a Aiiempteie Coral ti« Tlte*r«»tia« Cn. a «e
reMuarrvate T9de decerttorotie 2016, ãs tCto, na satieOáSeojrtBadora
rAGTl. na Ctoade de S9o PvJc, CMado de Sáo Ptoáo. ra
PraMteaa
jusEuteto KiAAstfuA, m B0« 1. Tivte D, 24* aneof. «ala 94. Cemeteee JL

CoreMÇáB, CEP ti4M24ii.pM «•»«•*»«»• os tegiánte
eei« da Ditiam tio Diá (1) raateMCáo da corarauçáb tipSaroo SMteaiM
Idtssf) SA como npio barco (McosUno OB EmtesáD CBanco rtiçoM»
no*) e. cmidiqgen<4mej'áe. raíteaç-le da abertora, pela Setiátratiera dl

eonsa de n« tsatosw. n» agãMa n* 2271. prae ^ Danço Deooefiino

rtepte Goma Ccererae AtAqrúwa da E«n«são*): a (H) cuKtoaçáe pari

quea PlarmcfTruoee Dnirtutoora do Ttedo» eVaforae lAbR^tosUd^

sfuM agem» fteuciãrto da CrnissAo, a a Bacunvadora aasmara Wtiea os
dacumontq» a reslzern iodca o» aio» necessãnes para e cumpimento nlegtM das deftoerações a «erem tonteds» petos Tibáaree tias CRI na AQT
ndiAísdo, sera tentação, a brmnliraçãu de icdose quataquor docurnemu»
Oa EiniMáo, contoima rteceesáiio infonoaçáas AtitotoriMa: os Tilulsrea

tis CR> deverão se oprasoncsr no «nderaço da BecurHUadora. ac*má ev
pelando os tiacienerOM que ccrrçvowi sua czxxlgão Oe Tteáar
CM CRI. Os que se fuerem regraseniur per procuração deverão entregar 0
ineCfiimervo oe mandato, «om poeerae «speelficBS para representação na
AOT no mesmo erwtça tia SeoMttuatiora mPtoadeaoma. rio mceieeeo
tia raolração da M3T, Sem prefira • am bartefiele de tempo. ceTAáMee
tioe CRl pcticrão «ncMivnhar prvyumcnM ea docuncnica eotrvraboitHe
tiesuarepresMUaçãopsraoMmaf itiuQaneOManneacDtabt Sáe^aáOk
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SEGUROS

Nova Viçosa,24 de abril de 2019

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PREGÃO PRESENCIAL U'. 131/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N'. 533/2019.

DECLARAÇÕES
A Seguros Sura S/A,, Inscrita no CNPJ sob o n® 33.065.699/0001-27, sediada na Avenida das Nações Unidas,
12995 - 4° andar - Brookiln Novo - 04.578.000 - São Paulo ■ SP, declara através de seu representante legal
sob as penas da Lei que;

Atendemos todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do PREGÃO EM REFERÊNCIA, e que
possuímos as condições operacionais necessárias ao cumprimento do objeto do Edital e que estamos cientes de
todos as exigências e condições relativas ao mesmo em atendimento ao inciso VII do ail 4° da Lei n® 10.520
de 17/07/02;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo llcltatórío e que
não foi declarada inidônea para licitar com este órgão ou contratar com a Administração Pública, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Para fins do disposto no inciso XXXIII do art, 7® da Constituição Federal, e art. 27, inc. V, da Lei n® 8.666/93,
acrescido pela Lei n® 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e também não contratamos menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de
atividade;

Atendemos todos os requisitos e corpo técnico em quantidade e qualidade necessária ao atendimento do
objeto da licitação, estamos cientes de todas as Informares e condições para o cumprimento das obrigações
deste certame bem como o cumprimento das normas do artigo 9° da lei Federal N" 8.666/93;

Elaboração Independente de proposta em atendimento à Instrução Normativa SLTI/MP n® 02. de 16 de setembro
de 2009;

Nos preços estão Induídos todos os Impostos, bem como quaisquer despesas diretas e indiretas, incidentes sobre o
objeto desta licitação, nada mais sendo licito pleitear a esse título;
Declaramos mais, que concordamos com todas as condições do edital, anexos e demais adendos.

Atenciosamente,

SEG^/ROS^URA S/A.
CNPJ N® 33.065.699/0001-27

Darlan Viana Silva

'33.065.69910001-27
cpGUROS SURA S.A.

RG: 1694970-SPTC/ES

darlan
VIANA silva
COMERCIAL
FONE {27) 992D4-S2<iW
dartaiuginheti-bseguroscombr

CPF: 057.123.347-39

,

SÃO PAULO

•

Seguros SURA
Avenida das Nações Unidas, 12.995-4° andar-Brookiin Novo-São Paulo-SP-CEP 04578-000 Tel.; 11 3556 7000

www.scgurossura.com.br

n

\
MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BA
ENVELOPE "1" - PROPOSTA FINANCEIRA

COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 131/2019
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CNPJ/MF N"61.074.175/0001-38

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261, ALA A, 18" ANDAR, VILA GERTRUDES,
SÃO PAULO/SP - CEP 04794.-000

1

T«

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Av.das Nações Unidas. 14.261•Ala A* 29< andar
04794-000
'
Vila Gertrudes • São Paulo/SP
www.rrapfre.com.br

(

c

MAPFRE

CNPJ: 61.074.179/0001-38

PROPOSTA DE PREÇOS

AO

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
PREFEITURA DE NOVA VIÇOSA
PREGÃO PRESENCIAL N" 131/2019
PROCESSO N"533/2019

Razão Social: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Endereço: Av, das Nações Unidas, 14.261, i 8" andar- Vila Gertrudes, São Paulo/SP - CEP 04794-OOÜ
Telefone:(11)5111-1176/1571 Fax:(11)5112-815Ü
E-mail Instítuicional: esclarecelicita@bbniaDtTe.com.br: contratosnp@bbmapfre.coni.br
CNPJ/MF; 61.074.175/0001-38

SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24h OBOO 775 5045 - Ouvidoria 0800 775 1079- Ouvidoria Defidentes Auditivos ou de Fala 0800 962 7373•Atendimento de segunda

8 sexta-feira, das 60 às 160 (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos diretos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e soluclonar^nflltos não atendidos
pelos canais de aiendímenlo habituais.

/

(
WAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Av. das Nações Unidas, 14.261 • Ala A* 294 andar

MAPFRE

04794 000• Vila Gertrudes • S3o Psulo/SP

www.mapfre.com.br
CNPJ: 61.074.175/0001-38

Inscrição Estadual: 108.244.683.il

Dados Bancários: Banco do Brasil Código do Banco: 001 - Agência: 1912-7 Conta Corrente: 1.083.650-0
Representante Legal que assinará o contrato:
Alexandre Ponciano Serra, casado, diretor, securitário, RG o" 29.499.596 SSP/SP e CPF/MF a° 219.802.708-99, residente e domiciliado na
Avenida das Nações Unidas, 14.261 -Vila Gertmdes- São Paulo/SP.

Objeto: Contratação de cobertura de seguros de veículos da frota municipal.
LOTE N"01 - SECRETARLA MUNICIPAL DE SÁUDE
Descrição

Itens

FIAT

nORINO

HARD

WORKING

Un

I

Quant Franquia

Franquia

Valor

de Vidros

Unitário

Valor Total

ANO

2019/2019 ÜKM ; veículo tipo turgoneta,cor b runca,
novo, 88cv, ar condlonado,ilumunação natural e
1

artifícial , sinalízador optico e acústico, suporte para

Un

1

RS 6.606,67

RS 130,00

RS 5.196,00

RS 5.196,00
j'

/j)

soro e plasma, pega mão, armário , maca retrátU ,

fs
o

equipamentos obrigatórios

V
'
y •

2

FIAT FJORINO MARIMAR ANO 2018/2019 OKM ;

ün

1

RS 5.306,67

RS 4.877,00

RS 4.877.ÜU

SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Pala 24ti 0800 775 5045 • Ouvidoria 0600 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Feia 0600 962 7373 - Atendimento de segunda

a sexta-feira, das 8h às 16ti (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não ^ndidos
pelos canais de alendimento habituais.

(

J

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Av. rias NaçSes Unidas, 14.261 • Ala A» 29'andar
04794-000• Vila Gertruries • São Paulo/SP

MAPFRE

www.mapfrc.com.br

veiculo tipo ESP/CAMIONETE/AMBULANClA,cor

RS 130,00

branca, novo,88cv,ar condionado ,iluniunaçâo natural e

artificial, sínalizadcr optico e acus tico, suporte
para soro e plasma, pega mão,armário, raaca retrátil
,equipamentos obrigatórios exigidos pelo Contrante,

FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MOD ELO 2019 OKM
3

;,cor branca, novo, 130cv, dicsel, ar condionado,

Un

1

R$ 6.250,00 RS 300,00

Un

1

R$ 6.250,00 RS 300,00

Un

I

R$ 6.306,67

RS 5.523,00

RS 5.523,00

RS 5.523,00

RS 5.523,00

RS 5.283,00

RS 5.283,00

unidade móvel,equipamentos obr igatorios

exigidos pelo Contran .CHASSI -

FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MOD ELO 2019 OKM
;,cor branca, novo, 130cv, diesel, ar
4

condionado,capacidade passageiro s 15+1,veiculo
destinado a transporte sanitário, e quipamentos
obrigatórios exigidos pelo Contran. CHASSI XXX
EMITIR NF

5

CHEVROLET - MONTANA RAY TEC

AMBULANCU - ANO 2018/2019 - 99 CV - FLEX -

COR BRANCA - CHASSI - 9BGC A8030KB100644,
SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24h 0600 775 5045 - Ouvidoria 0800 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 962 7373• Atendimenio de segunda

a sexta-feira, das 6h és 18fi (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para aluar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos nãofçtendldos
pelos canais de atendimento habituais.

(

(

4

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Av. da? Naçães Unidas. 14.261 • Ala A* 29* andar
04794-000 • Vlta Gertrudes • Sâo Paulo/SP

MAPFRE

www.m3pFre.c0m.br

RS 160,00

PLACA: PLC7844

6

FIAT DUCATO MC RONTANA AMBULANCIA ANO 2014/2014 • 127 CV - DIESEL - COR BRA4NCA

Un

1

R$ 8.083,33

Un

1

RS 8.083,33

RS 350,00 RS 6.799,00

RS 6.799,00

RS 350,00 RS 6.799,00

RS 6.799,00

.CHASSI ■ 9.W24-'5G.^4E2l.^l44i. PLACA; PLQ4062

7

FIAT DUCATO GREENCAR .\MBULA.NCIA • ANO
201S/20J 8 - 1
CV - DIESEL - COR BRANCA CHrVSS! ■ 3C6DFVBK5JEI26.Í82. PLACA; FLE 8903
-

- VAtOR TOlrAL

RS 40.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01:R$ 20.000,00(Vinte mil reais).

SAC 24Fs 0800 775 4545 - SAC Deficiente Auditiva ou de Fala 24h 0800 775 5045• Ouvidoria 0800 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Fala 0600 962 7373 - Atendimenlo de segunda
a sexia-feira, das 8h às 16h (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para aluar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos
atendidos
pelos canais de atendimento liabiluaís.

(

5-

UAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Av.das NaçQes Unidas, 14,261 • Ala A' 29^ andar
04794-000• Vila Gertrudes • SSo Paulo/SP

MAPFRE

www.mapfre.com.br
CNPJ;61.074,175/0001-38

LOTE N® 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS

DESCRIÇÃO

ITENS

UN

QTD

MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO 32P; 132CV 1

OFICIAL - ESCOLAR - DIESEL AN O 2018/2019 -

un

Franquia

Franquia de

Valor

Valor

Vidros

Unitário

Total

RS 8.350,00

RS 8.350,00

RS 15.183,33

RS 300,00

RS 14.846,67

RS 300,00

RS 13.307,00

RS 300,00 RS 9.155,83

1

CHASSI - 93PB58M10KC098237,PLACA:PLF 9634

VW NEOBUS TH O / PAS/ONIBUS /T/ESCOLAR - 29
2

P; 160CV - OFICIAL - DIESEL - AN O 2018/2019 -

un

1

un

1

RS 8.182,51 RS 8.182,51

CHASSI 9532M52P4KR908367,PLACA: PLC1475
MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 91 6.0RE 3

PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P -156CV - OFICIAL -

RS 9.15^^

DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASS I

fe
( "r
\o\

9BM979277KB114457,PLACA:PLL0D18
4

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 91 6.0RE PAS/ONIBUS™SCOLAR - 45P - 156CV - OnCIAL -

un

1

RS 13.307.00

RS 9.155,83 RS 9.155,83

SAC 24h 0600 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24ti 0800 775 5045 - Ouvidoria 0600 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 962 7373 - Atendimento de segunda

a sexta-feira, das 8b às 18h (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para aluar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não ^tertdldos
pelos canais de atendimento fiabituais.

(

(
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Av. das Nações Unidas. 14.261•Ala A* 29* andar

MAPFRE

04794-000 • Vila Gertrudes•SSo Paulo/SP

wvvw.mapfre.com.br

RS 300,00

DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASS 1

9BM979277KB114498,PLACA: PLL6E04

MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 91 6.0RE s

PAS/ONIBUSnr/ESCOLAR - 45P - 156CV - OFICIAL un

1

R$ 13.307,00

RS 300,00 RS 9.155,83 RS 9.155,83

DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASS 1

9BM979277KB114529,PLACA: PLL4ES1
VALOR TOTAL

RS 44.000,0 D

VALOR TOTAL DO LOTE 02:R$ 44.000,00(Quarenta e Quatro Mü Reais).

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:R$84.000,00(Oitenta e Quatro Mfl Reais).

Declaramos que conhecemos e estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos
expressamente que nos preços cotados estão incluídos todos os custos, incluindo tributos diretos e indiretos c demais despesas decorrentes do
serviço objeto dessa licitação.

SAC 24h 0800 775 4545- SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0800 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 962 7373 - Atendimento de segunda
a sexta-feira, das 6h às 16h (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos
pelos canais de atendimento habituais.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Av. das Nações Unidas, 14.261 • Ala A* 29< andar
04794-000• Vila Genrudes• São Paulo/SP
www.mapfre.com.br

MAPFRE

CNPJ: 61.074.175/0001-38

DESCRIÇÃO DOS RISCOS QUE DEVERAM SER COBERTOS PELO SEGURO TOTAL
A contratada deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as despe.sas
indispensáveis ao salvantento e transporte do veículo até a oficina, ou locai adequado, mais próximo do
sinistro e as indenizações ou prestação de serviços correspondentes a cada uma das coberturas do seguro:
Roubo ou furto, bem como os danos causados pela tentativa desses.

Colisão com veículos, pessoas ou animais, abarolamento e capoiamento.
Incêndio e explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e eventual por
terceiros.

Quedas de precipícios ou de pontes e. queda de agentes externos sobre o veículo
Acidente durante tianspojte do veículo por meio apropriado.
Submersão total, ou parcial, em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive, quando
guardado em subsolo.
Granizo. Furacão. Terremotos e enchentes.

Socorro mecânico e rebtx|ue 24 horas.
Limites de indenização (xir cobertura: a) Responsabilidade Civil Financeira (RCF): I - Valor para

indenização de danos materiais RS .^0.000.00(cinqüenta mil reais): II - Valor para indenização de danos

pessoais

RS 50.(X)0.(K) ( cinqüenta mil reais): b) Acidente por pas.sageiro (APP): I - Valor para

indenização morte por jiessoa: 15.000.00 (quinze mil reais), coberturas de vidros, faróis, lanternas e
retrovisores e franquia normal.

COBERTURA TIPO 1 - TOTAL E/OU COMPREENSIVA

SAC 24h 0800 775 4545- SAC Deficiente Audilivo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0600 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Fala OSOO 962 7373 - Atendimento de segunda
a sexta-feira, das Sh ás 18h (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos
pelos canais de atendimento habituais.

(

(

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Av. das Naçfies Unidas, 14.261 • Ala A* 29» andar
04794-000 • Vila Gertrudes • SSo Paula/SP
www.maprre.com.br
CNPJ; 61.074.175/0001-38

^
DEID Cl
W ItÍ»^ ■ ~nC

Colisão;
Incêndio:

Roubo:

Responsabilidade Civil Facultativa de veículos -RCF-V;
Acidentes Pessoais de Passaaeiros - APP RS .

COBERTURAS ADICIONAIS

Acessórios: loca-fitas. rádios, gravadores. cd*s, umplificadores. equalízadores.
antenas elétricas, alto-falantes, faroletcs. buzinas. rodas especiais, vidros, etc., ainda que

fornecidos pelo fabricante, incluídos na fatura de compra do veículo.

Cobertura de serviços em tempt) integral. a.ssistindo e socorrendo aos passageiros e aos
veículos em caso de acidentes, pane mecânica e/ou elétrica, incêndio e roubo ou furto do
veículo segurado, onde possamconsiar:

SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Defdente Auditivo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0800 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 962 7373 - Atendimento de segunda
a sexta-feira, das 6h às 18h (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos
pelos canais de atendimento habituais.

(
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Av. das Nações Unidas, 14.261 • Ala A» 29^ andar
04794-000 • VilaGertrudes • São Paulo/SP

(

www.mapfre.com.br
CNPJ: 61.074.175/0001-38

r

Assistência 24hora.s

> Reboque;
> Transporte allemaiivo;

> Serviço deTáxi;
> Socorro em caso de paneseca
'r Troca de pneu furado;
> Serviço de chaveiro;

'r Acompanhamento médicivhospiialar;
> Hospedagem em hotel;
'r Remoção para hospital;
>

f

lÚl ZW
8—HIC
W IVI
r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
C

Motorista substituto;

> Passagens pura acompanhantes, caso o segurado e/ou passageiro.s permaneçam
hospitaii/ados por mais de 03 (três) dias;
> Traslado de corpo.

Cobertura de vidros protegidos em lodo o território nacional quer seja em substituição
ou reparos.
GARANTIAS A SEREM CONTRATADAS

FRANQUIA

SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0600 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Fala 0600 962 7373 - Atendimento de segunda sexta-feira, das 8h às I8h (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos
pelos canais de atendimento habituais.

(
MAPFRE SEQUROS GERAIS S/A
Av. da; Nações Unidas. 14.261 • Ala A* 29'andar
04794-000 • Vila Gertrudes• SSo Paulo/SP

MAPFRE

www.mapfre.coni.br
CNPJ; 61.074.175/0001-38

Acessórios- no máximo 10 %(dez por cento)do valor do bem:
RCF-V - não há;
APP - não há.

DAS COBERTURAS

As coberturas destiiiam-se a garantir ao Contratante Segurado até o limite máximo de

indenização ou o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, por danos
involuntários pessoais e/ou materiais, casados em seu próprio veículo, a terceiros
transportados, terceiros não iriuisportados. bem como demais situações causadas pelo
veículo segurado, decorrentes de risco aberto.
COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO,INCÊNDIO E ROUBO - DANOS CAUSADOS PELO PRÓPRIO VEÍCULO

> Casco e demais superfícies;
'r

Acessórios.

RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - RCF -V

SAC 24h 0600 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0300 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Fala 0300 962 7373 - Atendimento de segunda
a sexta-feira, das 8h às 18ti (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos
pelos canais de atendimento habituais.

fc

<
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Av. das Nações Unidas. 14.261 • Ala A« 299 andar

W 1^Mí zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
nC

04794-000• Vila Gertrudes• Sâo Paulo/SP
www.mapfre.com.br
CNPJ: 61.074.175/0001-38

Danos Pessoais
Danos Materiais

ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - AP?

a) Morte;
b) Invalidez Pemianenie e Parcial;
Condições de Pagamento:

O pagamento será efetuado após a entrega da apólice, cm até o 10° dia útil mediante apresentação de Nota

fiscai/Fatiira.

Apólice: A apólice será emitida e entregue no prazo máximo de
Vigência: 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessiveis períodos, nos termos do Art. 57, II da Lei n" 8.666/93.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento desta proposta.
Endereço para envio de Contratos/Correspondência:
SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24h 0000 775 5045 - Ouvidoria 0000 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 962 7373 - Atendimento de segunda
a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos
pelos canais de atendimento habituais.

(
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Av. das Nações Unidas. 14.26}•Ala A« 29'andar

MAPFRE

04794-000• Vila Genriides•Sâo Paulo/SP

www.mapfre.CDm.br
CNPJ;61.074.175/0001-38

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - Departamento de Negócios Públicos
Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A, 18" andar- Vila Gertrudes
CEP: 04794-000 - São Paulo/SP

Declaramos que atendemos a todas as exigências do edital e .seus anexos.

São Paulo, 24 dc Abril de 2019.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

CNPJ/MF n° 6E074JJS/0001-38

LEANDRípíÁLOMÃO BUKZEM
RG: 167.607.11 SSP/MG

CPF: 106.416.160-94

SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0800 775 1079- Ouvidoria Deficientes Auditivos ou de Faia 0800 962 7373 - Atendimento de segunde
a sexta-feira, das 8fi às 18ft (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidas
pelos canais de atendimento habituais.
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CONDIÇÕES GERAIS
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A ACEITAÇÃO DO SEGURO ESTÁ SUJEITA À ANÁLISE DO RISCO.

^v-/ço^

O REGISTRO DESTE PLANO NA SUSEP NÁO IMPLICA,POR PARTE DA AUTARQUIA, INCENTIVO OU RECOMENDAÇÃO À
SUA COMERCIALIZAÇÃO.
PARA SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS NESTAS CONDIÇÕES GERAIS SERÃO UTILIZADAS A LEGISLAÇÃO EA REGULAMENTAÇÃO
EM VIGOR NO BRASIL APLICÁVEIS AO SEGURO DE AUTOMÓVEL.

O SEGURADO PODE CONSULTAR A SITUAÇÃO CADASTRAL DO SEU CORRETOR DE SEGUROS NO SITEVIÍWW.SUSEP.GOV.BR,
PORTANDO O NÚMERO DO REGISTRO DELE NA SUSEP, SEU NOME COMPLETO. CNPJ OU CPF.

GLOSSÁRIO
Segue definição de cada termo e expressão utilizados nestas Condições Gerais para exata compreensão de seu conteúdo, A
interpretação será apenas e tão somente a constante nesta cláusula, não cabendo a utilização de qualquer outra.
Aceitação
Ato de apiovação da proposta, submetida à Seguradora para contratação do seguro,
Acessórios

São peças fixadas em caráter permanente no veículo segurado, independentemente de ser ou não original de fábrica,
referentes a som e imagem (rádios e toca-fitas, conjugados ou não, ampiificadores, equalizadores, CD players,
autofaiantes, televisores, telefones móveis e aparelhos transmissores e ou receptores de rádio).
Acidente Pessoal de Ocupante (APO)

É o evento súbito, involuntário e violento, com data caracterizada, exclusivamente, provocado por acidente de trânsito
com o veículo segurado, causador de lesão física que, por si só, e independente de toda e qualquer outra causa,tenha
como conseqüência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial dos ocupantes do veículo segurado.
Apropriação Indébita
Ato ilícito que consiste em apropriar-se de coisa alheia móvel, como se sua fosse, de que tem a posse ou a detenção,
Apólice
Documento que formaliza a aceitação do contrato de seguro e discrimina o bem segurado, as coberturas e o Limite
Máximo de indenização contratado pelo Segurado.
Avarias

São os danos existentes no veículo, anteriores à contratação do seguro ou que, mesmo sendo posteriores à contratação,
não possuam nexo com o sinistro ocorrido.
Aviso de Sinistro

Comunicação da ocorrência de um sinistro que o Segurado é obrigado a fazer à Seguradora, assim que dele tenha
conhecimento.
Beneficiário

É a pessoa física ou jurídica que detém legalmente direito à indenização, no caso de evento coberto.
Bônus

Desconto concedido ao Segurado, na renovação consecutiva do seguro, desde que não tenha havido nenhuma ocorrência
de risco coberto e indenizado pelo seguro durante o período de vigência da apólice anterior, qualquer transferência de
direitos e obrigações, ampliação de cobertura ou qualquer interrupção no contrato de seguro.
Cabine Suplementar
Segunda cabine. de fibra,fixada no veículo, que aumenta a capacidade de transporte de pessoas.Sua instalação deve

estar adequada à legislação vigente, e ser aprovada Junto ao (írgão ou Entidade Executivo de Trânsito.
Carroceria

Estrutura acoplada na parte traseira do veículo destinada ao transporte de carga.
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Carta Verde

Seguro, obrigatório, de responsabilidade civil do proprietário e/ou condutor de veículos terrestresjautomóvel de passeio

- particular ou de aluguel), não matriculados no país de Ingresso, em viagem lnternacípngl^'È^&gs membros do
MERCOSUL, para danos causados a pessoas ou objetos não transportados.
Casco

O automóvel segurado propriamente dito.
Central de Bônus

Comitê das Seguradoras, dentro da CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Segurai Gerais), órgão da
FENASEG (Federação Nacional das Seguradoras), que administra as informações prestadas dos registros das apólices
de seguros, referente à classe de bônus.
Certificado de Seguro

Documento destinado ao Segurado, emitido pela sociedade Seguradora no caso de contratação coletiva, quando da
aceitação do proponente, da renovação do seguro ou da alteração do limite máximo de indenização ou prêmio.
Condições Contratuais
Correspondem ao conjunto das Condições Gerais, Especiais e Particulares de um mesmo seguro.
Condições Gerais
Conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as
obrigações e os direitos das partes contratantes.
Condições Especiais
Conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e ou cobertura de um plano de seguro, que
eventualmente alteram as Condições Gerais.
Condições Particulares
Conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais e ou Especiais de um plano de seguro, modificando ou cancelando

disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a
cobertura,

Condutor Eventual

Pessoa menor de 26 (vinte e seis) anos, devidamente habilitada a conduzir o veículo segurado, que reside com o principal
condutor e conduz o veículo segurado, no máximo, 2 (dois) dias da semana, bem como seus filhos e funcionários
residentes ou não que também possam utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias da semana.
Corretor de Seguros

Pessoa física ou jurídica, intermediário legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre as
Seguradoras e o público consumidor em geral. O corretor de seguros responde civilmente perante os Segurados e as

Seguradoras pelos prejuízos que causar no exercício da atividade de corretagem, por ação ou omissão, dolosa ou culposa.
Culpa Grave

Termo utilizado para expressar a forma de culpa que mais se aproxima do dolo, motivada pela falta extrema do agente,
que não prevê fato previsível aos homens comuns e, embora sem a intenção, assume o resultado de produzi-lo.
Dano Corporal

Lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa, em conseqüência de acidente de trânsito envolvendo o
veículo segurado. Danos estéticos, morais, mentais ou psicológicos, não são abrangidos pelo dano corporal.
Dano Estético

Dano físico permanente que reduz ou elimina os padrões de beleza ou estética.
Dano Material

Dano causado exclusivamente à propriedade material de terceiro.
Dano Moral

É todo dano que traz como conseqüência ofensa a honra, ao sentimento, a dignidade pessoal ou familiar, ao respeito
aos mortos, ao ânimo psíquico, moral e intelectual, ao nome, a imagem, a privacidade, ao bem estar e a vida.
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Endosso

Documento emitido pela Seguradora durante a vigência da apólice para formalizàm^itação de quaiquer alteração
no contrato de seguro.
Equipamentos

Peças instaladas, em caráter permanente no veículo segurado, destinadas a um fim específico, não relacionadas à sua
locomoção, decoração ou lazer dos ocupantes do veículo.
Estelionato

Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo aiheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Estípulante

Pessoa física ou jurídica que contrata a apóiice coietiva e que fica investida de poderes de representação dos Segurados
perante a Seguradora nos termos da legislação e regulamentação em vigor.
Fator de Ajuste

Percentuai estabeiecido peio Segurado no ato da contratação do seguro, que será aplicado sobre o valor que constar na
tabela de referência de cotação para o veículo, para a estipulação do valor da indenização integral do veículo segurado. A
aplicação do fator de ajuste pode resultar em valor superior ou inferior àquele cotado na tabela de referência estabelecida
na proposta, de acordo com as características do veículo e seu estado de conservação.
Franquia

É a participação obrigatória do Segurado, dedutível de cada evento coberto e indenizáveí pelo seguro.Afranquia não será
cobrada nos eventos cobertos e indenizáveis decorrentes de queda de raio e suas conseqüências, explosão acidental,
incêndio e no caso de Indenização Integral do veículo.
Furto Simples

Subtração parcial ou total do veículo segurado sem ameaça ou violência à pessoa.
Furto Qualificado

Subtração total ou parcial do veículo segurado com destruição ou rompimento de obstáculo; com abuso de confiança, ou
mediante fraude, escalada ou destreza; com emprego de chave falsa; ou, mediante concurso de duas ou mais pessoas.
Indenização Integral do Veículo
Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo evento coberto, atingirem ou
ultrapassarem 75% (setenta e cinco por cento) do valor contratado para cobrir o veículo segurado.
Indenização
Valor que a Seguradora deve pagar em caso de sinistro coberto pelo contrato de seguro.
Invalldez Permanente por Acidente

Perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, que implique na redução ou
extinção da capacidade para o exercício pleno das atividades normais.
Limite Máximo de Indenização (LMI)
Limite fixado na apólice de seguro para cada cobertura, representando o valor máximo que a Seguradora indenizará
ao Segurado no caso de risco coberto.
Liquidação de Sinistros
Pagamento da indenização (ou reembolso) ao beneficiário referente aos prejuízos suportados em conseqüência de
risco coberto e indenizáveí.

Ocupante do Veículo
Pessoa que se encontra no interior do veículo segurado, no momento do acidente, inclusive o próprio condutor.
Oficinas Referenciadas

Oficinas particulares e Concessionárias que, por meio de contrato, prestam serviços à Seguradora.
Perda Parcial do Veículo

Caracteriza-se a perda parcial quando o custo da reparação do bem segurado não atingir 75% (setenta e cinco por
cento) do valor contratado do veículo segurado.
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Prêmio

Importância paga pelo Segurado ou Estipulante à Seguradora para que ela
Segurado está exposto.

contratados aos quais o

Prescrição
Perda do direito de ação para reclamar judicialmente os direitos ou obrigações em virtude do decurso dos prazos
previstos em lei.

Principal Condutor
Pessoa legalmente habilitada a conduzir o veículo segurado e que o utiliza no mínimo 3 (três) dias da semana, Havendo
mais de um condutor nesta condição deverão ser utilizados os dados da pessoa mais jovem entre eles.
Proponente

Pessoa física ou jurídica interessada em contratar o seguro.
Proposta de Seguro

Documento que formaliza o interesse do proponente em contratar o seguro, na qual constam as Informações sobrço
risco 0 o limite máximo de indenização a ser contratado, para a sua avaliação e para a precifícação do seguro.
Questionário de Avaliação do Risco
Conjunto de perguntas sobre o(s) condütor(es) e seus hábitos com relação à utilização do veículo, que constam da
proposta de seguro, com objetivo de piecificar adequadamente o risco, motivo pelo qual deve ser respondido pelo
proponente, de modo claro e preciso.
Regulação de Sinistro
Conjunto de procedimentos realizados para a apuração das causas, circunstâncias e conseqüências do evento para
avaliar a caracterização da cobertura e apurar os prejuízos.
Risco

Evento futuro e incerto, de natureza súbita e Imprevista. Independente da vontade do Segurado, cuja ocorrência pode
provocar prejuízos de natureza econômica.
Roubo

Subtração do lodo ou parte do bem com ameaça ou violência à pessoa.
Salvado

São os bens resgatados de um evento coberto, parcial ou totalmente danificado, que ainda possua valor econômico.

Segurado
Pessoa física ou jurídica que tendo interesse segurável contrata um seguro em seu benefício ou de terceiro.
Seguradora
Empresa legalmente autorizada a comercializar o seguro que, mediante o recebimento do prêmio, assume os riscos
descritos no contrato de seguro.
Sinistro

Ocorrência de acontecimento Involuntário e casual previsto no contrato de seguro, para o qual foi contratada a cobertura.
Sub-rogação
Transferência para a Seguradora de direitos, ações, privilégios e garantias do credor em virtude do pagamento da
indenização.
Tabela de Prazo Curto

Tabela utilizada para cálculo da restituição tío prêmio ou ajuste da vigência do seguro nos casos de pagamento parcial
do prêmio.
Tabela de Referência

Tabela publicada em revistas especializadas,jornais de grande circulação ou por melo eletrônico, elaborada por instituição
de notória competência, que contém a cotação atualizada do veículo no mercado.
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Tabela Substituta

Tabela publicada em revistas especializadas,jornais de grande circutá^â^Sâlíifmelo eletrônico, elaborada por Instituição
de notória competência, que contém a cotação atualizada do veiculo no mercado. Esta tabela será utilizada em caso
de extinção ou interrupção da publicação da tabela de referência adotada por ocasião da contratação do seguro.
Terceiro

Pessoa culpada ou prejudicada no acidente, exceto os ocupantes do veiculo segurado, o próprio Segurado ou seus
ascendentes, descendentes, cônjuge ou companhelro(a) e irmãos, pessoas que residam com o Segurado ou que dele
dependam economicamente, e ainda os sócios, diretores, administradores e controladores da pessoa jurídica.
Valor de Novo

Valor constante na tabela de referência para o veículo zero quilômetro.
Valor Determinado

Quantia fixa garantida ao Segurado, no caso de indenização integral do veiculo, estabelecida em moeda nacional e
estipulada pelas partes no ato da contratação do seguro.
Valor de Mercado Referenciado

Quantia variável garantida ao Segurado, no caso de Indenização integral do veículo, expressa em moeda corrente
nacional, fixada de acordo com a tabela de referência de cotação para veiculo, previamente estipulada na proposta
do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual a ser aplicado sobre a tabela estabelecida para o cálculo do
valor da indenização, na data do pagamento da indenização.
Vigência

É o período de tempo fixado na apólice, que determina a validade do contrato de seguro.
Vistoria Prévia

Inspeção realizada pela Seguradora, antes da aceitação do risco, para verificação das características e condições do
veículo a ser segurado.
Vistoria de Sinistro

Inspeção efetuada pela Seguradora, em caso de sinistro no veiculo segurado, por meio de peritos habilitados, para
verificar os danos ou prejuízos por ele sofridos.
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REGRAS GERAIS
1.

OBJETIVO DO SEGURO
O contrato de seguro tem por objetivo garantir ao Segurado ou seu beneficiário, até o limite máximo de indenização
contratado para cada cobertura, o pagamento de indenização,em conseqüência direta da ocorrência dos riscos cobertos
e expressamente convencionados nas coberturas e cláusulas contratadas, bem como as despesas com socorro e
salvamento do veículo segurado, respeitados os riscos excluídos do contrato de seguro. O seguro de automóvel abrange
veículos automotores de vias terrestres.

2.

COBERTURAS DO SEGURO
2.1. As coberturas contratadas são aquelas discriminadas na apólice de seguro, respeitadas as regras estabelecidas
nestas Condições Gerais. O Segurado, mediante pagamento de prêmio, deverá contratar uma das coberturas
básicas e poderá contratar coberturas adicionais (opcionais), conforme a seguir relacionadas.
2.1.1.

Coberturas Básicas

Colisão, Incêndio, Roubo e Furto
Roubo, Furto e Incêndio
Colisão e Incêndio

,

Indenização integrai em virtude de Colisão, Incêndio, Roubo e Furto
Indenização Integral em virtude de Roubo, Furto e Incêndio
2.1.2.

Coberturas Adicionais

O Segurado poderá optar pela contratação das coberturas adicionais abaixo, sempre em conjunto com
uma das Coberturas Básicas descritas no item 2.1.1 acima.

2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.

Acessórios Referentes à Som e Imagem
Tacógrafo, Kit Gás, Carrocerias e Equipamentos- Não originais de Fábrica
Tacógrafo e Kit Gás- Originais de Fábrica
Opcionais não Originais de Fábrica

2.1.2.5. Blindagem
2.1.2.6. Cabine Suplementar
2.1.2.7. Caminhão Basculando
2.1.2.8. Carro Reserva

2.1.2.9. Danos aos Faróis, Lanternas e Retrovisores de Motocicleta
2.1.2.10. Danos aos Vidros - Básica
2.1.2.11. Danos aos Vidros - Blindados

f

2.1.2.12.
2.1.2.13.
2.1.2.14.
2.1.2.15.

Danos aos Vidros-Top PIus
Danos aos Vidros com Logomarca
Extensão de Cobertura para Veículos Rebocados
Extensão da Garantia de Reposição pelo Valor de Novo para Veículo O KM por 180 (cento e

oitenta) dias - incêndio, Roubo ou Furto

2.1.2.16. Extensão da Garantia de Reposição pelo Valor de Novo para Veículo O KM por 12 (doze)
meses- Colisão

2.1.2.17. Extensão da Garantia de Reposição pelo Valor de Novo para Veículo O KM por 12(doze) meses
- Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto
2.1.2.18. Extensão de Perímetro Casco
2.1.2.19. Extensão de Perímetro - RCF-V

2.1.2.20. Extensão de Reboque
2.1.2.21. Garantia de Cobertura

2.1.2.22. Garantia de Reposição pelo Valor da Nota Fiscal - CIR
2.1.2.23. Indenização por Imobilização do Veículo Segurado
2.1.2.24. indenização por Perda de Faturamento
2.1.2.25. Receita Garantida

2.1.2.26. Reembolso de Despesas Extras

2.1.2.27. Reposição de Indumentária de Proteção
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2.1.2.28. Seguro da Franquia

2.1.2.29. Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - Danos Materiais e Danos Corpoi^
2.1.2.30. Responsabilidade Civii Facultativa Veículos - Danos Morais/Estéticos

2.1.2.31. Acidentes Pessoais com Ocupantes de Veículo Segurado

3.

ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
3.1. A celebração ou alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante propc
proponente, seu representante legal ou por corretor de seguros habilitado.

3.1.1.

A Seguradora terá o prazo de 15(quinze) dias, contados a partir do recebimento da proposta de seguro

para se manifestar sobre a aceitação ou não do risco, seja em caso de seguros novos, renovações ou
alterações de seguro,independentemente ria existência de sinistro a Seguradora fornecerá ao proponente
do seguro, seu representante legal e/ou seu corretor de seguros o protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento.
3.2. Serão necessárias as seguintes informações cadastrais do Segurado:
a) Pessoa Física:
a.1) nome completo:

a.2) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);

f

a.3) natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e data de expedição; e
a.4)endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal - CEP, cidade, unidade da
federação), número de telefone e código de DDD.
b) Pessoa Jurídica:
b.1)a denominação ou razão social;
b.2)atividade principal desenvolvida;

b.3) número de identiticação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b.4)endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal - CEP, cidade, unidade da
federação), número de telefone e código de DDD.
3.3. Poderão ser solicitados documentos e/ou informações complementares para análise e aceitação do risco ficando,
neste caso, o prazo de 15(quinze) dias suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da
documentação solicitada. No caso de pessoa física a solicitação ocorrerá apenas uma vez e no caso de pessoa
jurídica a solicitação poderá ser feita mais de uma vez, desde que sejam apresentados os fundamentos do pedido
de novos elementos para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.4. A Seguradora deverá informar por escrito ao proponente, ao seu representante legal ou ao corretor de seguros
sobre a não aceitação da proposta de seguro novo ou renovação ou ainda da proposta de alteração do risco,
especificando os motivos da não aceitação, quando for o caso, respeitado o prazo de avaliação de risco previsto
'

no item 3.3.

3.5. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora quanto ao não-acolhimento da proposta no prazo previsto
neste item caracterizará sua aceitação tácita.
3.6. A Seguradora emitirá a apólice ou endosso em 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação do risco.
3.7. Este seguro é contratado a Risco Absoluto, ou seja, a Seguradora garantirá o pagamento dos prejuízos até o
valor do Limite Máximo de Indenização indicado na Apólice/Certificado para cada cobertura afetada pelo risco
coberto,

3.8. O Segurado,a qualquer tempo, poderá apresentar nova proposta ou sulicitar alteração üa garantia contratualmente

prevista, ficando a critério da Seguradora sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber.
4.

RECUSA DA PROPOSTA

4.1. Em caso de não aceitação de propostas recepcionadas com adiantamento de valor, para futuro pagamento
parcial ou total do prêmio, haverá cobertura securitária por 2(dois) dias úteis, contados a partir da data em que
o proponente, seu representante ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.

4.2. O valor do adiantamento é devido no momento da formalização da recusa, devendo ser restituído ao proponente, no
prazo máximo de 10(dez) dias corridos, integralmente ou deduzido da parcela "pro rata temporis" correspondente

ao período em que tiver prevalecido a cobertura, observado o disposto na cláusula de ATUALIZAÇÃO DE VALORES.
4.3. A apóüce/cerüficado poderá ser cancelada caso a Seguradora não aceite a modificação do risco proposto pelo
Segurado.
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5.

VIGÊNCIA DO SEGURO - INICIO DA COBERTURA

5 wço^

5.1. As apólices e os endossos terão seu início e término de vigência às 24 {vinte e quatro) horas das datas para tal
fim neles indicadas.

5.1.1.

Nas contratações coletivas, o início e o término da cobertura se darão de acordo com as condições
específicas de cada modalidade, devendo o Certificado de Seguro ter início dentro do prazo de vigência
da respectiva Apólice.

5.2. Para as propostas de seguro recepcionadas sem pagamento de prêmio, o início de vigência da cobertura

coincidirá com a data de sua aceitação ou com data distinta, desde que expressamente acordado entre as partes.
5.3. Para as propostas de seguro recepcionadas com adiantamento de valor, para futuro pagamento parcial ou
total do prêmio, o início de vigência da cobertura será:

a) Veículos Zero Quilômetro: a partir da data de recepção da proposta pela Seguradora, desde que a
cobertura provisória tenha sido solicitada à Seguradora, antes da saída do veículo zero quilômetro do
revendedor ou concessionário autorizado pelo fabricante:
b) Renovação desta Seguradora: a partir da data de recepção da proposta pela Seguradora, desde que o
envio tenha sido efetuado até o vencimento da apólice vincenda; e

c) Seouros Novos e Renovação de Outra Seguradora: a partir da data da realização da vistoria prévia.

6.

FRANQUIAS
6.1. O seguro de automóvel está, obrigatoriamente, sujeito à aplicação de franquia dedutível de cada reclamação
indenizável, cujo valor está expresso na apólice.
6.2. Não haverá aplicação da franquia de casco nas indenizações provenientes de incêndio, queda de raio. explosão
e indenização integrai do veículo.

7.

FORMAS DE INDENIZAÇÃO DO BEM SEGURADO
7.1. De acordo com a opção do Segurado, escolhida na contratação do seguro, a indenização do veículo segurado,
em caso de indenização integral, ocorrerá na modalidade Valor de Mercado Referenciado ou Valor Determinado,
a seguir;
7.1.1. Valor de Mercado Referenciado tem por objetivo indenizar o Segurado de acordo com o valor obtido
mediante aplicação do fator de ajuste por ele contratado para cobrir o casco sobre o valor que constar

na tabela de referência estipulada na apólice vigente na data de pagamento da indenização.
a) O fator de ajuste de que trata o item anterior será estipulado pelo Segurado na data da contratação
do seguro e estabelecido na apólice de acordo com as características do veículo segurado e seu
estado de conservação.
b) A tabela que vigorará como referência de cotação para o veículo segurado será a discriminada na
apólice.

c) No caso de extinção ou interrupção da publicação da tabela de referência adotada na contratação
do seguro, será utilizada automaticamente uma outra tabela de referência chamada de "tabela
substituta", também descrita na Proposta de Seguro e na Apólice.
d) indenização pelo Valor de Novo para Veículo"O Km"é de no mínimo 90(noventa) dias contados a partir
da data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada, conforme o disposto nas

cláusulas Garantia de Reposição pelo Valor de Novo para Veículo O km e Garantia de Reposição pelo
7.1.2.

Valor de Novo para Veículo O km por 180 (cento e oitenta) Dias - Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto.
Valor Determinado indeniza o Segurado pelo valor em reais expresso na apólice contratada para cobrir
o veículo.

7.2. Tratando-se de acessórios referentes a som e imagem, carrocerias, equipamentos, kit gás a indenização integral
será o valor em reais contratado para cobrir estes itens.
7.3. A indenização nunca ultrapassará o valor segurado para o veículo ou para as coberturas contratadas.

8.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
8.1. O Limite Máximo de indenização para cada cobertura constante deste contrato representa o limite máximo de
responsabilidade da Seguradora, em decorrência de um determinado evento, conforme especificado na apólice,
ocorrido a um determinado bem, par ou conjunto garantido durante o período de vigência do seguro.

8.2. Os Limites Máximos de Indenização das coberturas contratadas são independentes, não se somam nenj se
comunicam entre eles.
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8.2.1. Não será permitida em hipótese alguma, durantàc^gênciai^eguro, a transferência de

valores de um objeto segurado para outro. Em caso^^f^T^ji^^Hfolvendo mais de um veiculo

segurado, o Segurado não poderá reivindicar que o excèsstr^ valor segurado de um objeto,
par ou conjunto seja utilizado para suprir a eventual falta em outro.
Para cada veículo especificado na Apólice,o Segurado deverá estipular na proposta o respectivo
valor para o Limite Máximo de Indenização, que restringe o valor máximo de responsabilidade
da Seguradora para todos e quaisquer sinistros ocorridos àquele bem segurado.
8.3. O Segurado poderá solicitar, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, mediante solicitação escrita por
ele ou seu representante, informações ou alterações acerca do Seguro, Incluindo os valores do Limite Máximo
de Indenização, ficando a critário da Seguradora a aceitação e cobrança de prêmio adicional, quando couber.
8.4. Correrão obrigatoriamente por conta da sociedade Seguradora, até o limite máximo da garantia fixado no contrato,
as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um
sinistro, desde que comprovadas sua necessidade e proporcionalidade em relação ao sinistro ocorrido.
8.5. Correrão obrigatoriamente por conta da sociedade Seguradora, até o limite máximo da garantia fixado no contrato,
os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros
tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa, desde que comprovadas sua necessidade
8.2.2.

proporcionalidade em relação ao sinistro ocorrido.

8.6. Não ocorrerá a reintegração do limite máximo de indenização quando da ocorrência de sinistros cobertos.

8.7. Na hipótese do somatório de todas as indenizações pagas ao Segurado atingir o Limite Máximo de
indenização, a Apólice ou item será automaticamente cancelada(o).

9.

VISTORIA PRÉVIA
9.1. A vistoria prévia consiste na avaliação das condições do bem a ser segurado, realizada pela Seguradora antes
da aceitação do risco e não caracteriza cobertura provisória para o veículo.
9.2. O Segurado deverá apresentar o veículo para realização de vistoria prévia sempre que for solicitado pela Seguradora
e especialmente nos seguintes casos:

a)
b)
c)
d)
e)

Seguro novo;
Renovação de congênere;
Substituição de veículo;
Aditamentos à apólice; e
Pagamento em atraso.

10. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
10.1. A Seguradora poderá condicionar a aceitação do risco ou a manutenção do seguro, de acordo com a análise do

^

risco que avaliará o veiculo, região de circulação, o valor de mercado do veículo, entre outros fatores; à instalação

de rastreador, bloqueador ou iocaiizador, o que poderá ser oferecido em regime de comodato ou ainda solicitado
ao Segurado que instale o equipamento por sua conta.
A não instalação do dispositivo de segurança ou a Inativação dele por qualquer causa ou a inadimplência
da taxa do serviço de monitoramento, Implicará:
a) A perda do direito à indenização em caso de sinistro; ou
b) A exclusão das coberturas de roubo e furto com respectiva devolução do prêmio efetivamente pago
destas coberturas, referente ao período a decorrer, observado o disposto na cláusula "Atualização
de Valores"; ou

c) O cancelamento do seguro do veículo quando contratada a cobertura básica de Roubo, Furto e
Incêndio, com respectiva devolução do prêmio efetivamente pago, referente ao período a decorrer,

observado o disposto na cláusula "Atualização de Valores".
10.2. Tratando-se de equipamento cedido pela Seguradora, em regime de comodato, o serviço de localização ou
rastreamento será utilizado para a tentativa de localização do veículo, em caso de sinistro de roubo ou furto.
10.3. Para saber se o veículo se enquadra em alguma das regras acima basta o Corretor de Seguros efetuar uma
cotação nos sistemas de cálculo da Seguradora.
10.4. Regime de Comodato: Ocorrendo sinistro entre a data de transmissão da proposta de seguro e o dia da
instalação do equipamento, haverá cobertura securitária desde que a vistoria prévia, caso seja necessária, tenha

sido realizada. Não sendo instalado o equipamento no prazo acima previsto (primeira data agendada pàh a
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instalação do equipamento) a cobertura securitária ficará suspensa até que ele seja instalado no veículo. Fora
destas condições não haverá cobertura securitária.
10.5. Instalação por conta do Segurado: Haverá cobertura securitária somente após a Instalação do eouloamento
equipfc
proposta em poder da Seguradora e realização da vistoria prévia, caso seja necessária.
11.

RENOVAÇÃO DO SEGURO

r-ôf

11.1. A renovação do seguro é facultativa e para tal o Segurado deverá enviar nova proposta à Segurad
solicitar vistoria prévia para a análise e aceitação do risco.
11.2. O seguro poderá ser renovado automaticamente pela Seguradora,somente uma vez.
11.3. O Segurado poderá manifestar sua concordância com a renovação do seguro pagando a 1'(primeira)
parcela do prêmio fraclonado ou o prêmio total, ficando desta forma garantida a cobertura securitária.
12.

r-

BÔNUS

12.1. Bônus é um Indicador de experiência do Segurado, em função dos sinistros ocorridos e indenizados, a cada
período de um ano de vigência do seguro.

O bônus é único e abrange as coberturas de colisão,Incêndio, roubo e furto, responsabilidade civil facultativa(óar^atsj^
materiais, danos corporais, danos morals/estéticos) e acidentes pessoais com ocupantes do veículo segurado,
TABELA DE BÔNUS
Classe de Bônus

Período Imediatamente Anterior

Sem Reclamação Indenizável

0

0 ano

1

1 ano

2

2 anos consecutivos

3

3 anos consecutivos

4

4 anos consecutivos

5

5 anos consecutivos

6

6 anos consecutivos

7

7 anos consecutivos

8

8 anos consecutivos

9

9 anos consecutivos

10

10 ou mais anos consecutivos

12.2. A definição da classe de bônus na renovação do seguro seguirá os seguintes critérios:
Prazo da

Apólice anterior com vigência

renovação contado

maior que 335 dias

do vencimento da

/^ólíce anterior com vigência
menor que 335 dias

apólice

Sem sinistro

Com sinistro (*)

Sem sinistro

Com sinistro (*)

Até 30 dias

Aumentar 1 classe

Reduzir 1 classe

Manter a classe

Reduzir 1 classe

De 31 a 60 dias

Manter a classe

Reduzir 2 classes

Reduzir 1 classe

Reduzir 2 classes

De 61 a 120 dias

Reduzir 1 classe

Reduzir 3 classes

Reduzir 2 classes

Reduzir 3 classes

De 121 a 180 dias

Reduzir 2 classes

Reduzir 4 classes

Reduzir 3 classes

Reduzir 4 classes

Mais de 180 dias

Excluir todo o bônus

Excluir todo o bônus

Excluir todo o bônus

Excluir todo 0 bônus

(*) Reduz-se uma classe de bônus adicional a cada evento indenizado.
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12.2.1. As regras acima descritas também devem ser consideradas nas seguintes situações:^^
a) Apólice cancelada por iniciativa do Segurado;
b) Apólice cancelada por falta de pagamento;
c) Apólice cancelada por sinistro de Indenização integral.
12.2.2. Para renovação de seguro de outra Seguradora a classe de bônus informada na proposta sera^aniáíaJíáQa
na Central de Bônus. Caso haja divergência na classe de bônus, prevalecerá aquela confirmada pela

Central de Bônus,com conseqüente emissão de endosso para o ajuste do bônus e do prêmio do seguro.
12.3.

Data a ser considerada como vencimento da apólice
Deve ser considerado como vencimento da apólice a data do final de vigência, EXCETO nos seguintes casos:
a) indenização Integral: A data do pagamento da Indenização;
b) Cancelamento: Início de vigência do endosso de cancelamento.

1Z4. Critérios Adicionais

Além das regras definidas na tabela anterior, também devem ser consideradas as regras da tabela a seguir;
Alterações de Cobertura/Franquia/Cláusula

Efeito no Cálculo da Classe de

Bônus da Nova Apólice

Inclusão de cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo/furto) em
Reduzir 1 classe
apólices com cobertura apenas incêndio/roubo/furto ou colisão/incêndio
Alteração para cobertura apenas RCR ou apenas APO, ou apenas Incêndio,
Não interfere no cálculo do bônus
roubo/furlo em apólices com cobertura compreensiva (C.I.R.F)
Alteração (redução ou ampliação de tipos de franquias)

Não interfere no cálculo do bônus

Inclusão ou exclusão de cláusula especial

Não interfere no cálculo do bônus

Alterações de Categoria Tarifária
De

Efeito no Cálculo da Classe de
Para

Passeio (10, 11), esportivo (16, 17) ou
pick-up (14, 15,20,21,22,23)
Outra categoria
Motocicleta (30,31)
De caminhão (40,41,42,43)

Motocicletas (30,31)

Alteração entre as demais categorias tarifárias
12.5.

Bônus da Nova Apólice
Reduzir 2 classes
Reduzir 2 classes

Reduzir 2 classes
Não interfere no cálculo do bônus

Aplicação do Bônus
O bônus é aplicado a qualquer tipo de seguro auto, independente do tipo de cobertura contratada;

O bônus é considerado para cada item da apólice, não podendo ser aproveitado para mais de um Item na renovação;
No caso de substituição de risco, por endosso ou na renovação, não se deve trocar por veículo de propriedade
de terceiro, sem relação com o Segurado, para aproveitamento de classe de bônus;
As regras de ampliação de cobertura e alteração de categoria tarifária são cumulativas. Caso haja mais de um
tipo de alteração devem ser somadas as reduções de classes de bônus.
Exemplo: Havendo alteração de cobertura de incêndio, roubo/furto para Colisão, incêndio, roubo/furto e ao mesmo
tempo alterar de categoria tarifária 30(motocicleta) para 10 (passeio), deverão ser reduzidas 4 classes de bônus.
1Z6. Cálculo da Classe de Bônus

Considera-se o número de eventos indenizáveis ocorridos com o item da apólice, mesmo que haja mais de uma
cobertura utilizada num mesmo evento;

Para aumento ou redução da classe de bônus, considera-se a classe de bônus da apólice vincenda.
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12.7. Situações em que não se reduz classe de bônus:
• Utilização de serviços de assistência;
• Reparo exclusivo de vidros;
• Utilização de carro reserva sem atendimento de sinistro;
•

Abertura de sinistro e não utilização do seguro,

12.8. Categorias tarifárias sem direito a bônus
As seguintes categorias tarifárias não têm direito a classe de bônus:
• Categoria 88- Viagem de entrega;
• Categorias 90 e 91 - Locadoras;
• Categoria 95- Auto escola;
• Categoria 99- Chapa de experiência/fabricante.
12.9. Seguros Plurianuais

a) Para as apólices emitidas com vigência superior a 1 (um) ano o bônus será apurado de uma única vez com
a análise de todo o período de vigência da apólice calculado da seguinte forma:
a.1)O cálculo é feito, acrescentando-se uma classe de bônus a cada ano sem sinistro (não se devem somar
os anos com sinistro). Depois, desconta-se uma classe a cada evento indenizado.
Exemplo 1

Apólice trienal sem sinistros: concedem-se 3 classes de bônus ao final do 3°(terceiro) ano, na renovação
da apólice.
Exemplo 2

Apólice trienal com 1 sinistro: somam-se 2(dois) anos sem sinistro e desconta-se 1 sinistro indenizado,
chegando-se ao acréscimo de uma classe de bônus, Este resultado é o mesmo que se chegaria em 3
apólices anuais sucessivas.
12.10.Seguro Auto Mensal

Na renovação de apólices com fatura mensal, o cálculo de bônus é Idêntico ao das apólices anuais, ou seja, há
necessidade de um ano de vigência para concessão da classe de bônus.
12.11.Apólices de Frotas
O bônus é associado a cada veículo indicado na apólice, Nos casos de substituição do veículo, o bônus permanece
para o novo veiculo do Item, não sendo permitido o remanejamento de bônus entre Itens de uma apólice coletiva
para nenhuma finalidade,
12.12.Transferência de Bônus

O bônus é pessoal e intransferível. Em casos renovação em nome de outra pessoa,o bônus é totalmente excluído.
No entanto, admite-se a transferência de bônus nos seguintes casos:
De

Para

Requisito

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

0 novo Segurado deve ser um dos sócios
Contrato social da empresa
da empresa

Pessoa física

Pessoa Jurídica

0 antigo Segurado deve ser um dos
Contrato social da empresa
sócios da empresa

Pessoa Jurídica

Pessoa Jurídica

A composição societária deve ser a

Comprovação

Contrato social da empresa

mesma

0 novo Segurado deve constar na
Cônjuge/

Cônjuge/

apólice que está sendo renovada, como

Companheiro(a) Companheiro(a) condutor principal do veículo, por no

mínimo 6 (seis) meses.

Certidão

de

casamento

ou

declaração simples de união

estável registrada em cartório

0 novo Segurado deve constar na
Pais/Filhos

País/Filhos

apólice que está sendo renovada, como

Documento de identidade ou

condutor principal do veículo, por no certidão de nascimento
mínimo 6 (seis) meses.
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De

Requisito

Para

Comprovação

A transferência do bônus somente

pode ser feita nas seguintes condições
cumulativas:

Para pai, íiiho ou cônjuge quando o
receptor do bônus constava como
Segurado
falecido

Herdeiro

Documento do vei&tritfgni nome

principal condutor por no mínimo 6
do novo Segurado e certidão
(seis) meses na apólice que está sendo

de casamento ou união estável

renovada; e

(para cônjuges) ou documento
O inventário já deve estar concluído com
de identidade (para filhos).

a transferência legal do veículo para

o novo Segurado (não se transfere o
bônus enquanto o espólio ainda estiver

em inventário), ou o Í3em já estiver em
nome do novo segurado {fierdeiro).

Certidão
Padrasto/
Madrasta/

Padrasto/
Madrasta/

Enteado(a)

Enteado(a)

O novo Segurado deve ter no mínimo
6 (seis) meses de contratação como
condutor principal da apólice no
momento da renovação.

de

casamento

ou

declaração simples de união
estável registrada em cartório
(para pai/ mãe, padrasto/
madrasta) e documento de
identidade do enteado.

Nos casos acima de exceção onde é permitida a manutenção do bônus mesmo havendo transferência de Segurado,
o bônus deve ser concedido em função da idade do novo Segurado, conforme tabela a seguir:
Idade do Novo Segurado
(em anos)

Classe Máxima de
Bônus a ser Concedida

18

0

19

01

20

02

21

03

22

04

23

05

24

06

25

07

26

08

27

09

28

10

Não será emitida apólice com as expressões A/F ou E/OU.
A classe de bônus deve ser sempre compatível com a idade do Segurado.
13.

PAGAMENTO DO PRÊMIO
13.1. Regras Gerais
a) O prêmio de seguro poderá ser pago à vista ou parceíadamente, por meio de rede bancária, cartão de crédito
e outras formas admitidas em lei e disponibilizadas pela Seguradora;
b) Não será estabelecido prazo superior a 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da apólice, endc
fatura e/ou contas mensais, para o pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela;
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c) A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente aò^aii^doowW representante legal,
ou,ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes,ao corretor ^^gmtg^^áervada a antecedência

mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento;
d) Quando a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir
com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte
em que houver expediente bancário;

e) Não haverá cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento;
f) A data de vencimento da última parcela não ultrapassará o término de vigência da apólice;
g) Caso ocorra sinistro dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas,
sem que ele tenha sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado;

h) O Segurado poderá antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução
proporcional dos juros pactuados;
A quitação do seguro, quando se tratar de pagamento por melo de débito em conta corrente, está vinculada
à confirmação do débito do valor pela rede bancária;
j) Será acrescido ao prêmio do seguro o lOF;
k) Ocorrendo sinistro que resulte em cancelamento do contraio de seguro as parcelas vincendas serão deduzidas
do valor da Indenização, excluído o adicional de fracionamento.
1)

13.2. Pagamento em Atraso

a) A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela (no caso de fracionamento do prêmio) na

data indicada na apólice ou no documento de cobrança tornará sem efeito o contrato desde a apresentação
da proposta, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial;
b) Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento
obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixe de pagar financiamento;
c) No caso de fracionamento do prêmio onde o valor pago não resulte em alteração do prazo de vigência da
apólice, a Seguradora poderá cancelar o contrato de seguro;
d) Ocorrendo sinistro coberto de indenização integral durante o período de vigência ajustado, as parcelas
vincendas e vencidas serão deduzidas da indenização, assim como os juros e correção monetária incidentes
sobre as vencidas;

e) No caso de fracionamento do prêmio, configurada a falta de pagamento de quaisquer das parcelas
subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado observada a razão entre o prêmio
pago e o prêmio devido. Deste resultado apura-se o percentual correspondente aos dias de cobertura
proporcional, conforme definido na "Tabela de Prazo Curto" a seguir;
f) A Seguradora informará o Segurado ou seu representante legai, por meio de comunicação escrita, o novo
prazo de vigência ajustado ao prêmio recebido;

g) Findo o novo prazo de vigência ajustado, sem que tenha sido retomado o pagamento do prêmio, a Seguradora
operará de pleno direito o cancelamento para aquele veículo e/ou do contrato de seguro;
h) Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente
previstos, dentro do novo prazo de vigência da cobertura acima referido, ficará automaticamente restaurado
o prazo de vigência original da apólice;
1) Em hipótese alguma haverá cobertura securitária para sinistros que ocorram após o fim do prazo
da cobertura proporcional;
]) Nos casos em que o veículo segurado for alterado por meio de endosso de substituição de veículo, cujo cálculo
do prêmio será efetuado proporcional ao período de tempo a decorrer; e configurada a falta de pagamento
de prêmio desse documento, total ou de alguma de suas parcelas, o prazo de vigência da cobertura para
esse novo veículo ficará automaticamente ajustado observando-se a razão entre o prêmio pago e o prêmio
devido. Após esse período, o veículo deixará de ter cobertura securitária e a Seguradora emitirá o endosso
de cancelamento do item e/ou do contrato de seguro.
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13.3. Tabela de Prazo Curto

Hpo de Vigência
Anual

Bienal

Trienai

j Quadrienal

% do Prêmio

Líquido

Prazo em dias
15

30

45

60

13

30

60

90

120

20

45

90

135

180

27

60

120

180

240

30

75

150

225

300

37

90

180

270

360

40

105

210

315

420

46

120

240

360

480

50

135

270

405

540

56

150

300

450

600

60
66

165

330

495

660

180

360

540

720

70

195

390

585

780

73

210

420

630

840

75

225

450

675

900

78

240

480

720

960

80

255

510

765

1020

83

270

540

810

1080

85

285

570

855

1140

88

300

600

900

1200

90

315

630

945

1260

93

330

660

990

1320

95

345

690

1035

1380

98

365

730

1095

1460

100

13.3.1. Para percentuais não previstos na Tabela de Prazo Curto acima, deverá ser utilizado o percentual
correspondente ao prazo imediatamente superior.
U.

OBRIGAÇÕES DO SEGURADO
14.1. Relacionadas ao Veículo Segurado:

a) Manter o veículo segurado em bom estado de conservação e segurança;
b) Comunicar imediatamente a Seguradora a transferência do veículo de sua posse ou propriedade;

c) í^resentar o veículo para vistoria quando a Seguradora solicitar;
d) Comunicar a Seguradora qualquer alteração nas características do veículo ou relativas ao seu uso
ou à região de sua circulação habitual;
e) Manter em perfeito funcionamento o rastreador e/ou bloqueador e/ou localizador instalado no
veículo.
14.2. Em Caso de Sinistro:

a) Adotar as providências necessárias que estiverem ao seu alcance para proteger o veículo segurado
e para minorar os prejuízos ou conseqüências decorrentes do evento,tais como:não abandonar os
bens, providenciar socorro quando necessário, entre outros;
b) Dar imediato aviso às autoridades policiais em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou
parcial do veículo segurado;
c) Em caso de roubo ou furto de veículo segurado que possua rastreador e/ou localizador e/ou
bloqueador,comunicar o fato imediatamente a Central de Atendimento da empresa de monitorameRto/
para que se Inicie o processo de recuperação do veículo;
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d) Solicitar orçamento à oficina, marcar junto à Seguradora a re^jí^^^^vistoria e aguardar sua
autorização formai para início dos reparos, sob pena de perda do direito à indenização;
e) Dar imediato aviso a seu Corretor de Seguros e a Seguradora por meio da Central 24 Horas de
Relacionamento, informando detalhadamente o ocorrido com o veiculo (local exato, hora, dia,

circunstâncias do acidente, nome,endereço e o número de habilitação do condutor no momento do
evento, nome e endereço de testemunhas), providências de ordem policial que tenham sido tomadas
e tudo mais que possa contribuir para esclarecimento a respeito da ocorrência;
f) Em caso de roubo ou furto do veículo segurado que possua rastreador e/ou localizador e/ou
bloqueador,comunicar o fato imediatamente a Central de Atendimento da empresa de monitoramento
para que se inicie o processo de recuperação do veiculo;
g) Solicitar orçamento à oficina, marcar junto à Seguradora a realização da vistoria e aguardar sua

autorização formal para inicio dos reparos, sob pena de perda do direito à indenização;
h) Avisar à Seguradora quando do recebimento de intimação ou citação judicial que receba relacionada
com o evento, observados os prazos estabelecidos em lei;

I) Dar aviso às autoridades policiais, em caso de acidentes com vítimas, passageiros e terceiros não^^^
transportados, devendo o Segurado ou seu representante legal registrar a ocorrência no local,
Delegacia mais próxima ou na Patrulha Rodoviária quando o acidente ocorrer em estradas;

j) Providenciar toda a documentação mencionada no item "Documentos necessários para a liquidação
do sinistro" para agilizar sua liquidação;
k) Em caso de sinistro de RCF-V e APO comunicar a Seguradora qualquer fato que possa vir a caracterizar
a sua responsabilidade civil nos termos do contrato, bem como qualquer reclamação, citação ou
intimação, carta ou documento que se relacione com o evento passível de cobertura pela apólice
de seguro. O Segurado deverá obter antecipadamente da Seguradora sua autorização, por escrito,
para realizar todo e qualquer acordo judiciai ou extrajudicial por danos involuntários, corporais e/ou
materiais causados a terceiros durante a vigência da apólice e que estejam cobertos pelo seguro,

I)

sob pena de perda do direito à Indenização;
Avisar a Seguradora sobre a localização do veículo roubado ou furtado mesmo após o pagamento
da indenização;

m) Cumprir os critérios descritos nas condições de cada cobertura por ele contratada;
n) Em caso de acidente causado por terceiros, obter quando possível, o nome, endereço, telefone e
placa do veículo do causador do sinistro, bem como o nome, endereço e telefone de testemunhas
e, nos casos em que o(s) terceiro(s) Rnvolvido(s) tenha(m) seguro, Informar o nome da Seguradora
e número da apólice;
o) Sob pena de perda do direito à indenização, o Segurado comunicará o evento à Seguradora, tão
logo tome conhecimento;
p) Não sendo contratada cobertura para blindagem e ocorrendo sinistro de indenização integral onde

os salvados fiquem em poder da Seguradora, os custos de sua retirada e da colocação das peças
originais em seu lugar,ficam as expensas do Segurado. Caso a retirada da blindagem cause maiores
danos no veículo,tendo em vista sua desmontagem e remontagem, o Segurado se compromete a
ressarcir a Seguradora dos prejuízos causados.
14.3. Quanto ao Risco:

14.3.1. Comunicar a Seguradora imediatamente e por escrito;

a) A contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro garantindo os mesmos bens e
riscos previstos na apólice contratada;

b) Quaisquer alterações efetuadas no veículo ou no seu uso, na região de sua circulação, nas
respostas dadas no questionário de avaliação do risco e em dados cadastrais;
c) A retirada ou substituição do rastreador e/ou bloqueador e/ou localizador instalado no veiculo,
bem como se ele for desligado;

d) Qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto,sob pena de perder o direito à indenização,
se ficar comprovado que silenciou de má-fé.
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15. OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE E SUBESTIPULANTE
15.1. Além das obrigações estabelecidas no item "Obrigações do

obrigações do estipulante

e/ou subestipulante:

a) Fornecer à Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco,
previamente estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais;

b) Manter a Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos Segurados, alterações na
natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam,no futuro, resultar em sinistro,
de acordo com o definido contratualmente;
c) Fornecer ao Segurado,sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;

d) Discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança, quando este for de sua
responsabilidade;

I.

No documento de cobrança deverão constar, explicitamente, o prêmio do seguro, a Seguradora

responsável pelo recebimento dos prêmios,e a informação em destaque,de que o não pagamento
do prêmio poderá ocasionar o cancelamento do seguro;

Nos casos em que o Segurado possua mais de um contrato de seguro com a mesma Seguradora?W^
os valores de cada contrato devem estar discriminados no instrumento de cobrança, mesmo
10
quando a forma de pagamento do prêmio ocorra por melo de desconto em folha de pagamento;
e) Repassar integralmente os prêmios à Seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente;
f)

Repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice, quando for diretamente
responsável pela sua administração;
g) Discriminar a razão social ou o nome fantasia da Seguradora responsável pelo risco, nos documentos
e comunicações referentes ao seguro, emitidos para o Segurado;
h) Comunicar,de imediato,à Seguradora,a ocorrência de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro,

referente ao grupo que representa,assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação
estiver sob sua responsabilidade;

i)
j)

Dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros;
Comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao

seguro contratado;
k) Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido; e

I) Informar a razão social ou o nome fantasia da Seguradora, bem como o percentual de participação
no risco, no caso de cosseguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, em

caráter tipográfico maior ou igual ao do Estipulante.
15.2. Fica estabelecido que qualquer modificação ocorrida na apólice vigente que implicar em ônus ou dever
para os Segurados dependerá da anuência prévia e expressa de Segurados que representem, no mínimo,
Va (três quartos) do grupo segurado.

15.3. Nos seguros contributários, o não repasse dos prêmios à Seguradora nos prazos contratualmente
estabelecidos poderá acarretar a suspensão ou o cancelamento da cobertura, a critério da Seguradora,
e sujeitará o Estipulante às cominações legais.
15.4. Será expressamente vedado ao Estipulante:
a) Cobrar dos Segurados quaisquer valores relativos ao seguro,além dos especificados pela Seguradora;

b) Rescindir ou modificar a Apólice implicando em ônus aos Segurados,sem anuência prévia e expressa
de, pelo menos,%(três quartos) do grupo segurado;
c) Efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da Seguradora, e sem respeitar a
fidedignidade das informações quanto ao seguro que será contratado; e
d) Vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal
contratação sirva de garantia direta a tais produtos.

15.5. A Seguradora deverá informar ao Segurado a situação de adimplência do Estipulante sempre que
solicitado.

15.6. Na hipótese de pagamento de qualquer remuneração ao Estipulante,constará do certificado individual e
da proposta de adesão o seu percentual e valor. O Segurado será informado sobre os valores monetários
deste pagamento sempre que nele houver qualquer alteração.
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16. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL
16.1. Valor de Mercado Referenciado

Será fixada a indenização integral quando os prejuízos e/ou despesas resultantes de um mesmo sinistro atingirem
ou ultrapassarem 75% (setenta e cinco por cento) do valor de cotação do veículo na data do aviso de sinistro. O

valor, em reais, será calculado a partir da multiplicação do fator de ajuste contratado pelo Segurado, pela cotação
publicada na tabela de referência estabelecida na apólice.
16.2. Valor Determinado

Será decretada a indenização integral quando os prejuízos e/ou despesas resultantes de um mesmo sinistro
atingirem ou ultrapassarem 75% (setenta e cinco por cento) do valor determinado na apólice para cobrir o veículo.

16.3. Do valor da indenização não serão deduzidos os valores referentes a avarias previamente constatadas quando
da contratação do seguro,

17. VEÍCULOS ALIENADOS
17.1. A indenização integral de veículos alienados fiduciariamente será paga integralmente ao Segurado somente nos

casos em que se proceda a comprovação da quitação da dívida junto ao agente financeiro, mediante apresentação"'^,
do Instrumento de Liberação Fiduciária do Veículo com firma reconhecida.

17.2. O pagamento poderá ser feito parcialmente ao agente financeiro mediante autorização do Segurado e desde que
'

o valor de sua dívida não ultrapasse o valor da indenização. A diferença entre o valor da indenização e o valor
da divida será paga ao Segurado.

17.3. Em caso de Leasing o pagamento da Indenização será efetuado Integralmente a empresa de Leasing.
17.4. O Segurado obriga-se a pagar as parcelas pendentes do seguro, caso existam.

18. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO
18.1. Quando ocorrer um acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado ou seu roubo ou furto, o Segurado deverá

seguir os procedimentos estabelecidos abaixo, bem como comunicar imediatamente o seu Corretor de seguros
ou a Seguradora pelos meios por ela disponibilizados (Central 24 Horas, aplicativo ou site).
18.2. No caso de colisão o Segurado deverá:

a) Sinalizar imediatamente o local do acidente e se necessário solicitar o guincho da Seguradora ligando para
Central 24 Horas ou por meio do aplicativo da Seguradora ou pelo site;

b) Em caso de acidente causado por terceiros, obter seu nome, endereço, telefone e placa do veículo causador
do sinistro, bem como nome, endereço e telefone de testemunhas;
c) Obter nome da Seguradora e o número da apólice do tercelro(s);

d) O Segurado poderá optar pela oficina de sua preferência, desde que ela esteja regularizada junto aos órgãos
'

competentes de acordo com a legislação vigente de cada localidade. O conserto do veículo só poderá ser
efetuado após a liberação da Seguradora;

e) Não assumir a culpa do acidente com o fim de adquirir do terceiro o reembolso da franquia, sob
pena de perda do direito à Indenização;
f) Aguardar a liberação da Seguradora para efetuar os reparos no veículo segurado.
18.3. No caso de roubo ou furto o Segurado deverá, imediatamente após a ocorrência do evento:
a) Solicitar junto aos órgãos competentes o registro do Boletim de Ocorrência;

b) Em caso de veículo com rastreador, bloqueador ou localizador, avisar a empresa de monitoramento;
c) Avisar o seu Corretor de seguros e a Seguradora por meio da Centrai 24 Horas ou por meio do aplicativo
da Seguradora ou pelo site a ocorrência do evento para a elaboração do Aviso de Sinistro;
d) Encaminhar o boletim de ocorrência ao seu Corretor de Seguros ou à Seguradora;
e) Informar a Seguradora caso o veículo seja localizado para que sejam efetuadas as baixas necessárias,
mesmo se o veículo já tiver sido indenizado;

f) Receber o veículo, caso ele seja recuperado antes do 30° (trigésimo) dia seguinte à data de
comunicação do sinistro à Seguradora.
18.4. No caso de incêndio o Segurado deverá;

a) Sinalizar imediatamente o local do acidente e se necessário solicitar o guincho da Seguradora ligando para
Central 24 Horas ou por meio do aplicativo da Seguradora ou pelo site;
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b) O Segurado poderá optar pela oficina de sua preferência, desde que ela esteja regularizada junto aos órgãos

competentes de acordo com a legislação vigente de cada localidade. O conserto do veicu^,m^erá ser
efetuado após a liberação da Seguradora.
19. LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO
19.1. Mediante acordo entre as partes a indenização será da seguinte forma:
a) Indenização em moeda corrente nacional;
b) Reposição do bem;
c) Reparo do bem, mediante pagamento das franquias estipuladas na apólice;

d) Reembolso do valor dos reparos pago pelo Segurado perante a oficina, deduzidas as franquias devidas,
desde que o conserto do veículo tenha sido formal e expressamente autorizado pela Seguradora. Os serviços
executados em oficinas referenciadas pela Seguradora poderão ser diretamente faturados em nome desta,
cabendo ao Segurado apenas o pagamento da franquia e de eventuais outros serviços não relacionados ao
sinistro coberto; ou

e) Na impossibilidade de reposição do bem à época da liquidação, a indenização devida será paga em moeda
corrente nacional.

19.2. Valor da indenização em caso de perda parcial do veículo

a) A indenização corresponderá ao valor dos reparos referentes aos prejuízos apurados, descontada a franquia
estipulada na apólice para o veículo, exceto nos casos de incêndio, raio ou explosão, casos em que não
haverá dedução de franquia. avarias anteriores ao sinistro serão deduzidas do valor da indenização;

b) Será de livre escolha do Segurado a Oficina para reparo do veiculo sinistrado devendo ser observado, para
cada uma das coberturas contratadas, os benefícios ofertados no caso de a escolha ter sido por uma das
Oficinas Referenciadas pela Seguradora;

c) Não havendo acerto dos valores de reparação entre a Seguradora e a Oficina escolhida pelo Segurado,será
facultada à Seguradora a indicação de uma Oficina referenciada ou uma Concessionária para a reparação
do veículo-

i.

Caso o Segurado prefira manter o veículo na Oficina por ele escolhida será de sua responsabilidade
os valores excedentes entre os pleiteados pela Oficina por ele escolhida e a Oficina referenciada pela
Seguradora.

11. A Seguradora não se responsabilizará pela qualidade do serviço prestado por oficina não
referenciada ou pela demora na liberação de serviço por parte da oficina escolhida pelo Segurado
(não referenciada);

d) Sendo necessária a reposição de peças não existentes no mercado brasileiro a Seguradora poderá;
i. Mandar fabricar as peças;
li. Pagar pela peça o preço médio dos fornecedores;
íii. Pagar pela peça o preço mencionado na última listagem do fabricante, convertendo o valor para moeda
nacional (Real, ao câmbio do dia da liquidação do sinistro);

e) A reposição de peças será feita por peças originais, adequadas e novas, ou que, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor, mantenham as mesmas especificações técnicas do fabricante, distribuídas pelas
concessionárias das montadoras ou pelos fabricantes das peças e seus representantes;

f) Correrão por conta da Seguradora as despesas de importação desde que devidamente comprovadas. Caso
não seja possível localizar a peça ou o valor relativa ao preço da mesma, a Seguradora poderá pagar o valor

correspondente à peça semelhante existente no mercado brasileiro, todavia o fato da peça não existir no
mercado não transforma o processo de sinistro de perda parcial em indenização Integral;

g) Havendo alguma alteração nas informações prestadas no questionário de avaliação do risco, no decorrer
da vigência da apólice, e não sendo a Seguradora formalmente comunicada, será deduzida do pagamento
da indenização, além da franquia prevista na apólice, a diferença entre o prêmio recebido e o prêmio que

deveria ter sido pago à Seguradora e a apólice será endossada para a devida correção do risco desde que
tal alteração do questionário não seja um item previsto no tópico "Perda de Direitos".

19.3. Valor da indenização em caso de indenização integral do veículo
a) Valor de Mercado Referenciado: Tratando-se de seguro contratado na modalidade valor de mercado

referenciado a indenização corresponderá ao valor constante na tabela de referência vigente na datav^e
pagamento da indenização, multiplicado pelo fator de ajuste contratado para cobrir o veículo e especificac
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na apólice. Caso a tabela de referência especificada na apóiiceTJBbféae ser publicada a indenização integral
terá como base o valor que constar na tabela substituta estabelecida quando da contratação do seguro
e também mencionada na apólice, Não será deduzido da indenização nenhum valor referente a avarias
existentes no veículo:

b) Valor Determinado: No caso de indenização integrai para seguro contratado na modalidade valor determinado
a indenização corresponderá ao valor especificado na apólice contratado para cobrir o veículo;
c) Havendo, no decorrer da vigência da apólice, alguma alteração nas informações constantes da proposta de
seguro bem como nas respostas do questionário de avaliação do risco e não sendo a Seguradora íormaimente
comunicada, será deduzida do pagamento da indenização a diferença entre o prêmio recebido e o prêmio
que deveria ter sido pago à Seguradora desde que tal alteração do questionário não seja um item previsto
no tópico "Perda de Direitos";

ú) O pagamento da Indenização integral será feito ao proprietário legai do veículo observado o disposto
na Cláusula "Veículos Alienados";
e) Em caso de sinistro de Indenização integral do veículo segurado, não haverá devolução do prêmio das
demais coberturas contratadas em virtude da concessão de desconto aplicado sobre o prêmio delas quan
contratadas em conjunto com a cobertura de casco,

f) Comprovada a indenização integral por sinistro, ou por roubo ou furto, de veiculo adquirido com isenção do
imposto sobre Produtos industrializados (iPi), com a conseqüente baixa junto ao Departamento de Trânsito
competente, não há a exigência do pagamento do IPI dispensado na aquisição,em decorrência do recebimento

de seguro, com a assunção, pela empresa seguradora, dos direitos relativos ao veículo.''
19.4. Prazo para pagamento da indenização
a) A Seguradora indenizará o montante dos prejuízos regularmente apurados, deduzida a franquia, quando
houver, nos termos previstos na Cláusula "Franquias", destas Condições Gerais e respeitedo o Limite Máximo
de indenização contratado para cada cobertura;
b) Fixada a indenização devida, a Seguradora efetuará o pagamento da importância a que estiver obrigada,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação, pelo Segurado ou reclamante, de todos os
documentos básicos necessários para o pagamento da indenização;
c) Não sendo a indenização efetuada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados após a entrega de todos
os documentos solicitados pela Seguradora para a liquidação do sinistro e que haja cobertura securitária;
o valor a ser indenizado será atualizado a partir da data de ocorrência do sinistro e terá juros de mora,

conforme previsto na ciáusuia de ATUALIZAÇÃO DE VALORES, a partir do 31® (trigésimo primeiro) dia da
data de ocorrência do sinistro;

d) Para todos os efeitos, em caso de dúvida fundamentada e justificável por parte da Seguradora, poderá ser
solicitada documentação ou informação complementar ao Segurado, por escrito, expondo as razões e os
fundamentos da dúvida, com isso ficará suspensa a contagem do prazo de que trata o item anterior a partir
do momento da solicitação, sendo reiniciada a partir do dia útil posterior àqueie em que forem entregues
os respectivos documentos ou prestada a informação;
e) Poderão ser solicitados pela Seguradora; atestados ou certidões de autoridades competentes; resultado de
inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro ou ainda cópia da certidão
de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado, sem prejuízo do pagamento da indenização
no prazo acima previsto.
19.5. Divergência quanto ao valor da indenização
a) Havendo divergência quanto ao valor da Indenização, poderá ser proposta a formação de uma junta composta
por 2(dois) representantes, nomeados um pelo Segurado e outro pela Seguradora, a fim de chegar a uma
decisão comum sobre o ponto divergente. As despesas dos representantes serão suportadas separadamente

pelas respectivas partes. Esse fato. por si só, não implica na perda do direito do Segurado resolver eventuais
litígios por meio do Poder Judiciário;
b) Na hipótese de os 2 (dois) representantes nomeados não conseguirem chegar a uma decisão comum, eles
deverão indicar um novo representante para efetuar o desempate. As despesas com este novo representante

serão igualmente suportadas pelo Segurado e pela Seguradora.

19.6. Eventuais encargos de tradução, referentes a reembolso de despesas efetuadas no exterior, ficarão a cargi^da
Seguradora.
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19.7. Se, após o pagamento da indenização, a Seguradora

de qualquer fato que

descaracterize o direito ao seu recebimento, esta poderá requerer^õ^^egurado ou dos seus herdeiros

legais, no caso de sucessão, os valores pagos indevidamente e demais gastos incorridos no sinistro.
20.

RECUSA DE SINISTRO

20.1. Quando a Seguradora recusar o pagamento da indenização de um sinistro, ela comunicará por escrito ao Segurado
os motivos da recusa, dentro do prazo máximo de 30(trinta) dias contados da entrega da documentação solicitada.
20.2. Fica vedada a negativa do pagamento da Indenização ou qualquer tipo de penalidade ao Segurado
quando relacionada a perguntas que utilizem critério subjetivo para resposta ou que possuam múltipla
interpretação.

21. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO
21.1.

O Segurado, seu representante legal ou Corretor de seguros deverá apresentar à Seguradora os seguintes
documentos:

21.1.1. Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto
Perda Parcial

Relação de Documentos Básicos

Indenização Integral

Colisão e
Incêndio

Colisão e
Incêndio

Roubo ou

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veiculo no
momento (cópia)

Sim

Sim

Sim

CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
original quando se tratar de indenização integral

Sim

Sim

Sim

Carteira de Identidade e CPF do Segurado (cópia)

Sim

Sim

Certificado de Propriedade do Veículo DUT original e com
firma reconhecida (originai) com os dados do proprietário e
da Seguradora

Sim

Sim

IPVA - Imposto sobre a propriedade de veículos automotores,
exercício atual e anteriores (no mínimo os 2 últimos anos)
As exigências com relação a este imposto, seguirão a
legislação do estado onde o veículo está cadastrado.

Sim

Sim

Cfiaves do veículo

Sim

Sim (Furto)

Manual do Proprietário (se possível)

Sim

Sim

Nota fiscal de saída com destaque do ICMS (para pessoa
juridica) ou carta de isenção com firma reconhecida

Sim

Sim

Liberação alfandegária definitiva e 4'via da Declaração de
importação (quando se tratar de veículo importado)

Sim

Sim

Termo de liberação fiduciária do veículo com firma reconhecida

Quando
alienado

alienado

Contrato Social e todas as alterações com seus respectivos
registros na Junta Comercial (cópia autenticada)(para pessoa
jurídica)

Sim

Sim

Termo de opção e responsabilidade por muitas, com firma
reconhecida e comprovação de representação legal.

Sim

Aviso de Sinistro

Registro de Ocorrência Policial origina! ou autenticado pelo

Órgão emissor
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Indenização Integral
Relação de Documentos Básicos

Colisão e
Incêndio

Colisão e
Incêndio

Roubo ou
Furto

Comprovante da instalação, no veiculo segurado, do
equipamento de segurança, bem como cópia do pagamento
da mensalidade, em dia, para os veículos cujo perfil constava
dispositivo antifiirto, bloqueador, rastreador, locaüzador

Boletim de ocorrência original ou autenticado pelo Órgão
emissor

Sim

Sim

Sim

Sim

21.1.1.1. A indenização integral será devida quando o veículo estiver livre de penhoras, gravames ou
ônus de qualquer natureza e sua documentação estiver devidamente regularizada.

21.1.1.2. Caso o veículo segurado seja localizado oficialmente, antes do pagamento da indenização
integral, Independentemente da entrega de toda documentação para a Seguradora, essa possui a
prerrogativa de suspender o pagamento da Indenização integral e retomar o processo de regulação
de sinistro.

21.1.2. No caso de veículos blindados, serão necessários também os seguintes documentos:
a) Termo de responsabilidade de blindagem, expedido pela blindatíora;
b) Registro de veículo blindado, expedido pela Polícia Civil - Departamento de produtos controladosDPC para veículo blindado antes de 2002;

c) Certificado de registro de blindagem de veículo, expedido pelo Ministério do Exército;

d) Registro provisório de veículo (vigente em relação à data da Instalação da blindagem -90 (noventa)
dias)- expedido antes do Certificado de registro de blindagem do veículo.
21.1.3. RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa Veículos)
21.1.3.1. O Segurado, seu representante legal ou Corretor de seguros deverá apresentar à Seguradora
os seguintes documentos:
Danos Corporais
Danos Materiais

Relação de Documentos Básicos

Responsabilidade Civil/Acidentes
Pessoais Ocupante (ARO)

Bens
Móveis

Bens
Imóveis

Corporais

Aviso de Sinistro

Sim

Sim

Aviso de Reclamante

Sim

Sim

Registro de Ocorrência Policial/Laudo

Policial (obrigatório)
IPTU para comprovar propriedade do
bem (cópia)

Danos

Morte

Invaiidez
Permanente

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Habilitação do condutor do veículo
(cópia)

Sim

DUT do terceiro para comprovar
propriedade do bem (cópia)

Sim

Laudo Médico contendo descrição
dos danos sofridos e tratamento para
recuperação
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Wço^ Danos Corporais
Danos Materiais

Relação de Documentos Básicos
Bens
Móveis

Bens
Imóveis

Responsabilidade Civil/Acidentes
Pessoais Ocupante (APO)
Danos

Morte

Invalidez

Corporais

Permanente

Sim

Sim

Relatório Médico de Alta Definitiva

Sim

Sim

Relatório do hospital

Sim

Recibos de honorários médicos

Sim

Notas Fiscais de internação

Sim

Notas Fiscais de medicamentos

Sim

Comprovante de recebimento de
seguro DPVAT

Sim

Laudo Médico informando invalidez

temporária/definitiva ou redução/
perda de capacidade de algum
membro

Sim (em

Laudo do Exame Cadavérico (IML)

caso de

Sim

morte)

Certidão de Óbito

Sim

Certidão de Nascimento dos filhos
e/ou da vítima

Sim

Certidão de Casamento da vítima

Sim

Sim

21.1.4. Veículos Alienados

Além dos documentos acima, serão necessários;
21.1.4.1. Crédito Direto ao Consumidor

W

a) Carta do Banco credor, endereçada à Seguradora, Informando o valor do saldo devedor;
b) Boleto, emitido pelo Banco credor, com o valor do saldo devedor a ser pago.
21.1.4.2. Leasing

a) Certificado de Registro de Veículo(CRV)original, preenchido com o nome, CNPJ e endereço,
completo, da Seguradora, O CRV devo estar assinado pelos representantes do Leasing,
com firma reconhecida por autenticidade;

b)Procuração do Leasing para seus signatários;
c) Recibo de venda do bem, do Leasing para o comprador do veículo, com firma reconhecida
pelos signatários do Leasing.
21.2. No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora se reserva no direito de solicitar quaisquer outros
documentos complementares para a liquidação do sinistro.
21.3. Os documentos devem ser entregues logo após o aviso de sinistro à Seguradora.

22. RESSARCIMENTO DA FRANQUIA
22.1. A Seguradora poderá negociar com o terceiro causador dos danos, o ressarcimento da franquia paga pelo
Segurado quando ficar comprovada, de acordo com análise do sinistro, a culpa exclusiva do terceiro no sinisfro
envolvendo o veículo segurado.
22.1.1. Havendo êxito na negociação com o terceiro, as condições de pagamento serão validadas pelo Segurado,

e a Seguradora devolverá a ele o valor pago a título de franquia, líquido das despesas com a regulação
do sinistro, na mesma proporção do valor recuperado.
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