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22.1.2. Para avaliação quanto à possibilidade e negociação jun^tç|pf;cé^O^imprescindível que o Segurado
forneça os dados e documentos abaixo relacionados:
a) Registro de Ocorrência mencionando claramente a culpabilidade;
b) Números das placas de todos os veículos envolvidos no acidente;
c) Dados do terceiro causador do sinistro: Nome Completo, CPF, Placa do Veiculo e telefones de contato;
d) Nome completo, CPF, endereço e telefone de testemunhas, caso existam;

e) Nome da Seguradora e número da apólice quando o(s) terceiro(s) envoivido(s) no acidente tiver seguro;
f) Nota(s) fiscai(is) emitidas pelas oficinas referente(s) o pagamento da franquia; e
g) Autorização para cobrança da franquia.
22.2. Para que haja negociação do ressarcimento da franquia, o valor da indenização paga pela Seguradora em razão
do sinistro, deverá ser de valor igual ou superior ao valor da franquia paga pelo Segurado.
22.3. Se constatado que as informações disponibilizadas pelo Segurado não correspondem à verdade, tendo sido
fornecidas com o intuito de o Segurado lesar o terceiro e/ou a Seguradora, esta se reserva ao direito de tomar
as medidas judiciais cabíveis, assim como comunicar o fato às autoridades competentes.
22.4. Caso seja necessária a adoção de medidas judiciais para o ressarcimento da franquia, estas deverão ser
providenciadas diretamente pelo Segurado.

22.5. Caso haja o parcelamento do valor de franquia para pagamento pelo terceiro e este deixe de efetuar os pagamentos
devidos, tornando-se assim inadimplente, a Seguradora se reserva no direito de interromper o repasse de valores
a título de ressarcimento da franquia ao Segurado.
22.6. A negociação para ressarcimento de franquia não será exercida quando:
a) O veículo do terceiro causador do sinistro for segurado por uma das empresas componentes do Grupo Segurador;
b) O sinistro de perda parcial decorrer de roubo ou furto localizado;

c) Sinistros resultantes de atropelamento, colisão com animais de qualquer espécie, colisão em objetos e
acidentes de trânsito causados por buracos ou defeitos existentes em estradas e/ou seus acostamentos.
22.7. Prazos

a) O Segurado deve encaminhar a documentação prevista no item 21.1.2 em até 5 (cinco) dias corridos,
contados a partir do pagamento da franquia. Caso contrário, perderá o direito de usufruir do benefício;

b) O prazo para análise do sinistro, e a comunicação ao Segurado, dar-se-ào em até 30 (trinta) dias úteis a
partir do recebimento da documentação mencionada no item 21.1.2.

23. SALVADOS
23.1. Em caso de sinistro que atinja o veículo segurado pela apólice, o Segurado não poderá fazer abandono dos
salvados (o que restou do veículo sinistrado ou das peças substituídas, conforme o caso).
23.2. A Seguradora poderá, acordado com o Segurado, providenciar o melhor aproveitamento dos salvados, ficando

entendido e acordado, no entanto, que quaisquer medidas tomadas pela Seguradora não implicarão no
reconhecimento da obrigação dela indenizar os danos ocorridos.
23.3. Em caso de indenização integrai do veículo ou de reposição de suas peças, os salvados(o veículo sinistrado ou
as peças substituídas) pertencerão à Seguradora.
23.4. Os salvados serão removidos da Oficina para o pátio da Seguradora. Sendo, porém, após a análise do sinistro,
verificado que não há cobertura securitária, o Segurado deverá retirar o salvado do pátio da Seguradora, em 5
(cinco) dias úteis, após receber a comunicação de que o evento não está coberto pelo contrato de seguro.

24. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS
24.1. Paga a Indenização, o Segurador, a seu critério, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao Segurado contra o autor do dano.
24.2. Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes
ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

24.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou anule, em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere
esta cláusula.

25. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

25.1. Sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice de Preço ao Consumidor Amplo da Fundação Instihjto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), ou no caso de sua extinção o IGP-M/FGV, sendo calculado cor
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base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de
restituição e aciuele publicado imediatamente antes da data de sua efetiva liquidação;
a) Os valores devidos a título de devolução de prêmios;
b} O valor devido a título de indenização,
25.1.1. Cancelamento de Apólice

A data da obrigação de devolver o prêmio será o dia do recebimento da solicitação de

da Apólice de Seguro ou a data de seu efetivo cancelamento, quando este fato ocorrer por iniciativa
da Seguradora. Não sendo cumprido este prazo, os valores devidos serão atualizados monetariamente
pela variação positiva do índice estabelecido nesta Cláusula.
25.12. Prêmio Recebido Indevidamente

No caso de recebimento indevido de prêmio pela Seguradora, este será atualizado monetariamente,

sendo a data da obrigação de restituição a data de recebimento do respectivo prêmio.
25.1.3. Recusa de Proposta

'

No caso de recusa da proposta, a obrigação de devolver o prêmio recebido, dar-se-á a partir da data
de formalização da recusa quando o valor não tiver sido devolvido em até 10 (dez) dias da formalização
da recusa (integralmente ou deduzido da parcela "pro rata temporis" correspondente ao período em
que tiver prevalecido a cobertura).
25.1.4. Indenização Integral -Valor Determinado
Não sendo a indenização integral do veículo 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 vaior a ser indenizado será atualizado a partir da data de ocorrência do sinistn
e terá juros de mora a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia da data do sinistro.
25.1.5. Indenização Integral -Valor de Mercado Referenciado
Não sendo a indenização integrai do veículo 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 o vaior do veículo na data do efetivo
pagamento, acrescido de juros de mora a partir do 31°(trigésimo primeiro) dia da data de ocorrência
do sinistro.

25.1.6. Indenização Parcial

Não sendo a indenização parcial do veículo 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 vaior a ser indenizado será atualizado a partir da data de ocorrência do sinistro
e terá juros de mora a partir do 31 ® (trigésimo primeiro) dia da data do sinistro.
25.1.7. Indenização por Acidentes Pessoais
No caso de acidente pessoa!, o valor a ser indenizado será atualizado a partir da data do acidente.
25.1.8. Reembolso de Despesas
No caso de reembolso de despesas o vaior a ser indenizado será atualizado a partir da data do efetivo
desembolso pelo Segurado.

25.2. Os juros moratórios serão de 6% a,a.(seis por cento ao ano).
25.3. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independentemente de
notificação ou interpelação judiciai, de uma só vez. juntamente com os demais valores do contrato.

26. RESCISÃO E CANCEUMENTO DO SEGURO
26.1. O contrato de seguro poderá ser rescindido/cancelado a qualquer momento, a pedido do Segurado ou a critério
da Seguradora, mediante concordância recíproca das partes e desde que tal intenção seja comunicada a outra
parte por escrito.

26.2. Caso exista(m) parcela(s) a vencer, cuja forma de pagamento seja débito em conta corrente ou cartão

de crédito e não houver tempo hábil para bloquear a cobrança da próxima parcela, a Segura^dora
providenciará a devolução do vaior, se devido, observando o disposto nos itens a seguir;
26.2.1. A pedido do Segurado
A Seguradora reterá, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a "Tabela de Praz
Curto" da tarifa em vigor que consta no item "Pagamento do Prêmio". Para os prazos não previstos
na tabela, deverá ser utilizado o percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.
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Neste caso o Segurado deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Quando Pessoa Física:

a.1) Cópia do R,6 ou outro documento de identidade;
a.2) Cópia do C.P.F;
a.3) Cópia do comprovante de residência.
b) Quando Pessoa Jurídica:
b.1) Cópia do cartão do C.N.P.J;
b.2) Cópia do comprovante de endereço.
26.2.2. Por Iniciativa da Seguradora

'

a) Aiém das taxas e impostos pagos com a contratação, esta reterá do prêmio recebido a parte
proporcionai ao tempo decorrido, exceto quando se tratar da Modaiidade de Seguro Mensai, situação
em que não haverá quaiquer restituição de prêmio ou taxas/impostos.
b) A Seguradora poderá rescindir o contrato de seguro, a quaiquer tempo e de forma imediata, quando
constatar qualquer omissão ou inexatidão nos dados da proposta de seguro nas respostas do
questionário de avaliação do risco, resultantes de má-fé, bem como qualquer incidente, praticado
pelo Segurado, seu beneficiário, ou seu representante legai, que tenha agravado o risco coberto
pela apólice, hipótese em que ficará o Segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido aiém

dos emolumentos, taxas e impostos.

c) Na hipótese da inexatidão ou omissão não resultar de má-fé do Segurado, seu beneficiário ou
seu representante legai, a Seguradora poderá rescindir o contrato de seguro, retendo do prêmio
originalmente pactuado aiém dos emolumentos, taxas e impostos a parcela proporcional ao tempo
decorrido.

26.3. Caso o Segurado comunique formalmente a Seguradora sobre o agravamento ou modificação do risco e esta
opte por resolver o contrato de seguro, a eventual rescisão e o conseqüente cancelamento da apólice, serão
efetivados 30 (trinta) dias após notificação enviada ao Segurado, ficando suspensa a cobertura securitária,
informando sobre a decisão da Seguradora em resolver o contrato,

26.4. A rescisão do contrato pode também ser suscitada pela Seguradora no caso desta tomar ciência do agravamento
ou da modificação do risco por meio diverso da comunicação remetida pelo Segurado e mencionada no item
anterior, hipótese em que serão obedecidos os 30 (trinta) dias mencionados anteriormente, após notificação
enviada ao Segurado pela Seguradora com notícia da decisão de resolução do contrato.
26.5. Rescisão por Falta de Pagamertto
O contrato de seguro estará ainda rescindido de pleno direito nos lermos e condições expostos na cláusula
"Pagamento de Prêmio", item referente à inadimplência do prêmio devido.
,

26.6. Cancelamento

26.6.1. O seguro será automaticamente cancelado:
26.6.1.1. Quando ocorrer a indenização integra! do veículo segurado, a apólice ou item ficará
automaticamente cancelada(o),sem qualquer restituição de prêmio,taxas e/ou impostos.

26.6.1.2. Na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula "Perda de Direitos",
salvo nos casos em que não haja má fé e que a Seguradora opte pela continuidade do Seguro.
26.6.2. Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial do veículo segurado,a reintegração
de seu valor segurado será automática, sem cobrança de prêmio adicionai. No entanto, se na vigência
da apólice, a indenização ou soma das indenizações pagas com referência a cada veiculo segurado
atingir ou ultrapassar seu Limite Máximo de indenização, a apólice ou o item será automaticamente
cancelada(o).

26.7. Em caso de seguros bienais, trienais, quadrienais ou qüinqüenais, ocorrendo cancelamento da apólice por sinistro
com indenização integrai, serão devolvidos integralmente os prêmios correspondentes aos anos de vigência não
decorridos,

27. CONCORRÊNCIA DE APÓUCE
27.1. 0 Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmo
riscos deverá comunicar sua intenção previamente e por escrito a todas as Seguradoras envolvidas, sob pena
de perda de direitos,
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27.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil cl
esteja sujeita às disposições deste contrato será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) as despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de dan^
com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; e

b) os valores das reparações estabelecidas em sentença judicia! transitada em julgado e/ou por acordo entre
as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.
27.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído
pela soma das seguintes parcelas:

a) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas peto Segurado durante e/ou após a ocorrência do
sinistro;

b) o valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na
tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa: e

c) os danos sofridos pelos bens segurados.

27.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma,o valor do prejuízo vinculado
à cobertura considerada.

27.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses
'

contra os mesmos riscos em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas
deverá obedecer às seguintes disposições:
27.5.1. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único

vigente considerando-se, quando for o caso,franquias, participações obrigatórias do Segurado e limif&%!,^

máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio.
27.5.2. Será calculada a "indenização individual ajustada" de cada cobertura na forma abaixo indicada:
a) se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às
diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia,
a indenização individual de cada cobertura será recalculada, delerminando-se, assim, a respectiva
indenização individual ajustada. Para efeito desse recáicuio, as Indenizações individuais ajustadas
relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores

possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização, O valor restante do
limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados
os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas: e

b) caso contrário, a "indenização individual ajustada" será a indenização individual, calculada de acordo
com o subitem 27.5,1 desta cláusula.

27.5.3. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes
apólices relativas aos prejuízos comuns, calculada de acordo com o subitem 27.5.2 desta cláusula.

'

27.5.4. Se a quantia a que se refere o subitem 27.5.3 desta cláusula for igual ou inferior ao prejuízo vinculado
à cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com a respectiva Indenização individual
ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver.
27.5.5. Se a quantia estabelecida no subitem 27,5.3 desta cláusula for maior que o prejuízo vinculado à cobertura
concorrente, cada Seguradora envolvida participará com um percentual do prejuízo correspondente à
razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida em tal item,
27.6. A sub-rogação relativa a salvados se dará na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na
indenização paga.

27.7. Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará
encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte relativa ao produto desta negociação às demais
participantes.
27.8. Esta Cláusula não se aplica às coberturas que garantam Morte e/ou Invaiidez.
28. ÀIVIBÍTO GEOGRÁFICO
28.1. As coberturas do seguro são válidas para sinistros ocorridos em território brasileiro e no caso da cobertu
casco para países integrantes do MERCOSUL, exceto expressa menção em contrário.

29. PRESCRIÇÃO
29.1. Os prazos prescricionais serão aqueles determinados em lei.
Condições Gerais-SegaoúeAUTOMO^íL-Processo SlíS£Pn'154 U.i00328/2004-83-Vífsáo 26

30

®MAPFRE
30.

FORO

30.1. Fica eleito o foro do domicílio do Segurado para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente
contrato de seguro.
31.

PERDA DE DIREITOS

31.1. Além dos casos previstos em lei e nas cláusulas especificadas nestas Condições Gerais,a Seguradora

ficará isenta de quaiquer obrigação decorrente do contrato de seguro se o Segurado,seu representante,
seu Corretor de seguros ou o Beneficiário do veícuio:
a) Agravar Intencionalmente o risco;

b) Deixar de cumprir as obrigações convencionadas nas Condições Contratuais do Seguro;
c) Procurar, por qualquer meio,obter benefícios ilícitos do seguro a que se refere o contrato de seguro;
d) Estiver com o pagamento do prêmio e/ou suas parcelas em atraso, respeitado o disposto na cláusula
"Pagamento do Prêmio";
e) Informar que possui rastreador, bioqueador,localizador no veícuio segurado e não estiver em dia com
a taxa de manutenção do serviço de monitoramento ou se por qualquer outro motivo o equipamento
não estiver ativado;

f) Deixar de comunicar a Seguradora a ocorrência de sinistro, logo que o saiba, desde que a omissão
injustificada tenha impossibilitado a Seguradora de evitar ou atenuar as conseqüências do sinistro;
g) Deixar de comunicar, por escrito, a Seguradora sua pretensão de obter novo seguro sobre o mesmo.
interesse e risco,junto a outra Seguradora;
h) Não fizer declarações verdadeiras e completas,silenciar ou omitir circunstâncias de seu conhecimento, ^

capazes de influir na aceitação da proposta, na análise do risco, na estipuiação do prêmio e/ou na
análise das circunstâncias decorrentes do sinistro,situação esta em que ficará prejudicado o direito
à indenização,ficando ainda o Segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido;
i)

Provocar ou simular sinistro;

j)

Deixar de informar, no questionário de avaliação de risco, a existência de condutor eventual(pessoa
menor de 26 (vinte e seis) anos, devidamente habilitada a conduzir o veículo segurado, que pode

ou não residir 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);
k) Agindo de má-fé, não fizer declarações verdadeiras e completas que permitam o correto
enquadramento tarifário do risco, especialmente quanto a(o):

i.

Existência de equipamento de segurança (rastreador, localizador, bioqueador, dispositivo
antifurto) instalado no veícuio;

ii. Locai de residência do Segurado e o CEP do local onde o veículo pernoita;
iíi. Utilização a que se destina o veícuio segurado;
iv. Sexo e idade do principal condutor do veículo;

I)
m)
n)
0)

Informar como sendo principal condutor do veiculo pessoa diversa daquela que realmente o utiliza;
Agir com dolo ou culpa grave;
Fornecer informações inverídicas no Questionário de Avaliação do Risco (perfil do principal condutor);
Contribuir ou concorrer com culpa grave ou dolo, ação ou omissão para o agravamento do risco;

p) Não comunicar imediatamente a Seguradora a existência de reclamação ou ação judicial que
envolva qualquer um dos riscos cobertos peia apólice ou realizar acordo judiciai ou extrajudicial
não autorizado de modo expresso peia Seguradora;
q) For acionado judicialmente e deixar de comparecer às audiências designadas ou não elaborar sua
defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial
(revelia).

31.2. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado,seu representantèv^seu
corretor ou seu beneficiário, a Seguradora poderá:

a) Na hipótese de não ocorrência do sinistro:
i. Cancelar o seguro,retendo,do prêmio originalmente pactuado,além dos emolumentos a parcela
proporcional ao tempo decorrido; ou

ii. Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível.
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b) Na hipótese de ocorrência de sinistro sem Indenização integral:\

i. Cancelar o seguro após o pagamento da Indenização,retendo,à^^^mloji^^^ímente pactuado,
acrescido da diferença cabível, além dos emolumentos,a parceí^âliãtfada proporcionalmente
ao tempo decorrido; ou

li. Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do
valor a ser indenizado.

c) Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral:
i. cancelar o seguro após o pagamento da indenização, deduzindo do valor a ser indenizado a
diferença de prêmio cabível.

31.3. A Seguradora também ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se o veículo
segurado:

a) For dirigido, conduzido ou manobrado por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada
para conduzi-lo e/ou quanto esta estiver suspensa e/ou cassada ou quando o exame médico estiver
vencido e não puder ser renovado;

b) Não tiver instalado um rastreador,bloqueador ou localizador e em funcionamento,quando a existência
de tal equipamento tiver sido exigida para a aceitação do risco;

c) No caso de veículo importado, se ele não estiver transitando legalmente no país;
d) For utilizado para fim diverso do indicado na apólice;

e) For utilizado para fim diverso do determinado em legislação que regula o tipo de transporte do^W^
veículo;

f) Não tiver licença dos Órgãos Competentes ou certificação legal, para que ele seja utilizado para o
fim a que se dedica;

g) Estiver com suas características originais alteradas como: tunning (transformação ou otimização
das características do carro, utilizada como estética), rebaixado, turbinado, etc.;
h) For utilizado/conduzido por pessoa que esteja sob ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de
uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do sinistro, bem como se o condutor do

veículo se negar a realizar o teste de embriaguez requerido por Autoridade Competente e desde
que haja nexo de causalidade comprovado pela Seguradora, entre o estado de embriaguez ou de
efeito de drogas ou entorpecentes do condutor do veículo e o evento que provocou os danos;
I) For utilizado em aulas de pilotagem, práticas de direção defensiva e afins.
31.3.1. No caso de seguros contratados para táxi,se o veículo segurado estiver sendo utilizado/conduzido
por pessoa que não esteja declarada no questionário de avaliação do risco.

31.4. Também serão consideradas como agravação do risco, as divergências entre o declarado no questionário
de avaliação do risco ou na proposta de seguro e o constatado em um eventual sinistro ou a qualquer
momento pela Seguradora,tais como, exemplificativamente:
a) Relacionadas ao Principal Condutor do Veículo: Faixa etária ou tempo de habilitação menor que a
declarada,sexo, estado civil, atividade profissional, existência de condutor eventual com faixa etária
diferente da declarada na contratação do seguro, atividade da empresa, veículos adicionais;
b) Relacionadas ao Veículo: Utilização comercial, existência de rastreador ou bloqueador ou localizador,
existência de garagem/estacionamento,local de pernoite, alterações em suas características originais
e de combustível e se ele está alienado.

31.5. O Segurado será obrigado a comunicar à Seguradora,logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar
o risco coberto,sob pena de perder o direito à indenização, se ficar comprovado que silenciou de má-fé.
a) A Seguradora,desde que o faça nos 15(quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação
do risco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato ou, mediante
acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada.

b) O contrato também poderá ser cancelado/rescincido caso a Seguradora tome ciência do agravarçento
ou da modificação do risco por meio diverso da comunicação remetida pelo Segurado.

c) O cancelamento do contrato só será eficaz 30(trinta) dias após a notificação, devendo ser restituíi
a diferença do prêmio, calculado proporcionalmente ao período a decorrer.
d) Na hipótese de continuidade do contrato,a Seguradora poderá cobrar a diferença de prêmio cabível.
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32. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS GOBE^URAS
32.1, A Seguradora não indenizará os prejuízos, as perdas e os danos decorrentes:
a) De lucros cessantes em virtude da paralisação do veículo segurado mesmo quando resultante de

um dos riscos cobertos, exceto quando contratada cobertura específica mediante pagamento de
prêmio adicional;

b) Da participação do veículo segurado em práticas esportivas bem como em competições, apostas e
provas de velocidade, legalmente autorizadas ou não exceto para a cobertura de Acidentes Pessoais
com Ocupantes do veículo segurado;

c) Da prestação de serviços especializados de natureza técnico profissional a que se destine o veículo;
d)
e)
f)
g)

De operações de carga e descarga;
Da superlotação do veículo, quer de pessoas ou da carga transportada;
Do travamento do motor, por motivo de falta de óleo ou de água;
De atos ou operações de guerra, declarada ou não, química ou bacteriológica, civil ou guerrilha,

hostilidades, revolução, agitação, motim, revolta, sedição, sublevaçâo ou outras perturbações da
ordem pública e delas decorrentes;
h) De roubo e/ou furto exclusivo da parte removível de toca-fitas ou similares com frente removível,

como também do controle remoto e do DVD fixados ou não em caráter permanente no veículo,
'

originais de fábrica ou não;

i) De atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco ou nacionalização;
j)

De destruição, requisição ou apreensão por autoridade de fato ou de direito, civil ou militar;

k) De prejuízos decorrentes de quaisquer perturbações de ordem pública,tais como,exemplíficativamente:
tumultos, motins, greve de empregados e paralisação de atividade provocada pelo empregador
(Lockout);
1) Da submersão total ou parcial do veículo em água salgada;
m) Do roubo, furto ou danos materiais praticados com dolo ou culpa grave equiparável ao doio,
cometido por pessoas que dependam do Segurado ou do condutor,assim como seus sócios,cônjuge,

ascendentes ou descendentes por consangüinidade, afinidade, adoção, bem como a quaisquer
parentes ou pessoas que com eie residam e/ou dependam economicamente;
n) De despesas que não sejam estritamente necessárias para o reparo do veículo e seu retorno às
condições de uso imediatamente anteriores ao sinistro;
0) De estelionato, apropriação indébita, extorsão e furto mediante fraude;

p) De danos decorrentes da ausência ou falha na manutenção do veículo segurado ou aqueles
relacionados à ausência de conservação do bem;

,

q) Desvalorização do valor do veículo segurado, em virtude da remarcação do chassi, bem como
qualquer outra forma de depreciação que o mesmo venha a sofrer, inclusive àquela decorrente de
sinistro ou pelo uso do bem;

r) Da fuga do condutor do veículo segurado à ação policial;
s) De multas, composições civis, transações penais,fianças impostas ao Segurado e as despesas de
qualquer natureza relativas a ações e processos criminais;
t) De despesas efetuadas com custas judiciais relativas a processo criminal,bem como com honorários
de advogados decorrentes dessas ações.
32.2. A Seguradora não indenizará os prejuízos, as perdas e os danos causados:
a) Aos pneus e câmaras de ar, exceto em casos de incêndio ou indenização integral do veículo ou
ainda em sinistro coberto e indenízávei de perda parcial do veículo que os atinja;
b) Aos itens não originais de fábrica:toca cd's, rádios,toca-fitas,kit gás,tacógrafo,cabina suplementar

carroçarias, equipamentos, quando não for contratada cobertura específica;
c) Ao veículo segurado pelo congelamento da água do motor;

d) Aos acessórios ou equipamentos removíveis, não fixados em caráter permanente. Exemplo: t çafitas removíveis (gaveta);

e) Ao dispositivo antifurto ou antirroubo,DVD,Kit viva-voz, micro system ou similares,rádio-comunicaçã
ou similares, vídeo cassete e televisor (conjugados ou não com toca-fitas ou similares);

f) À carga objeto de transporte;
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g) Exclusivamente ao tacógrafo, taxímetro e luminoso;

h) Por fenômenos/convulsões da natureza, exceto aquelas previstas na Cobertura Básica da apólice;
i)

Ao veículo segurado por desgastes, depreciação decorrente de sinistro ou pelo uso, falhas de
material, defeitos mecânicos ou da instalação elétrica do veículo segurado, bem como perdas ou

danos decorrentes ou originados por falta de manutenção ou falhas e/ou erros de fabricação e/ou
projeto;

j)

Quando o veículo segurado estiver em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos
ao tráfego ou de areias fofas ou movediças, bem como por praias e regiões ribeirinhas com ou sem
autorização de tráfego pelo órgão competente;
k) Pela carga objeto de transporte do veículo segurado, que contamine ou polua o meio ambiente
bem como pela carga do veículo do terceiro eventualmente envolvido em acidente com o veículo
segurado, exceto quando contratada cobertura específica de contaminação ou poluição causada
ao meio ambiente pela carga do veículo segurado;
I) Pela contaminação ou radiação de qualquer natureza e processos provocados por combustíveis
e materiais de armas nucleares e ainda qualquer processo de fissão nuclear; causados ao meio
ambiente, tanto pelo veículo segurado quanto pelo veículo do terceiro eventualmente envolvido no
acidente;

m) Pelo reboque ou transporte do veículo segurado por veiculo não apropriado a esse fim;

n) Ao veículo segurado, pela queda,deslizamento ou vazamento dos objetos/carga por ele transportados/^^^y^^
salvo quando em conseqüência de um dos riscos cobertos pela apólice, em decorrência de acidente
de trânsito e não da simples freada;
0) Por danos morais ou estéticos, exceto se contratada cobertura específica,com pagamento de prêmio
adicional;

p) Por atos ilícitos culposos ou dolosos, praticados por empregados do Segurado, ou ainda, por pessoas
a eles assemelhadas, exceto para a cobertura de Responsabilidade Civil;
q) Por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparávei ao dolo, praticados pelo Segurado, por seu
Beneficiário ou pelo Representante, de um ou de outro, se o Segurado for pessoa física;
r) Por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparávei ao dolo, praticados pelos sócios controladores,
dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos representantes, se o Segurado for
pessoa jurídica;
s) Ao veículo segurado, por animais de propriedade do Segurado, principal condutor ou de seus
ascendentes, descendentes ou cônjuge;

t) Por acidentes decorrentes da inobservância a disposições legais, causados por exemplificativamente,
lotação de passageiros, peso, acondicionamento ou transporte da carga ou objeto transportado e
demais situações semelhantes;
u) Aos sócios-dirigentes ou a dirigentes de empresa do Segurado, bem como a seus descendentes,
ascendentes, cônjuge ou companheiro(a) e irmãos;

v) Às pessoas transportadas pelo veículo segurado, exceto quando contratada cobertura específica
para elas,ou quando se tratar de táxi, cujos passageiros transportados(exceto o motorista) estarão
cobertos pela verba de RCF-V - Danos Corporais (quando a cobertura tiver sido contratada), com
pagamento de prêmio adicional;

w) Às pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a esse fim;
x) A pacientes transportados por ambulâncias seguradas, mesmo quanda contratada a cobertura de
acidentes pessoais passageiros;
y) A bens de terceiros, móveis ou imóveis, em poder do Segurado para guarda, custódia, transporte,
uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
z) Aos empregados e propostos do Segurado, quando a seu serviço; aos descendentes, ascendentes,

cônjuge e irmãos de um ou de outro, bem como quaisquer parentes ou pessoas que residam ou
que dependam economicamente destes;

aa) Por poluição ou contaminação ao meio ambiente, bem como quaisquer despesas incorridas p^
limpeza e/ou descontaminação do meio ambiente;
bb) Por responsabilidades assumidas pelo Segurado por meio de contratos, convenções ou acordos
sem a prévia concordância da Seguradora;
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cc) Peta carga ou descarga das mercadorias do veículo segilr^i-exc^^ando contratada cobertura
específica, devidamente mencionada na apólice, com oobrãn^wpfèmío adicionai;

dd) Pela operação de basculamento do veículo segurado;exceto quando contratada cobertura específica,
devidamente mencionada na apólice, com cobrança de prêmio adicional; e
ee) Ao envelopamento do veículo segurado.
32.3.

Prejuízos não indenizáveis unicamente para as coberturas de RCP-V- Danos Materiais, Danos Corporais,
Danos Morais/Estéticos.

32.3.1. A Seguradora não indenizará os prejuízos, as perdas e os danos decorrentes de ou causados
pelo ou a:

a) Prejuízos patrimoniais, lucros cessantes, perdas e danos não resultantes diretamente da
responsabilidade por danos materiais e corporais cobertos pelo contrato de seguro;

b) Veiculo segurado aos descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro(a) e irmãos do
Segurado, bem como a quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele
dependam economicamente;
0) Veículo segurado a terceiros(danos materiais,danos corporais ou danos morais)durante o tempo

em que,como conseqüência de roubo ou furto esteve em poder de terceiros ou sob sua ameaça;
d) Terceiros por equipamentos ou mecanismos ligados ou adaptados a instrumento ou máquinas..,^^

para executar alguma função adicional ou especial; instalados no veículo segurado para

prestação de serviço de natureza técnico profissional (caçambas basculantes, munks,
guindastes, etc.), em decorrência de seu acionamento acidental e/ou proposital, ou da falta
de manutenção ou ainda falhas e/ou erros de operação,fabricação e/ou projeto.
32.4.
32.5.

32.6.

É vedada a doação,transferência ou cessão a terceiros, de quaisquer verbas,contratadas pelo Segurado,
da cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa -Veículos (RCF-V), para atendimento de sinistro.
Não estarão cobertos os danos e as perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo
à Seguradora comprová-lo com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido
devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.
Estão ainda excluídos do seguro,salvo contratação específica e mediante pagamento de prêmio adicional;
a) Kit multimídia, rádio, toca cd's, não originais de fábrica;
b) Carrocerias;
c) Kit gás, tacógrafo (não originais de fábrica);
d) Equipamentos, destinados a um fim específico e não relacionados à locomoção ou movimentação
do veículo;

e) Blindagem.

ESTANDO AS COBERTURAS A SEGUIR DISCRIMINADAS NA APÓLICE O SEGURADO TERÁ DIREITO,EM CASO DE SINISTRO
COBERTO EINDENIZÁVEL, A;

33. GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO O KM
Condições e Prazos para Indenização pelo Valor de Veículo O km - Garantia Gratuita
33.1. Em caso de indenização integrai a soma indenizada corresponderá ao valor de mercado de veícuio O km (zero
quiiômetro) de mesmas características do veícuio segurado, desde que:
a) Seja o primeiro sinistro com o veícuio;
b) O seguro tenha sido contratado em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de saída do veículo do
revendedor ou concessionária autorizada peio fabricante e a quilometragem máxima rodada seja até 1000

km (mil quilômetros) na época da contratação do seguro;
c) A modalidade de contratação seja Valor de Mercado Referenciado;
à) O sinistro ocorra dentro do prazo abaixo estipulado:
Perda Decorrente de

Prazo da Garantia*

Incêndio, Roubo ou Furto

Até 90 dias

Colisão Total

Até 180 dias

os dias serão contados a partir da data de saída do veícuio do revendedor ou concessionária autorizada.
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33.Z O valor de novo será obtido mediante aplicação do percentual contratado para cobrir o casco, sobre o valor

do veículo O km (zero quilômetro) de mesmas características do veículo segurado, que constar na Tabela de
Referência discriminada na apólice, na data da indenização,

33.3. Caso a Tabela de Referência esteja extinta, será utilizada a tabela substituta mencionada na apólice.
33.4. Não havendo veícuio de mesmas características na Tabela de Referência ou na tabela substituta da data do

pagamento do sinistro, o valor a ser considerado para o cálculo da indenização será o da última Tabela de
Referência ou da tabela substituta que publicou valor de O km (zero quilômetro) para o veículo segurado.

34. GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO O KM POR 180(CENTO E OITENTA) DIAS COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO

CONDIÇÕES PARA INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE VEÍCULO O KM - GARANTIA GRATUITA

34.1. Em caso de indenização integral em virtude de sinistro de colisão total, incêndio, roubo ou furto, a soma indenizada
corresponderá ao valor de mercado de veiculo O km (zero quilômetro) de mesmas características do veículo
segurado, por 180 (cento e oitenta) dias, desde que:
a) Seja o primeiro sinistro com o veículo;
b) O seguro tenha sido contratado em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de saída do veículo do

revendedor ou concessionária autorizada pelo íabricanle e a quilometragem máxima rodada seja até 1000
^

km (mil quilômetros) na época da contratação do seguro;
c) A modalidade de contratação seja Valor de Mercado Referenciado;

d) O sinistro de colisão total, incêndio, roubo ou furto ocorra em até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir
da data de salda do veículo do revendedor ou concessionária autorizada.

34.2. O valor de novo será obtido mediante aplicação do percentual contratado para cobrir o casco, sobre o valor

do veículo O km (zero quilômetro) de mesmas características do veículo segurado, que constar na Tabela de
Referência discriminada na apólice, na data da indenização. Caso a Tabela de Referência esteja extinta, será
utilizada a tabela substituta mencionada na apólice.
34.3. Não havendo veículo de mesmas características na Tabela de Referência ou na tabela substituta da data do

pagamento do sinistro, o valor a ser considerado para o cálculo da indenização será o da última Tabela de

Referência ou da tabela substituta que publicou valor de O km (zero quilômetro) para o veículo segurado.

35. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OBJETOS TRANSPORTADOS
35.1. Esta cobertura garantirá o reembolso da quantia que o Segurado for obrigado a pagar em virtude dos danos
materiais e/ou corporais causados a terceiros por objetos transportados pelo veículo segurado, de acordo com
o disposto na cláusula COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E CORPORAIS, desde
que tais objetos não contrariem a natureza do veículo.
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COBERTURAS BÁSICAS
Contratadas as coberturas a seguir discriminadas, devidamente mencionadas na apólice e mediante pagamento

de prêmio, o Segurado terá direito, EM CASO DE SINISTRO COBERTO EINDENIZÁVEL, Ai

1.

COLISÃO. INCÊNDIO. ROUBO E FURTO
1.1.

Riscos Cobertos

1.1.1.

Contratando a cobertura de colisáo, incêndio, roubo e furto, o Segurado terá direito a uma indenização
em virtude de prejuízos ocasionados ao veículo segurado provenientes de;
a) Colisão ou capotagem acidentais;

b) Queda acidentai em precipícios ou de pontes;
c) Granizo, furacão e terremoto;

d) Queda acidental de qualquer agente externo sobre o veículo segurado, desde que tal agente não
faça parte integrante do veículo e não esteja nele afixado;
e) Danos ocasionados à pintura;
f) Queda, sobre o veículo segurado, da carga por ele transportada, em decorrência de acidente de
trânsito e não por simples freada;
g) Roubo ou furto total do veículo;
h) Roubo ou furto parcial do veículo segurado, com dedução da franquia estipulada na apólice para ele;
W Incêndio
IrtrAnHin ou
r\i\ expiosão
avnlncon acidental,
arlrÍDnfal queda
nnoHo de
Ho roio
oiroe conseqüências;
ooneomlânoioc1)
raio eo suas

j) Acidente durante seu transporte por meio apropriado,como, exempiificativamente cegontia, guinctio;
k) Atos danosos praticados por terceiros, exceto os constantes no item "Prejuízos não indenizáveis
para todas as coberturas";

I) Submersão parcial ou total do veículo segurado em água doce proveniente de enchentes ou
inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
m)Despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em conseqüência de um dos riscos cobertos;
n) Despesas referentes a danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado c/ou por terceiros
na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa; a

o) Roubo ou furto total exclusivo do rádio, toca-fitas, toca cd's, tacógrafo e kit gás, desde que tais itens
façam parte do modelo original do veiculo, descontada do valor da indenização a franquia estipulada
na apólice para o veículo,

2.

ROUBO, FURTO E INCÊNDIO
2.1.

Riscos Cobertos

2.1.1.

''

Contratando a cobertura de roubo, furto e incêndio, o Segurado terá direito a uma indenização em

virtude de prejuízos ocasionados ao veículo segurado provenientes de:
a) Roubo ou furto total do veículo segurado;
b) Danos sofridos pelo veículo segurado durante o tempo em que, como conseqüência de roubo ou
furto esteve em poder de terceiros, deduzida da Indenização a franquia estipulada na apólice para
o veículo;

c) Incêndio ou explosão acidental, raio e suas conseqüências;
d) Despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em conseqüência de um dos riscos cobertos;
e) Despesas referentes a danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros
na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa; e

f) Roubo ou furto total exclusivo do rádio, toca-fitas, toca cd's, tacógrafo e kit gás, desde que tais itens
façam parte do modelo original do veículo, descontada do valor da indenização a franquia estipulada
na apólice para o veículo.
3.

COLISÃO E INCÊNDIO
3.1.

Riscos Cobertos

3.1.1.

Contratando a cobertura de colisão e incêndio, o Segurado terá direito a uma indenização em virtu
de prejuízos ocasionados ao veículo segurado provenientes de:
a) Colisão ou capotagem acidentais;

b) queda acidentai em precipícios ou de pontes;
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c) granizo, furacão e terremoto;

d) queda acidental de qualquer agente externo sobre^^v^s^-^íi^ado, desde que tal agente não
faça parte integrante do veículo e não esteja nele afixadoí
e) queda, sobre o veículo segurado, da carga por ele transportada, em decorrência de acidente de
trânsito e não por simples freada;
f) incêndio ou explosão acidental, queda de raio e suas conseqüências;
g) acidente durante seu transporte por meio apropriado,como, exemplificativamente cegonha, guincho;
h) atos danosos praticados por terceiros, exceto os constantes no item "Prejuízos não indenizáveispara
todas as coberturas";

i) submersão parcial ou total do veículo segurado em água doce proveniente de enchentes ou
inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
j) despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em conseqüência de um dos riscos
cobertos; e

k) Despesas referentes a danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros
na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

4.
^

INDENIZAÇÃO INTEGRAL EM VIRTUDE DE COLISÃO. INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
4.1.

Riscos Cobertos

4.1.1.

Contratando esta cobertura está garantida a indenização integral do veículo segurado em virtude de
danos decorrentes de:

a) Colisão ou capotagem acidental;
b) Queda acidental em precipícios ou de pontes;
c) Granizo, furacão e terremoto;

d) Queda acidental de qualquer agente externo sobre o veículo segurado, desde que tal agente não
faça parte Integrante do veículo e não esteja nele afixado;
e) Roubo ou furto total do veículo;
f) Incêndio ou explosão acidental, queda de raio e suas conseqüências;
g) Acidente durante seu transporte por meio apropriado,como, exemplificativamente cegonha, guincho;
h) Atos danosos praticados por terceiros, exceto os constantes no item "Prejuízos não indenizáveis
para todas as coberturas";

I) Submersão parcial ou total do veículo segurado em água doce proveniente de enchentes ou
Inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
]) Despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em conseqüência de um dos riscos

^

cobertos;
k) Despesas referentes a danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros
na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

4.1.2.

4.2.

Riscos Excluídos

4.2.1.
4.3.

A Indenização Integral se dá quando os prejuízos e/ou despesas 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.

Além das exciusões previstas no item "Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas",
não estará coberto por esta cobertura qualquer dano parcial do veículo segurado.

Franquia

Não há cobrança de franquia para eventos de indenização integral.

5.

INDENIZAÇÃO INTEGRAL EM VIRTUDE DE ROUBO. FURTO E INCÊNDIO
5.1.

Riscos Cobertos

5.1.1.

Contratando esta cobertura está garantida a indenização integral do veículo segurado em virtu
danos decorrentes de:

a) Roubo ou furto total do veículo segurado;
b) Incêndio ou explosão acidental, queda de raio e suas conseqüências;
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c) Despesas referentes a danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros
na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa,

5.1.2.

5.2.

Riscos Excluídos

5.2.1.
5.3.

A Indenização integral se dá quando os prejuízos e/ou despesas 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.

Além das exclusões previstas no item "Prejuízos não Indenizáveis para todas as coberturas",
não estará coberto por esta cobertura qualquer dano parcial do veículo segurado.

Franquia

Não há cobrança de franquia em caso de sinistro de indenização Integral.

úvicoi^
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COBERTURAS ADICIONAIS

Contratadas as coberturas a seguir discriminadas, devidamente mencionadas na apólice e mediante pagamento
de prêmio, o Segurado observadas as condições contratuais terá direito:

1.

ACESSÓRIOS REFERENTES A SOM E IMAGEM

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
1.1. Não Originais de Fábrica
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
1.1.1.

Riscos Cobertos

1.1.1.1. Garante, na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada paraTscâ^^g^líbértura
securitária para o rádio,toca-fitas, loca-cd's, dvd's, central multimídia,fixados em caráter permanente no

veícuio segurado,conforme identificado na vistoria prévia, na apólice anterior ou na nota fiscal, desde que
sejam discriminados na proposta de seguro, com verba própria e cobrança de prêmio adicional,
1.1.2.

Franquia

1.1,2.1. Será descontada da indenização a franquia estipulada na apólice para cada um destes itens.
1.2. Originais de Fábrica

Não é necessário discriminar esses itens na proposta nem determinar valor segurado para eles, pois o valor

'

segurado para o veículo já os contempla tendo em vista que eles são originais de fábrica.
1.2.1.

Riscos Cobertos

1.2.1.1. Garante, na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo,

cobertura securitária para o rádio, toca-fitas, toca-cd's, fixados em caráter permanente no veícuio
segurado, desde que eles façam parte do modelo original do veículo.
1.2.2.

2.

Franquia

1.2.2.1. Será descontada da indenização a franquia estipulada na apólice para o veículo.
TACÓGRAFO,KIT GÁS,GARROCERIAS,EIXO ADICIONAL/DIRECIONAL E EQUIPAMENTOS-NÃO ORIGINAIS DE FABRICA

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
2.1.

Riscos Cobertos

2.1.1.

Garante, na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veícuio, cobertura
securitária para o tacógrafo, kit gás. carroçaria, eixo adicional/direcionaí e equipamentos, desde que

eles estejam no veículo fixados em caráter permanente e, identificados na vistoria prévia, na apólice
anterior ou na nota fiscal e sejam discriminados na proposta de seguro, com verba própria e cobrança
de prêmio adicional.

' 2.2. Franquia
a) Será deduzida da indenização a franquia estipulada na apólice para cada um destes itens;
b) A franquia dos equipamentos será aquela prevista na apólice para eles;

c)
d)
e)
f)

A franquia do kit gás será aquela prevista na apólice para ele;
A franquia do eixo adicionai/direcionai será aquela prevista na apólice para ele;
Não será deduzida franquia das indenizações de carrocerias;
Não será deduzida qualquer franquia nos casos de indenização integrai do tacógrafo, kit gás, carrocerias,
eixo adicionai/direcionai e equipamentos, concomitante com a indenização integral do veículo;
g) A franquia estipulada para cada item é independente da franquia prevista para o veícuio segurado e será
aplicada em sinistros de danos parciais ou danos totais destes itens;

h) A franquia será expressa na apólice em reais.
Z3. Na ocorrência de sinistro coberto de colisão parcial ou total, incêndio ou roubo furto localizado do veículo segurado,
não haverá indenização do kit gás ou equipamentos que não sofrerem danos e/ou avarias que comprometam
seu funcionamento. Neste caso eles serão devolvidos ao Segurado.

2.4. Tendo em vista o disposto em Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, não será permitida a retirada do 4
eixo adicionado (direcional ou não), em caso de sinistro de indenização integrai do veícuio, onde ele seja ou não
afetado, independentemente se a cobertura para o eixo adicional tenha sido contratada na apólice ou não.
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3. TACÓGRAFO E KIT GÁS - ORIGINAIS DE FÁBRICA
ESTA COBERTURA ADiCIÜNAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

Não é necessário discriminar esses itens na proposta nem determinar valor segurado para eles, pois o valor segurado para
o veículo já os contempla tendo em vista que eles são originais de fábrica,
3.1.

Riscos Cobertos

3.1.1.

Garante, na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo, cobertura

securitária para o tacógrafo e o kit gás fixados em caráter permanente no veículo segurado, desde que
eles façam parte do modelo original do veículo.
3.2.

Franquia

3.2.1.

Em caso de sinistro que atinja um desses itens, será descontada da Indenização ape

estipulada na apólice para o veículo.

4. QPCIONAIS-NÃO ORIGINAIS DE FÁBRICA

^ ^
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ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito;
4.1.

Riscos Cobertos

4.1.1.

Os opcionais que não façam parte do modelo básico do veículo, como taxímetro, luminoso, aerofólios,
air bag, ar condicionado, ar quente, bancos de couro, bancos esportivos, borrachões, buzinas especiais,
câmbio automático, computador de bordo, direção hidráulica, disqueteira, engate com bola cromada,
estribos, faróis de milha, quebra-mato, rodas de liga leve, trio elétrico, twetter, volante, deverão ter
seus valores adicionados ao valor contratado para o casco para a devida cobertura securitária. Devem
estar fixados em caráter permanente no veículo segurado e identificados na vistoria prévia, na apólice
anterior ou na nota fiscal,

4.2. Não haverá cobertura securitária para roubo ou furto exclusivo destes itens. Em sinistros que os atinjam,
será deduzida da indenização apenas a franquia estipulada na apólice para o veículo.

5.

BLINDAGEM

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
5.1.

Riscos Cobertos

5.1.1.

Garante, na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo, cobertura
securitária para a blindagem desde que ela esteja discriminada na proposta e apólice de seguro, com

verba própria e cobrança de prêmio adicional.
5.Z

Franquia

5.2.1.

6.

Em caso de sinistro será aplicada apenas a franquia estipulada na apólice para o veículo.

CABINE SUPLEMENTAR

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
6.1.

Riscos Cobertos

6.1.1.

6.2.

Garante, na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo, cobertura
securitária para a cabine suplementar, fixada em caráter permanente no veículo segurado, conforme
identificada na vistoria prévia, na apóiice anterior ou na nota fiscal que conste placa e chassi do veículo
onde eia foi instalada e desde que ela esteja discriminada na proposta de seguro, com verba própria e
cobrança de prêmio adicional.

Riscos Excluídos

6.2.1.

Além das exclusões previstas no Item "Prejuízos não Indenlzávels para todas as coberturas",
não estarão cobertos ainda, por esta cobertura os danos causados:
a) Cabine não fixada em caráter permanente no veículo;
b) Cabine não regularizada junto ao órgão de trânsito com DUT atualizado.
6.3. Franquia
6.3.1. Será descontada da indenização a franquia estipulada na apólice para a cabine suplementar,
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6.4. Na ocorrência de sinistro coberto de colisão total,incêndio ou roubo furto localizado do veículo segurado,
não haverá indenização da Cabine Suplementar que não sofrer danos e/ou avarias que comprometam
seu uso e/ou funcionamento. Neste caso a Cabine Suplementar será devolvida para o Segurado.

7.

CAMINHÃO BASCULANDO

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
7.1.

Riscos Cobertos

7.1.1.

Contratando a cobertura "Caminhão Basculando" o Segurado terá direito a uma In
danos parciais ou totais, causados ao veículo segurado, em decorrência de seu

obrir

ó durante

a operação de basculamento.

7.2. Em caso de sinistro desta natureza, será descontada da indenização a franquia estipulada na apólice para o
veículo.
7.3.

Riscos Excluídos

7.3.1.

^

8.

Além das exclusões previstas no item "Prejuízos não indenizáveís para todas as coberturas",
não estarão cobertos ainda, por esta cobertura os danos causados;
a) Ao veículo segurado, pela carroceria basculante, quando ele estiver em trânsito;
b) A terceiros, em virtude do acionamento acidental ou proposital da carroceria basculante.

CARRO RESERVA

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
8.1.

Riscos Cobertos

8.1.1.

Garante ao Segurado, até o limite de dias contratados e especificados na apólice, a locação de um
veículo automotor de via terrestre, em decorrência de sinistro coberto e indenizável:

Tempo de Permanência com o Carro Reserva
Cobertura Contratada

Carro reserva 07 (sete) dias PIus
Carro reserva com ar condicionado 07

(sete) dias

Limite Máximo de Oficina para Reparo

Indenização (até) no Veículo Sequrado
R$ 270,00
Oficina Referenciada

R$ 290,00

Carro reserva 10 (dez) dias Top PIus

R$ 380,00

Carro reserva com ar condicionado 10
(dez) dias

R$ 420,00

Carro reserva 15 (quinze) dias

R$ 570,00

Carro reserva com ar condicionado 15

(quinze) dias

Carro reserva 30 (trinta) dias
Carro reserva com ar condicionado 30

(trinta) dias

Carro reserva Gold 15 (quinze) dias

Tipo de Veículo Locado

Básico popular
Livre escolha de

R$ 630,00

Oficina, mediante

autorização da
R$1.140,00

Seguradora para os
reparos do veículo.

R$1.260,00
R$ 1.360,00

Médio sedan nacional

com direção hidráulica e
Carro reserva Gold 30 (trinta) dias

R$ 2.725,00

ar condicionado

3 tempo de permanência com o carro reserva será considerado por evento.
8.2. Contagem das Diárias
a) Indenização Parcial: Data da entrega do veículo locado ao Segurado até a liberação, pela Oficina, do veículo
consertado;

b) Indenização Integral; Data da entrega do veículo locado ao Segurado até o pagamento da Indenização.
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8.3.

Solicitação do Carro Reserva
8.3.1. Para utilizar o Carro Reserva, o Segurado deve entrar em contato com a Central 24 Hora

8.4.

Liberação do Carro Reserva
8.4.1. O Carro Reserva será entregue em local previamente determinado pela empresa locadora

Relacionamento da Seguradora pelos telefones Indicados no Cartão do Seguro.

^-1^1
X

a) Ao Segurado;

b) Ao principal condutor do veículo segurado;

c) Ao representante do Segurado mediante sua autorização por escrito, no caso de pessoa juríT

d) O carro reserva somente será liberado se na cidade onde for solicitada a locação, possuir uma
locadora conveniada com a Seguradora. Senão o Segurado pode locar o veículo com um prestador

de sua preferência e solicitar o reembolso dos gastos com as diárias, conforme regras abaixo
discriminadas e sempre respeitado o Limite Máximo de Indenização;
e) No caso de o principal condutor do veículo segurado ser pessoa portadora de necessidades especiais,

8.5.

a Seguradora poderá disponibilizar um veículo com transmissão automática ou direção hidráulica,
a depender da necessidade registrada em sua respectiva Carteira Nacional de Habilítação.
Condições e Documentos Necessários para Liberação do Carro Reserva;
a) Ser maior de 21 (vinte e um)anos;
b) Ter no mínimo 2(dois) anos de habilitação;

c) Carteira Nacional de Habilitação;
d) Qualquer cartão de crédito, com os respectivos valores requisitados pela empresa locadora dos veículos;

e) O carro reserva será de direito do Segurado após a realização da vistoria de sinistro e aprovação do orçamento

do conserto do veículo segurado e desde que o valor dos reparos seja superior à franquia estipulada na
apólice para ele;

f)

A ausência de qualquer documento poderá implicar em demora ou até mesmo na recusa da liberação do^^^

veículo.
8.6.

Reembolso

8.6.1.

O Segurado poderá solicitar o serviço de locação diretamente à Seguradora ou contratá-lo com um
prestador de sua preferência.
Quando o carro reserva for locado pelo Segurado com um prestador de sua preferência,fica assegurado

a ele um reembolso, por diária, pelos dias de locação, respeitando-se o "limite máximo de indenização"
da cobertura contratada, conforme a seguir:
Veículo Locado

Valor do Reembolso até

Básico popular

R$ 60,00

Básico popular com ar condicionado

R$ 90.00

Médio sedan nacional

R$150.00

O tipo de veículo locado está vinculado ao tipo de cobertura contratada pelo Segurado.
8.7. Extensão do Prazo de Locação
8.7.1. Caso o Segurado decida ficar com o veículo locado em prazo de dias superior ao da cláusula contratada
ele poderá solicitar à Locadora a extensão do período de locação. Neste caso as diárias serão por sua
conta.

8.8.

Extensão do Seguro para Garantir o Carro Reserva

8.8.1.

As coberturas securitárias abaixo, caso tenham sido contratadas para o veículo segurado serão extensivas
ao veículo locado, desde que a locação seja efetuada com uma Locadora referenciada pela Seguradora:
a) Básica de casco;
b) Responsabilidade Civil Facultativa - Danos Materiais e Danos Corporais;
c) Responsabilidade Civil Danos Morais/estéticos;
d) Acidentes Pessoais Ocupantes.

8.8.2.

Em caso de sinistro com o veículo locado será aplicada a mesma franquia estipulada na apólice para
o veículo segurado.
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8.9.

Riscos Excluídos

8.9.1.

Além das exclusõss estipuladas nestas Condições Gerais estão ainda excluídas desta cobertura:
a) Serviços solicitados diretamente pelo Segurado sem o expresso consentimento da Seguradora,
exceto nos casos de força maior;

b) Liberações de carro reserva quando o valor dos prejuízos apurados no veículo segurado
ficarem igual ou abaixo do valor da franquia casco;

c) Veículo adaptado para pessoas portadoras de necessidades especiais, com características
diferentes do previsto no subitem 8.4.1 desta cobertura.
8.10. Duplicidade de Coberturas

8.10.1. Os pagamentos decorrentes da prestação dos serviços de Carro Reserva terãfl-^ráter
índenizatório e serão complementares aos que forem pagos ao Segurar
responsáveis (causadores do dano).

9.

DANOS AOS FARÓIS. LANTERNAS E RETROVISORES DE MOTOCICLETA

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando essa cobertura n Segurado terá direito:
9.1.

i

Riscos Cobertos

9.1.1.

Quando contratada essa cobertura, devidamente especificada na apólice, a Seguradora garantirá a
substituição,(respeitando os limites de indenização):
a) Faróis dianleiros;
b) Lanternas traseiras:

c) Dos retrovisores e de lentes do retrovisor,
9.1.2.

Os itens acima não estão cobertos quando se tratar de:

a) Motos abaixo de lOOcc (inclusive);
b) Triciclos;

9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.2.

*

c) Quadricicios;
d) Modelos adaptados.
Nos casos de troca do farol, lanterna e retrovisores a reposição será feita pelo mesmo tipo e modelo
da peça danificada.
A reposição das peças está vinculada à sua disponibilidade no mercado.
Em caso de danos em peças adaptadas, serão repostas as peças com as mesmas especificações
técnicas das originais de fábrica, contudo respeitando o subitem 9.1.4.

Riscos não Cobertos

9.2.1.

Além das exclusões previstas no item "Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas"
não estarão cobertos ainda:

a) Serviços efetuados sem o prévio e expresso consentimento da Seguradora;
b) Danos existentes nos faróis, lanternas e retrovisores antes da contratação do seguro;
c) Riscos e manchas nos faróis, lanternas e retrovisores;
d) Danos específicos de manutenção e desgaste;
e) Carenagens, para-brisa, bagageiros ou acessórios que não sejam os faróis, lanternas e
retrovisores;

f) Danos decorrentes de atos de vandalismo,tumultos e motins;

g) Roubo ou furto exclusivo dos retrovisores ou lentes;
h) Riscos no retrovisor e seu desgaste natural ou de seus componentes, bem como panes
elétricas;
i) Componentes elétricos/eletrônicos e os mecanismos manuais que não estejam embutidos
no retrovisor;

j) Lanternas laterais;

k) Faróis auxiliares (milha) ou de neblina (dianteiro ou traseiro);
i) Faróis e lanternas com infiltração ou outro dano que não seja a quebra;
m)Roubo ou furto exclusivo dos faróis, lanternas ou retrovisores;
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n) Queima exclusiva da lâmpada ou de reatores de faróis;
0) Desgaste natural dos faróis ou das lanternas;
p) Danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito);
q) Peça com infiltração, ação química ou outro dano que não seja a quebra;

r) Veículos de importação independente e transformados(aquele modificado do proj
s) Danos causados aos acessórios em virtude de seu transporte/reboque por meio inadequado;
t] Despesas com descolamento do veículo para troca ou reparo de qualquer peça;
9.3.

u) Danos propositais.
Franquias

9.3.1.

9.3.2.
9.4.

Será aplicada uma única franquia, independentemente do número de vidros sinistrados, limitada à de
maior valor dentre os itens danificados, estipulada na apólice, a cada evento de sinistro para faróis,
lanternas e retrovisor completo,
Não haverá aplicação de franquia para a troca exclusiva da lente do retrovisor.

Procedimentos em Caso de Danos - Rede Referenciada

9.4.1.

Para reparo ou reposição de peças decorrentes de eventos cobertos, o Segurado deverá entrar em
contato com a Seguradora por meio da Central de Relacionamento, de segunda a sábado das 8:00 às

22;Ü0, que lhe informará o local onde o serviço poderá ser realizado.
9.5.

Procedimentos em Caso de Danos - Livre Escolha

9.5.1.

Caso o Segurado prefira executar o serviço com um prestador de sua preferência, caberá a ele um

9.5.2.

reembolso relativo aos gastos efetuados de acordo com os valores de custo de atendimento estabelecidos
pela prestadora, conforme tabela a seguir.
Nesse caso a garantia dos serviços prestados é da empresa que executou o serviço, deixando a
Seguradora isenta da responsabilidade do serviço prestado.
O Segurado deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, de segunda a
sábado das 8:00 às 22:00, antes da execução dos serviços para solicitar a aprovação do serwço/reembolso.
A Seguradora liberará o reembolso exclusivamente após o recebimento da nota fiscal que deverá estar

em nome dc Segurado e deverá ser de empresa regularizada para prestação de serviço. Caso contrário
o Segurado perderá o direito ao reembolso.
9.5.3.

Limite máximo de Reembolso de Peças por Categoria Tarifária
Acessórios

Motos até 450cg

Motos acima 450cc

Farol ou Lanterna

120,00

550,00

Retrovisor

80,00

180,00

Valores expressos em reais

9.5. Limite Máximo de Indenização por Valor da Peça e por Vigência de 12(doze) meses
9.6.1.

O limite máximo de indenização será o estabelecido a seguir:

Farol ou lanterna
Motos até 450CC
Retrovisor

Farol ou lanterna
Motos acima 450cc
Retrovisor

Por peça
Por vigência
Por peça
Por vigência
Por peça
Por vigência
Por peça
Por vigência

120,00

240,00
80,00

160,00
550,00
1.100,00

180,00
360,00

Valores expressos em reais

Condições Gerais-Seguro de AUiOMOVtL-Processo SUStPn' isau.i 00326/2004-83-Versão 26

45

^1,
® MAPFRE

10. DANOS AOS VIDROS-BÁSICA
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
10.1. Riscos Cobertos

10.1.1. Quando contratada esta cobertura, devidamente especificada na apólice e com pa^^"èníeíl|^^io
adicional, a Seguradora garantirá, em caso de quebra, o reparo ou a substituição (qtiandtj não for
tecnicamente possível efetuar o reparo) dos seguintes vidros:
a) Para-brisa;
b) Traseiro;
c) Laterais.

10.1.2. A troca será feita pelo mesmo tipo e modelo do vidro do veículo.
10.1.3. A reposição dos vidros está vinculada a sua disponibilidade no mercado. As peças repostas serão de
marcas habilitadas pelas montadoras, porém, sem a sua logomarca.
10.1.4. Em caso de danos em peças adaptadas, serão repostas as peças com as mesmas especificações
técnicas das originais de fábrica, contudo respeitando o subitem 10.1.3.
10.1.5. Tratando-se de caminhões leves ou pesados e rebocadores, será garantida a substituição da guarnição
quando for tecnicamente comprovada sua necessidade.
10.2. Riscos não Cobertos

10.2.1. Além das exclusões previstas no item "Prejuf2os não indenizáveis para todas as coberturas"
não estarão cobertos, ainda;

a) Serviços efetuados sem o prévio e expresso consentimento da Seguradora, por escrito;
b) Vidros blindados, exceto quando contratada cobertura específica, mencionada na apólice;
c) Vidros de marcas não habilitadas pelas montadoras;
d) Danos existentes nos vidros antes da contratação do seguro;
e) Riscos e manchas nos vidros;

f) Danos específicos de manutenção e desgaste;
g) Guarnição do para-brisa;
h) Teto-solar, teto panorâmico ou similar;
i) frisos estéticos;
j) Canaletas e pestanas;
k) Danos decorrentes de atos de vandalismo, tumultos e motins;
1) Películas protetoras;
m)Peça com infiltração, ação química ou outro dano que não seja a quebra;
n) Delaminação;
0) l^dros de veículos conversíveis ou tansformados(aquele modificado do projeto origina e Off Road);
p) Vidros de caminhões:importados; com pára-brisa temperado; adaptados e/ou transformados;
com mais de 10(dez) anos ou descontinuãdos;
q) Vidros de tratores;
r) Vidros de ônibus;
s) Danos causados aos vidros pelo objeto/carga transportada pelo veículo segurado ou nele fixado;
t) Danos causados ao vidro em virtude de seu transporte/reboque por meio inadequado;
u) Despesas com o deslocamento do veículo para troca ou reparo de qualquer peça;
V) Danos propositais;
w)Peças não originais de fábrica.
10.2.2. As peças danificadas não serão repostas caso elas sejam retiradas do veículo antes da vistoria
ou ainda quando não houver indícios de que houve um dano no item coberto por esta cobertura.

10.3. Franquia

\

10.3.1. Em caso de troca do vidro do para-brisa ou do vidro traseiro será cobrada franquia conforme estipuíaoq

na apólice.

Não será cobrada franquia para danos nos vidros laterais nem para reparo do para-brisa.
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10.4. Procedimentos em Caso de Danos - Rede Referenciada

10.4.1. Para reparo ou reposição de vidros decorrentes de eventos cobertos, o Segurado deverá entrar em
contato com a Seguradora por meio da Centra! de Relacionamento de segunda a sábado da
22:00, que lhe Informará o local onde o serviço poderá ser realizado,
10.5. Procedimentos em Caso de Danos - Livre Escolha

10.5.1. Caso o Segurado prefira executar o serviço com um prestador de sua preferência, ser
reembolso relativo aos gastos efetuados de acordo com os valores de custo de atendimento
pela prestadora, conforme tabelas a seguir.

10.5.1.1. Nesse caso a garantia dos serviços prestados é exclusiva da empresa que execmõu
o serviço,sem qualquer responsabilidade da Seguradora pelo serviço prestado.
10.5.2. O Segurado deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora de

segunda a sábado das 8:00 às 22:00,antes da execução dos serviços para solicitar a confirmação
da cobertura a fim de não preíudicar o reembolso.
10.5.2.1. A Seguradora liberará o reembolso exclusivamente após o recebimento da nota fiscal que

deverá estar em nome do Segurado e deverá ser de empresa regularizada para prestação de serviço,
além do termo de solicitação de reembolso, devidamente preenchido pelo Segurado e cópia simples
do documento do veículo.

10.5.2.2. Quando o Segurado não tiver conta corrente bancária, sua autorização para depósito em conta
corrente de terceiro, dar-se-á por meio de declaração por ele assinada.
10.5.2.3. Tratando-se de Segurado pessoa jurídica, faz-se necessário envio do contrato social onde
conste que o proprietário do veículo é sócio da pessoa jurídica. Caso contrário o Segurado perderá o
direito ao reembolso.

10.6. Limite Máximo de Indenização e Reembolso de Peças por Categoria Tarifária
Categoria Tarifária

Limite Máximo de Indenização e Reembolso
Reparo do para-brisa
tfídros

Passeio e Pick-ups leves, nacionais

520,00

Pick-ups pesadas, nacionais

700,00

Caminhão leve

780,00

Caminhão pesado

720,00

Rebocador (carga extrapesada)

460,00

Importados
Importados especiais

920,00
1.660,00

120,00

180,00

Valores expressos em reais

10.7. Ratificam-se todas as disposições constantes nas Condições Gerais que não tenham sido alteradas por
estas Condições Especiais.
11. DANOS AOS VIDROS BLINDADOS

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito;
11.1. Riscos Cobertos

11.1.1. Quando contratada esta cobertura, com pagamento de prêmio adicional, devidamente especificada na
apólice, a Seguradora garantirá a substituição, em caso de quebra eventual, quando não for possível
efetuar o reparo dos itens abaixo relacionados:

a) Vidros laterais, vidro do pára-brisa e vidro traseiro;
b) Retrovisores externos (lentes, suportes internos e carenagem);
c) Pisca-pisca dianteiro e faróis;
d) Faróis auxiliares dianteiros (milha ou neblina);

e) Película protetora dos vidros, exceto para-brisa, respeitando-se a legislação de trânsito vigente,em^
virtude da troca ou reparo do vidro;

f) Guarnição do para-brisa;
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g) Um jogo de palhetas dianteiras (na troca ou reparo do para-brisa);
h) Lanternas traseiras principais com função de Iu2; e
i) Substituição do vidro do teto solar ou do teto panorâmico, desde que este item esteja exp
mencionado na proposta e apólice de seguro.

11.1.2. A peça reposta está desvinculada da marca ou logomarca da empresa blindadora do veículo, porém
ligada diretamente ao nível de blindagem, segundo certificado da blindadora e o Relatório Técnico
Experimental(RETEX)da peça danificada, emitido pelo Exército Brasileiro. Essa peça terá características
técnicas similares a da peça que será substituída, essa regra se aplica também para veículos blindados
em outro país, Os serviços efetuados seguem as normas e legislações aplicáveis para blindados como:
Portaria n" 13- D LOG (Produtos controlados); Portaria 002/2001 - Policia Civil; NU 0108.01 (USA);
Certificado de registro(CR)-Exército Brasileiro; Titulo de Registro (TR)- Exército Brasileiro. Os sistemas
de blindagem transparentes para essa cobertura são: Gepco; Isoclima; Asmor; Imbra; Fanavid; 0'Garah;
Tec pro; Protectfror; PG; AGP; BGP-Diamont Glass; Glass Shieíd; GKN/Pilkington; Force Glass; TS Safety
Car; PAG-FIPC. Outros fabricantes poderão ser aceitos desde que possuam no mínimo, o Relatório
Técnico Experimental(RETEX)emitido pelo Exército Brasileiro, mediante consulta técnica à Seguradora.

11.1.3. O Segurado deverá apresentar o RETEX de seu veículo blindado para a prestadora de serviço antes da
i

execução do serviço.
11.1.4. Pela evolução dos projetos e especificações atuais dos fabricantes de vidros blindados, em decorrência
do ano de fabricação do veículo, poderão ser notadas, na substituição da peça algumas diferenças entre
elas (antiga e nova).
11.1.5. No caso de substituição de vidros blindados também serão trocadas as guarnições (borrachas) caso
estejam avariadas.
11.2. Riscos não Cobertos

11.2.1. Além das exclusões previstas no item "Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas"
não estarão cobertos(as), ainda:
a) Break-líght;
b) Canaletes e pestanas;

c) Componentes elétricos/eletrônicos e os mecanismos manuais que não estejam embutidos
no retrovisor;

d) Danos causados ao vidro em virtude de seu transporte/reboque por meio inadequado;
e) Danos causados aos vidros pelo objeto/carga transportada pelo veículo segurado ou nele
fixado;

f) Danos decorrentes de atos de vandalismo, tumultos e motins;

^

g) Danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito);
h) Danos específicos de manutenção e desgaste;
i) Danos existentes nos vidros antes da contratação do seguro;
j) Danos propositais;
k) Deiaminação;
I) Desgaste natural dos faróis e das lanternas;
m)Despesas com o deslocamento do veículo para troca ou reparo de qualquer peça;
n) Faróis e lanternas com infiltração ou outro dano que não seja a quebra;
o) Frisos estéticos;
p) Lanternas laterais ou traseiras auxiliares com ou sem função de luz ou traseiras sem função
de luz;

q) Palheta de veículo importado;
r) Peça com infiltração, ação química ou outro dano que não seja a quebra;
s) Peças não originais de fábrica;
t) Queima exclusiva da lâmpada ou de reatores dos faróis;

u) Retrovisores internos;
v) Riscos e manchas nos vidros;

w)Riscos no retrovisor e seu desgaste natural ou de seus componentes,bem como panes elétricas;
Condições"Ge73ls - Seguro de AUTOMClvÉL-ftocesso SUSEP n- iS"! 14.100325/2004-83-Versão 26

48

0 MAPFRE

x) Roubo ou furto exclusivo dos faróis e/ou lanternas e/ou faróis auxíliares dl
ou neblina);

y) Roubo ou furto exclusivo dos retrovisores ou lentes;

z) Serviços efetuados sem o prévio e expresso consentimento da Seguradora;\^
aa)Sübstjtuiçãü do teto solar ou teto panorâmico ou conserto mecânico ou el
qualquer dano que não seja a quebra do vidro do teto solar ou panorâmico;

bbjVidro de veículo blindado há mais de 4(quatro) anos; e
cc)Vidros de veículos conversíveis ou transformados (aquele modificado do projeto original e
Off Road).

11.2.1.1. As peças danificadas não serão repostas caso elas sejam retiradas do veículo antes
da vistoria ou ainda quando não houver indícios de que houve um dano no Item coberto por
esta cobertura.

11.3. Franquia
11.3.1. Será aplicada uma única franquia, por sinistro, independentemente do número de vidros danificados,
correspondente a de maior valor, estipulada na apólice, a cada evento de sinistro nos casos de troca
do vidro dos faróis, das lanternas e do retrovisor completo.
11.3.2. Não haverá aplicação de franquia para os danos ocorridos nos vidros laterais, reparo do para-brisa e

troca da lente do retrovisor, exceto expressa menção em contrário na proposta e apólice de seguro,
observado o disposto no item 11.3.1. acima.
11.4. Procedimentos em Caso de Danos - Rede Referenciada

11.4.1. Para reparo ou reposição de vidros decorrentes de eventos cobertos, o Segurado deverá entrar em
contato com a Seguradora por meio da Central de Relacionamento de segunda a sábado das 8;00 às
22:00, que lhe informará o local onde o serviço poderá ser realizado.
11.5. Procedimentos em Caso de Danos - Livre Escolha

11.5.1. Caso o Segurado prefira executar o serviço com um prestador de sua preferência será realizado o
reembolso relativo aos gastos efetuados de acordo com os valores de custo de atendimento estabelecidos

pela prestadora, conforme tabela a seguir,

11.5.1.1. Nesse caso a garantia dos serviços prestados é exclusiva da empresa que executou o serviço
sem qualquer responsabilidade da Seguradora pelo serviço prestado.
11.52. O Segurado deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, de segunda a

sábado das 8:00 às 22:00, antes da execução dos serviços para solicitar a confirmação da cobertura
a fim de não prejudicar o reembolso.
11.5.2.1. A Seguradora liberará o reembolso exclusivamente após o recebimento da nota fiscal que

deverá estar em nome do Segurado e deverá ser de empresa regularizada para prestação de serviço,
além do termo de solicitação de reembolso, devidamente preenchido pelo Segurado e cópia simples
do documento do veículo.

11.5.2.2. Quando o Segurado não tiver conta corrente bancária,sua autorização para depósito em conta
corrente de terceiro, dar-se-á por meio de declaração por ele assinada.
11.5.2.3. Tratando-se de Segurado pessoa jurídica, faz-se necessário envio do contrato social onde
conste que o proprietário do veiculo é sócio da pessoa jurídica. Caso contrário o Segurado perderá o
direito ao reembolso.

11.6. Limite Máximo de Indenização e Reembolso
Limite Máx mo de indènização e Reembolso

Substituição

Vidros

3.000,00

Farol e/ou lanterna

1.000,00

Retrovisor

600,00

Lente retrovisor

180,00

Película de conbole solar

100,00

Teto Solar ou Teto Panorâmico

2.500,00

Valores expressos em reais
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11.7. Quando, na vigência da apólice ou a cada período de 12 (doze) meses, a indenização ou soma das
indenizações pagas atingir ou ultrapassar seu Limite Máximo de Indenização, a cobertura estará
automaticamente cancelada.

11.8. Ratificam-se todas as disposições constantes nas Condições Gerais que não tenham sido alteradas por
estas Condições Especiais.

12. DANOS AOS VIDROS-TOPPLUS
ESTA COBERTURA ADiCiONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
12.1. Riscos Cobertos

12.1.1. Quando contratada esta cobertura, com pagamento de prêmio adicionai, a Seguradora garantir?
ou substituição dos itens abaixo relacionados (quando não for possível efetuar o reparo):
a) Dos vidros laterais, do vidro do pára-brisa e do vidro traseiro em caso de quebra eventual;
b) De um jogo de palhetas dianteiras (na troca ou reparo do pára-brisa), para veículos nacionais;
c) Dos retrovisores externos (lentes, suportes internos e carenagem);
d) Pisca-pisca dianteiro e faróis;

e) Faróis auxiiiares dianteiros (milha ou neblina), exceto para caminhões e rebocadores;
f) Lanternas traseiras principais com (unção de luz;
g) Guarnição do para-brisa;

f

h) Da película protetora (insuifilm ou, na falta desta, outra equivalente, respeitando-se a legislação de
trânsito vigente), exceto do para-brisa, em virtude da troca ou reparo do vidro;
i) Substituição do vidro do teto solar ou do teto panorâmico (exceto para caminhões leves ou pesados
e rebocadores), desde que este item esteja expressamente mencionado na proposta e apólice,
12.1.2. Nos casos de troca do vidro, a reposição será feita pelo mesmo tipo e modelo do vidro do veículo,
12.1.3. A reposição das peças está vinculada à sua disponibilidade no mercado. As peças repostas serão de
marcas certificadas pelo INMETRO (instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), porém,
sem a logomarca da montadora do veículo.
12.1.4. Em caso de danos em peças adaptadas, serào repostas as peças com as mesmas especificações
técnicas das originais de fábrica, contudo, respeitando o subitem 12.1.3.
12.2. Riscos não Cobertos

12.2.1. Além das exclusões previstas no item "Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas"
não estarão cobertos, ainda:

a) Break-light;
,

b) Canatetas e pestanas;

c) Componentes elétricos/eletrônicos e os mecanismos manuais que não estejam embutidos
no retrovisor;

d) Danos causados ao vidro em virtude de seu transporte/reboque por meio inadequado;
e) Danos causados aos vidros pelo objeto/carga transportada pelo veículo segurado ou nele fixado;

f) Danos decorrentes de atos de vandalismo, tumultos e motins;
g) Danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito);
h) Danos específicos de manutenção e desgaste;
i) Danos existentes nos vidros antes da contratação do seguro;
]) Danos propositais;
k) Delaminação;
I) Desgaste natural dos faróis e das lanternas;
m)Despesas com descolamento do veículo para troca ou reparo de qualquer peça;
n) Faróis e lanternas com infiltração ou outro dano que não seja a quebra;
o) Frisos estéticos;
p) Lanternas laterais e traseiras auxiiiares com ou sem função de luz;
q) Palheta de veículo importado;
r) Peça com infiltração, ação química ou outro dano que não seja a quebra;
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s) Peças não originais de fábrica;
t) Queima exclusiva da lâmpada ou de reatores dos faróis;
u) Retrovisores internos;
V) Riscos e manchas nos vidros;
w)Riscos no retrovisor e seu desgaste natural ou de seus componentes, bem como
elétricas;

X) Roubo ou furto exclusivo dos faróis e/ou lanternas e/ou faróis auxlliares dianteiros (milha
ou neblina);
y) Roubo ou furto exclusivo dos retrovisores ou lentes;

z) Serviços efetuados sem o prévio e expresso consentimento da Seguradora;
aa)Substituição do teto solar ou teto panorâmico ou conserto mecânico ou elétrico dele ou
qualquer dano que não seja a quebra do vidro do teto solar ou panorâmico;
bbjVidros de marcas não habilitadas pelas montadoras;

ccjVidros de veículos conversíveis ou transformados (aquele modificado do projeto original e
Off Road);

dd)Os itens acima não estão cobertos quando se tratar de veículo blindado, exceto se essa
cobertura estiver mencionada na proposta e apólice com cobrança de prêmio adicional.
122.1.1. As peças danificadas não serão repostas caso elas sejam retiradas do veículo antes
da vistoria ou ainda quando não houver indícios de que houve um dano no item coberto por
esta cobertura.

12.3. Franquia
12.3.1. Será aplicada uma única franquia, por sinistro, independentemente do número de vidros danificados,
correspondente a de maior valor, estipulada na apólice, a cada evento de sinistro nos casos de troca do
vidro do para-brisa, do vidro traseiro, do vidro do teto solar ou do teto panorâmico, do vidro dos faróis
e do retrovisor completo.

12.32. Não haverá aplicação de franquia para os danos ocorridos nos vidros laterais, reparo do para-brisa
ou troca da lente do retrovisor, exceto expressa menção em contrário na proposta e apólice de
seguro, observado o disposto no item 12.3.1. acima.
12.4. Procedimentos em Caso de Danos - Rede Referenciada

12.4.1. Para reparo ou reposição de vidros decorrentes de eventos cobertos, o Segurado deverá entrar em
contato com a Seguradora por meio da Central de Relacionamento de segunda a sábado tias 8:00 às
22:00, que lhe informará o local onde o serviço poderá ser realizado.
12.5. Procedimentos em Caso de Danos - Livre Escolha

12.5.1. Caso o Segurado prefira executar o serviço com um prestador de sua preferência caberá a ele um
reembolso relativo aos gastos efetuados de acordo com os valores de custo de atendimento estabelecidos
pela prestadora, conforme tabelas a seguir.
12.5.1.1. Nesse caso a garantia dos serviços prestados é exclusiva da empresa que executou o serviço,
sem qualquer responsabilidade da Seguradora pelo serviço prestado.
12.5.2. O Segurado deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, de segunda a
sábado das 8:00 às 22:00, antes da execução dos serviços para solicitar a confirmação da cobertura
a fim rifi não prejudicar o reembolso.

12.5.3. A Seguradora liberará o reembolso exclusivamente após o recebimento da nota fiscal que deverá estar
em nome do Segurado e deverá ser de empresa regularizada para prestação de serviço, além do termo
de solicitação de reembolso, devidamente preenchido pelo Segurado e cópia simples do documento do
veículo.

12.5.3.1. Quando o Segurado não tiver conta corrente bancária,sua autorização para depósito em conta
corrente de terceiro, dar-se-á por meio de declaração por ele assinada.
12.5.3.2. Tratando-se de Segurado pessoa jurídica, faz-se necessário envio do contrato social onde

conste que o proprietário do veiculo é sócio da pessoa jurídica. Caso contrário o Segurado perderq o
direito ao reembolso.
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12.6. Limite Máximo de Indenização e Reembolso
Limite Máximo de Indenização e Reembolso
Passeio e
Pickups
Importados
pickup leve,
pesadas,
Importados
Especiais

nacionais

nacionais

Vidros

600,00

700.00

800,00

1.000,00

F^l ou lantema principal

500,00

600,00

700,00

800,00

Farol auxiliar (milhaXnebílna)

200,00

250,00

350,00

400,00

Retrovisor

400,00

500,00

600,00

900,00

Lente retrovisor

50,00

60,00

80,00

100,00

Película de controle solar

30,00

40,00

50,00

60,00

Substituição da palheta

30,00

40,00

50,00

60,00

Teto solar ou teto panorâmico

2,500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

180,00

180,00

180,00

180,00

Substituição

Reparo de para brisa

Valores expressos em reais

Limite Máximo de Indenização e Reembolso
Caminhão Leve

Caminhão
Pesado

^

Rebocador(carga
extrapesado)

Vidros

700,00

800,00

1.000,00

Farol ou lanterna principal

600,00

700,00

800,00

Farol auxiliar (miiha\neblma)

Sem cobertura

Retrovisor

350,00

400,00

500,00

Lente retrovisor

60,00

80,00

100,00

Película de controle solar

30,00

40,00

50,00

Substituição da palheta

30,00

40,00

50,00

Substituição

Teto solar ou teto panorâmico
Reparo de para brisa

Sem cobertura

180,00

180,00

180,00

Valores expressos em reais

12.7. Ratificam-se todas as disposições constantes nas Condições Gerais que não tenham sido alteradas por
estas Condições Especiais.

13. DANOS AOS VIDROS - COM LOGQMARCA DA MONTADORA
ESTA COBERTURA NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito;
13.1. Riscos Cobertos

13.1.1. Quando contratada esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, a Seguradora garantirá;
em caso de quebra eventual, quando não for possível efetuar o reparo; a substituição dos itens abaixo
relacionados:

a) Dos vidros laterais, para-brisa e vidro traseiro em caso de quebra eventual:
b) De um jogo de palhetas dianteiras (na troca ou reparo do para-brisa), para veículos nacionais;
c) Dos retrovisores externos (lentes, suportes internos e carenagem);
d) Pisca-pisca dianteiro e faróis;
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e) Faróis auxiliares dianteiros (milha ou neblina), exceto para caminhões e rebocadores; e

este item esteja expressamente mencionado na proposta e apólice com cobrança de pré;:
f) Lanternas traseiras principais com função de luz;
g) Guardição do pára-brisa;

h) Da película protetora (insulfilm ou, na falta desta, outra equivalente, respeitando-se.
trânsito vigente); em virtude da troca ou reparo do vidro;

í) Substituição do vidro do teto solar ou do teto panorâmico (exceto para caminhões e rebo^
desde que este item esteja expressamente mencionado na proposta e apólice de seguro.
13.1.1.1. Nos casos de troca do vidro, a reposição será feita pelo mesmo tipo e modelo do vidro do
veículo com sua respectiva logomarca.

13.1.1.2. A reposição dos vidros está vinculada à sua disponibilidade no mercado. As peças repostas
serão de marcas habilitadas pelas montadoras, porém, sem a sua logomarca quando for por decisão
única e exclusiva do Segurado,
13.1.1.3. Em caso de danos em peças adaptadas,serão repostas as peças com as mesmas especificações
técnicas rias originais de fábrica, contudo respeitando o subitem 13,1,1.2,

13.1.1.4. Quando por escolha única e exclusiva du Segurado, o serviço for realizado na rede de lojas
do prestador com peças sem logomarca,será garantido um desconto de 70% (setenta por cento) sobre

'

o valor da franquia do vidro, estipulada na apólice.
13.1.2. Os itens acima não estão cobertos ouando se tratar de veículo blindado, exceto se essa cobertura

estiver mencionada na proposta e apólice com cobrança de prêmio adicional.
13.2. Riscos não Cobertos

13.2.1. Além das exclusões previstas no item "Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas"
não estarão cobertos, ainda:

a) Serviços efetuados sem o prévio e expresso consentimento da Seguradora;
b) Vidros de marcas não habilitadas pelas montadoras;
c) Danos existentes nos vidros antes da contratação do seguro;
d) Riscos e manchas nos vidros;

e) Danos específicos de manutenção e desgaste;
f) Danos decorrentes de atos de vandalismo, tumultos e motins;
g) Roubo ou furto exclusivo dos retrovisores ou lentes;
h) Riscos no retrovisor e seu desgaste natural ou de seus componentes, bem como panes
elétricas;
i) Retrovisores internos;

]) Componentes elétricos/eletrônicos e os mecanismos manuais que não estejam embutidas
no retrovisor;

k) Lanternas laterais e traseiras auxiliares com ou sem função de luz;
1) Break-light;

m)Palheta de veiculo Importado;
n) Faróis e lanternas com infiltração ou outro dano que não seja a quebra;
0) Roubo ou furto exclusivo dos faróis e/ou lanternas;
p) Queima exclusiva da lâmpada ou de reatores dos faróis;

q) Desgaste natural dos faróis e das lanternas;
r) Danos decorrentes de panes elétricas (curto-circuito);
s) Frisos estéticos;
t) Canaletes;

u) Peça com infilb-ação, ação química ou outro dano que não seja a quebra;
V) Delaminação;

w)Vidros de veículos conversíveis ou transformados (aquele modificado do projeto original
Off Road);

X) Danos causados aos vidros pelo objeto/carga transportada pelo veiculo segurado ou nele
fixado;
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y) Danos causados ao vidro em virtude de seu transporte/reboque por meio inadequado;
z) Despesas com deslocamento do veículo para troca ou reparo de qualquer peça;
aa)Danos propositais;

bb)Substituição do teto solar ou teto panorâmico ou conserto mecânico ou elétrico dele ou
qualquer dano que não seja a quebra do vidro do teto solar ou panorâmico; e
cc)Peças não originais de fábrica.
13.3. Franquia
13.3.1. Será aplicada uma única franquia, por sinistro, independentemente do número de vidn
nifisados
correspondente a de maior valor, estipulada na apólice, a cada evento de sinistro nos cas
vidro do para-brisa, do vidro traseiro, do vidro do teto solar ou do teto panorâmico, do vidr
s<9
e do retrovisor completo,

13.3.2. Não haverá aplicação de tranquia para os danos ocorridos nos vidros laterais, reparo do para-brisa

ou troca da lente do retrovisor, exceto expressa menção em contrário na proposta e apólice de
seguro, observado o disposto no item 13.3.1. acima.
13.4. Procedimentos em Caso de Danos - Rede Referenciada

13.4.1. Para reparo ou reposição de vidros decorrentes de eventos cobertos, o Segurado deverá entrar em
'

contato com a Seguradora por meio da Central de Relacionamento de segunda a sábado das 8:00 às
22:00, que lhe informará o locai onde o serviço poderá ser realizado.
13.5. Procedimentos em Caso de Danos - Livre Escolha

13.5.1. Caso o Segurado prefira executar o serviço com um prestador de sua preferência, será realizado o
reembolso relativo aos gastos efetuados de acordo com os valores de custo de atendimento estabelecidos
previamente pela prestadora.

13.5.2. Nesse caso a garantia dos serviços prestados é exclusiva da empresa que executou o serviço, sem
qualquer responsabilidade da Seguradora pelo serviço prestado.

13.5.3. O Segurado deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, de segunda a
sábado das 8:00 às 22:00, antes da execução dos serviços para solicitar a confirmação da cobertura
a fim de não prejudicar o reembolso.

13.5.3.1. Para o valor do reembolso será considerado o Valor de mercado da peça trocada, que será
informado peia centrai de atendimento.

13.5.3.2. A Seguradora liberará o reembolso exclusivamente após o recebimento da nota fiscal que

deverá estar em nome do Segurado e deverá ser de empresa regularizada para prestação de serviço,
além do termo de solicitação de reembolso, devidamente preenchido pelo Segurado e cópia simples
do documento do veículo.

^

13.5.3.3. Quando o Segurado não tiver conta corrente bancária,sua autorização para depósito em conta
corrente de terceiro, dar-se-á por meio de declaração por ele assinada,
13.5.3.4. Tratando-se de Segurado pessoa jurídica, faz-se necessário envio do contrato social onde
conste que o proprietário üo veículo é sócio da pessoa jurídica. Caso contrário o Segurado perderá o
direito ao reembolso.

13.6. Limite Máximo de Reembolso

O limite máximo de reembolso será o valor médio de mercado da peça trocada.
13.7. Limite Máximo de indenização

O limite máximo de indenização será o vaior médio de mercado da peça trocada.
13.8. Ratificam-se todas as disposições constantes nas Condições Gerais que não tenham sido alteradas por
estas Condições Especiais.

14. EXTENSÃO DE COBERTURA PARA VEÍCULOS REBOCADOS

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PQDERA SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
14.1. Garantia Concedida

y
\

Quando contratada esta cobertura, a Seguradora, mediante pagamento de prêmio adicionai, garante ao Segurado o\.

reembolso das quantias a que for obrigado pagar em decorrência de danos materiais causados exclusivamente a veículos ®
rebocados, automotor de via temestre, cadastrados na BiN (Base de Informação Nacional) do DENATRAN, durante a
operação de reboque, desde que o acidente ocorra fora dos locais de propriedade do Segurado ou por ele ocupados.
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14.2. Riscos Cobertos

Consideram-se cobertos os danos materiais ocasionados ao veículo rebocado (automotor via terrestre), de terceiros
em poder do Segurado, durante a operação de reboque:
a) Em virtude de prestação de serviços especiaiizados de natureza técnico-profissionai a que
veícuio segurado e não relacionados com sua locomoção,
b) Durante as operações de seu carregamento e descarregamento no veícuio segurado;
c) Danos materiais, danos corporais, danos morais e estéticos causados a terceiros peio veícuio i

transportado peio veículo segurado apenas quando esses danos forem em virtude de acidente''
14.3. Riscos Excluídos

Além das exclüsões previstas no item "Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas" não estarão
cobertos:

a) A indenização integral ou parcial do veículo rebocado decorrente de roubo e/ou furto;
b) Danos existentes no veícuio rebocado, antes de se iniciar a operação de reboque;

c) Danos materiais, danos corporais, danos morais e estéticos causados a terceiros pelo veículo ^9
rebocado e/ou transportado que não tenham sido decorrentes de colisão parcial ou colisão total
ocasionada pelo veículo segurado; e
d) Danos materiais, danos corporais, danos morais e estéticos causados a terceiros pelo veículo
rebocado e/ou transportado em virtude do mal acondícionamento do veículo rebocado ou transportado
pelo veículo segurado.
14.4. Franquia
Será deduzida da indenização a franquia estipulada na apólice para esta cobertura.

A franquia será aplicada por evento e por veícuio rebocado sinistrado,
14.5. Limite Máximo de Indenização
O limite máximo de indenização será o mesmo valor contratado para a cobertura de RCF-V - Danos Materiais.
Danos Corporais e Danos Morais/Estéticos.
14.6. Ratificam-se todas as disposições constantes nas Condições Gerais que não tenham sido alteradas por
estas Condições Especiais.

15. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO O KM POR 180(CENTO E OITENTA)

DIAS - INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO
ESTA COBERTURA ADiCiONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
15.1. Riscos Cobertos

'

15.1.1. Quando contratada esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicionai, em caso de indenização
integrai do veícuio segurado, em virtude de sinistro de incêndio, roubo ou furto, o valor indenizado
corresponderá ao valor de mercado do veícuio O km (zero quilômetro) de mesmas características do
veículo segurado, desde que;

a) Seja o primeiro sinistro com o veículo;
b) O seguro tenha sido contratado em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de saída do veículo
do revendedor ou concessionária autorizada pelo fabricante e a quilometragem máxima rodada seja
de até 1000 km (mil quilômetros) na época da contratação do seguro;
c) A modalidade de contratação seja Valor de Mercado Referenciado;
d) O sinistro de incêndio, roubo ou furto ocorra em até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da
data de saída do veícuio do revendedor ou concessionária autorizada.

15.12. O valor de novo será obtido mediante aplicação do percentual contratado para cobrir o casco, sobre o
valor do veícuio O km (zero quilômetro) de mesmas características do veículo segurado, que constar na
Tabela de Referência discriminada na apólice, na data da indenização. Caso a Tabela de Referência
esteja extinta, será utilizada a tabela substituta mencionada na apólice.
15.1.3. Não havendo veículo de mesmas características na Tabela de Referência ou na tabela substituta da

data do pagamento do sinistro, o valor a ser considerado para o cáícuio da indenização será o da úitirn^
segurado,
^
Tabela de Referência ou da tabela substituta que publicou valor de O km (zero quilômetro) para o veícüio(5(
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15.1.4. Esta cobertura é adicional a cobertura gratuita "Garantia de reposição pelo valor de novo" e amplia de
90 (noventa) dias para 180 (cento e oitenta) dias o prazo de reposição pelo valor de novo em caso de
indenização integral do veículo em virtude de incêndio, roubo/furto,

16. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO O KM POR 12(DOZE)

COLISÃO TOTAL

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PQDERA SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
16.1. Riscos Cobertos

16.1.1. Quando contratada esta cobertura, a seguradora, mediante pagamento de prêmio adicional, g
ao segurado a indenização integral do veículo segurado em virtude de sinistro de colisão total,
correspondente ao valor de mercado do veículo O km (zero quilômetro) de mesmas características do
veículo segurado, desde que:
a) Seja o primeiro sinistro com o veículo;
b) O seguro tenha sido contratado em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de saída do veiculo

do revendedor ou concessionária autorizada pelo fabricante e a quilometragem máxima rodada seja
de até 1000 km (mil quilômetros) na época da contratação do seguro;

f

c) A modalidade de contratação seja Valor de Mercado Referenciado;
d) O sinistro de colisão total ocorra em até 12 (doze) meses contados a partir da data de saída do
veículo do revendedor ou concessionária autorizada.

18.1.2. O valor de novo será obtido mediante aplicação do percentual contratado para cobrir o casco, sobre o
valor do veículo O km (zero quilômetro) de mesmas características do veiculo segurado, que constar

na Tabela de Referência discriminada na apólice, na data da indenização. Caso a Tabela de Referência
esteja extinta, será utilizada a tabela substituta mencionada na apólice.
16.1.3. Não havendo veículo de mesmas características na Tabela de Referência ou na tabela substituta da

data do pagamento do sinistro, o valor a ser considerado para o cálculo da indenização será o da última
Tabela de Referência ou da tabela substituta que publicou valor de O km (zero quilômetro) para o veículo
segurado.

16.1.4. Esta cobertura é adicional a cobertura gratuita "Garantia de reposição pelo valor de novo" e amplia de
180 (cento e oitenta) dias para 12(doze) meses o prazo de reposição pelo valor de novo em caso de
indenização integral do veículo em virtude de colisão.

17. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO O KM POR 12(DOZE) MESES -

COLISÃO,INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO

^ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
17.1. Riscos Cobertos

17.1.1. Quando contratada esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicionai, em caso de indenização
integral do veículo segurado, em virtude de sinistro de colisão total, incêndio, roubo ou furto, o
valor indenizado corresponderá ao valor de mercado do veículo O km (zero quilômetro) de mesmas
características do veículo segurado, desde que:
a) Seja o primeiro sinistro com o veículo;
b) O seguro tenha sido contratado em até 30 (trinta) dias contados da data de saída do veículo do
revendedor ou concessionária autorizada pelo fabricante;

c) E a quilometragem máxima rodada seja de até 1000 km (mil quilômetros) na época da contratação
do seguro;
d) A modalidade de contratação seja Valor de Mercado Referenciado;
e) O sinistro de colisão total, incêndio, roubo ou furto ocorra em até 12(doze) meses contados a partir
da data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada.

17.1.2. O valor de novo será obtido mediante aplicação do percentual contratado para cobrir o casco, sobm o

valor do veículo O km (zero quilômetro) de mesmas características do veículo segurado, que con^r
na Tabela de Referência discriminada na apólice, na data da indenização. Caso a Tabela de ReíerénciS
esteja extinta, será utilizada a tabela substituta mencionada na apólice.
^
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17.1.3. Não havendo veículo de mesmas características na Tabela de Referência ou na tabela substituta da data

do pagamento do sinistro, o valor a ser considerado para o cálculo da Indenização será o da última Tabela

de Referência ou da tabela substituta que publicou valor de O km (zero quilômetro) para o veículo segurado.
17.1.4. Esta cobertura é adicional a cobertura gratuita "Garantia de reposição pelo valor de novo" e amplia de
180 (cento e oitenta) dias para 12 (doze) meses o prazo de reposição pelo valor de no^j_eai£aso de
Indenização integral do veículo em virtude de colisão, Incêndio, roubo/furto,
18. EXTENSÃO DE PERÍMETRO CASCO
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
18.1. Riscos Cobertos

18.1.1. A Seguradora garante ao Segurado, a extensão da cobertura securitária contratada para o casco para
sinistros ocorridos fora do território nacional, cujo país(es) de destino e duração da viagem estejam
expressamente especificado(s) na apólice ou endosso.
Em caso de perda parcial, a critério da Seguradora,o veículo poderá ser consertado no país do acidente
ou repatriado para o Brasil para conserto.
18.2. Riscos não Cobertos

18.2.1. Além das exciusões previstas no item "Prejuízos não indenízáveis para todas as coberturas",
estão excluídos desta cobertura:

a) Danos materiais, corporais, morais/estéticos causados a terceiros;

b) Indenização para eventos que ocorram em países cuja extensão de cobertura não tenha sido
contratada.

18.3. Franquia

Em caso de sinistro de perda parcial,será cobrada do Segurado a franquia estipulada na apólice para o veículo segurado.

19. EXTENSÃO DE PERÍMETRO - RGF-V
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÃ SER CONTRATADA ISQLJ\DAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
19.1. Riscos Cobertos

19.1.1. A Seguradora garante ao Segurado, a extensão da cobertura securitária contratada para Responsabilidade
Civil Facultativa Veículo-danos materiais, danos corporais e danos morais/estéticos, até o Limite Máximo de

Indenização estipulado na apólice para estas coberturas, para sinistros ocorridos fora do território nacional,
cujo(s) país(es) de destino e duração da viagem estejam expressamente especificado(s) na apólice ou endosso.
19.1.2. Com a contratação desta extensão, mantém-se todos os critérios previstos na cobertura adicional de
r

Responsabilidade Civil Facultativa - Veículos (RCF-Veículos).
19.2. Riscos não Cobertos

Além das exciusões previstas no item "Prejuízos não Indenízáveis para todas as coberturas", estão
excluídos desta cobertura;

a) Indenização para eventos que ocorram em países cuja extensão de cobertura não tenha sido
contratada.

20. EXTENSÃO DE REBOQUE
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura o Segurado terá direito:
20.1. Reboque ou Transporte do Veículo Segurado
20.1.1. Quando o veículo segurado não puder se locomover por meios próprios em virtude de pane elétrica ou
mecânica, acidente ou nas hipóteses de roubo ou furto em que o veículo for localizado, a Seguradora,
mediante pagamento de prêmio adicional garante os gastos, até o limite máximo de Indenização contratado,
com o reboque ou transporte do veículo segurado até a oficina mais próxima do loca! do evento, sempre

que o reparo emergenciai não puder ser tecnicamente executado no loca! de sua paralisação.

\

20.11. Poderão ainda ser oferecidos os serviços de reboque ou transporte ou reparo emergenciai em decorrência de^

pane no limpador do para-brisa, no cinto de segurança ou nos faróis, desde que em razão das condições^

climáticas e horário do evento estes fatos impossibilite o veículo segurado de prosseguir a viagem. ^
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20.1.3. Quando se tratar de veículo com carga(caminhão,semin-eboque,reboque ou rebocador)o Segurado será
responsável por sua remoção e custos. Apenas o reboque do veículo será efetuado pela Seguradora.
20.1.4. Os serviços quando relacionados ao veículo,somente serão executados na presença do Segurado
ou pessoa que o represente desde que ele esteja de posse dos documentos do veículo segurado
e suas chaves.

20.2. Limite Máximo de Indenização
Estará especificado na apólice e foi definido pelo Segurado no ato da contratação do seguro, de acordo com as
opções a ele oferecidas na contratação do seguro e descritas no quadro a seguir:
Limite Máximo de Reboque

Veículos

300 km

Veículos de carga (leve ou pesado)'

600 km
1000 km

300 km

Veículo com valor segurado abaixo de R$80.000,00

600 km
Ilimitada

Veículo com valor segurado a partir de R$ 80,000,00

300 km
ilimitada

300 km
Táxi

600 km

1000 km

Motocicletas a partir de 500 cc

1000 km

*lnclüem-se também nesta categoria veículos do tipo pick-up's com cabine estendida
O limite máximo de reboque será considerado por evento e não por vigência.
20.3. Solicitação dos Serviços
20.3.1. Para utilizar a garantia de "Extensão de Reboque" o Segurado deve entrar em contato exclusivamente
com a Centrai 24 Horas de Relacionamento da Seguradora por meio do telefone que consta no verso
do Cartão de Seguro.
20.3.2. O Segurado poderá contratar o serviço de reboque com um prestador de sua preferência. Neste caso,
fica a ele assegurado um reembolso pelos gastos, de acordo com a quilometragem rodada,conforme

tabela a seguir e desde que respeitado o limite máximo de indenização da presente cobertura.
Veículos

Reembolso por km Rodado

Limite Máximo de Reembolso

Veículo com valor segurado

360,00

abaixo de R$ 80.000,00

720,00

1.000,00
360,00
Táxi

1,20

720,00
1.000,00
360,00

Veículo com valor segurado
acima de R$ 80.000,00

1.000,00

Motocicletas a partir de 500 cc

1.000.00

Veículos de carga (leve ou
pesado)*

600,00

2,00

1.200,00
2.000,00

Valores expressos em reais
*[ncluem-se também nesta categoria veículos do tipo pick-up's com cabine estendida
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20.3.3. Para a solicitação do reembolso o Segurado deverá enviar para a Seguradora a nota fiscal da execução
do serviço onde devem constar o local de origem, o local de destino, a quilometragem percorrida e o
valor do serviço.

20.3.4. Os reembolsos decorrentes da prestação dos serviços de reboque terão caráter indenizatório e

complementares aos que forem pagos ao Segurado por terceiros responsáveis pelos danos. /Ê:

20.4. Riscos não Cobertos

20.4.1. Além das exclusões previstas nestas Condições Gerais, estão também excluídos(as):

a) Serviços contratados pelo Segurado sem prévio consentimento da Seguradora, exi
casos de força maior;
b) Gastos com aquisição de peças, despesas relativas à mão-de-obra de reparos em oficinas;
c) Despesas com muitas e taxas cobradas pelos órgãos públicos competentes;

d) Despesas com pedágios (exceto quando o veículo estiver sendo rebocado ou transportado
pela Seguradora) e combustíveis;
e) Despesas com pneu, câmara de pneus, bico ou roda;
f) Reembolso de itens que não façam parte integrante do veículo, tais como:toca-cd's, bolsas,
malas, cd's, lap-top etc;

'

g) Reembolso de gastos relativos a serviços organizados, contratados e/ou executados por
terceiros;
h) Mão-de-obra para troca e conserto de: fechadura, ignição, travas danificadas e cópias
adicionais das ctiaves.
20.5. Cancelamento

Esta cobertura ficará automaticamente cancelada se houver o esgotamento do limite máximo de indenização ou
expirar a vigência da apólice.

20.6. Âmbito Geográfico
A cobertura de extensão de reboque abrange o território nacional e países integrantes do MERCOSUL,
20.7. Ratificam-se todas as disposições constantes nas Condições Gerais que não tenham sido alteradas por
estas Condições Especiais.

21. GARANTIA DE COBERTURA
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

Contratando esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, o Segurado terá direito:
21.1. Contratada esta cobertura a Seguradora garante ao Segurado, mediante pagamento de prêmio adicional, quando

houver indenização Integral do veículo segurado, a extensão da cobertura securitária para o novo veículo que

,

ele venha a adquirir, respeitado o período de tempo que restar para término de vigência da apólice.
21.2. O novo veículo poderá ter características diferentes do veículo indenizado tais como marca, ano, modelo, valor
segurado, devendo ser mantidas, porém as coberturas contratadas.

21.3. Esta cobertura é válida apenas quando a indenização integral for o primeiro sinistro do item segurado.
21.4. Havendo, no momento da indenização integral, parcelas pendentes (vencidas e vincendas), estas serão deduzidas
totalmente do valor da indenização.
21.5. Caso o Segurado opte pelo cancelamento da apólice ou item não haverá qualquer devolução de prêmio tendo
em vista a indenização integrai do veiculo segurado paga pela Seguradora.

22. GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DA NOTA FISCAL GIR-12(DOZE) MESES
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, o Segurado terá direito;
22.1. Riscos Cobertos

22,1.1, Mediante pagamento de prêmio adicional, em caso de indenização integral do veiculo segurado em
virtude de sinistro de colisão. Incêndio, roubo ou furto, a soma indenizada corresponderá ao valor

final, em reais, constante da nota fiscal de compra do veículo, limitada ao valor contratado para es^
cobertura, desde que:
\
a) O seguro tenha sido contratado em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de saída do veiculo ®

do revendedor ou concessionária autorizada pelo fabricante e a quilometragem máxima rodada seja ^
de até 1000 Km (mil quilômetros) na época da contratação do seguro;
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b) O sinistro de colisão, incêndio, roubo ou furto ocorra em até 12 (doze) meses contados a partir da
data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada.

23. INDENIZAÇÃO POR IMOBILIZAÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISQU\DAMENTE

Contratando esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, o Segurado terá direito:
23.1. Riscos Cobertos

23.1.1. Contratada esta cobertura a Seguradora garante ao Segurado mediante pagam'^lg^@jikíadicional,
o pagamento de indenização como compensação econômica pela paralisação do veiculo segurado em
decorrência de sinistro coberlo.

23.2. Valor da Indenização
23.2.1. Tratando-se de perda parcial, a cobertura será devida, desde qub selam necessárias, no mínimo.
30 ftrinta) horas para o reparo do veículo:
23.2.2.

O valor da indenização será fixado de acordo com as horas avaliadas e aprovadas pela Seguradora,
seguindo a tabela abaixo;

Horas de Paraiização

Indenização

De 30 a 50 horas

R$ 600,00

De 51 a 70 horas

R$ 900,00

Acima de 70 horas

R$1.200.00

23.2.3. Quando o sinistro resultar em indenização integral do veículo o valor da indenização por imobiíização
do veículo será de R$ 900,00 (novecentos reais).
23.3. A quantidade de horas avaliadas para conserto do veículo será determinada em comum acordo entre a Oficina
Referenciada ou Oficina escolhida pelo Segurado e a Seguradora.

24. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE FATURAMENTO
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÃ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

Contratando esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, o Segurado terá direito:
24.1. Riscos Cobertos

24.1.1. Contratada esta cobertura a Seguradora garante ao Segurado, mediante pagamento de prêmio adicional

o pagamento de diárias pela paralisação do veículo segurado e impossibilidade de utilização profissional,
*

em decorrência de sinistro coberto, de acordo com a opção contratada e estipulada na apólice.
24.2. Opções de Contratação
24.2.1. O Segurado definirá, na contratação do seguro a quantidade de diárias e o valor da diária, de acordo
com as opções descritas a seguir;
Dias de Paralisação

Valor da Diária

RS 50,00
R$100,00

R$150,00
R$ 200,00

05

10

15

20

25

30

R$ 250,00
R$ 300,00

24.3. Contagem das Diárias
24.3.1. A contagem das diárias a serem indenizadas ocorrerá da seguinte forma:
a) Sinistro de Perda Parciai: terá como início a data em que o veículo estiver impossibilitado
circular em virtude de sua entrada na Oficina e como data final a data da liberação do veículo
Segurado;
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b) Sinistro de Indenização Integral: terá como início a data do aviso do sinistro à Seguradora e como
data final a data do pagamento da indenização.
24.4. Esgotados os dias de paraiisação contratados, fica esta cobertura automaticamente canceiada, não sendo
permitida a reintegração de dias de paraiisação,

25. RECEITA GARANTIDA

Ml

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PQDERÃ SER CONTRATADA iSOLADAMENTE

Contratando esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicionai, o Segurado terá direito;
25.1. Riscos Cobertos

25.1.1. Contratada esta cobertura a Seguradora garante ao Segurado, mediante pagamento de prêmio adicionai,
a indenização única de uma quantia fixa em reais, de acordo com o valor por eie contratado e estipulado
na apólice, como remuneração pelos dias em que o veiculo segurado ficar paralisado, em decorrência
de sinistro coberto e indenizávei.

25.2. Opções de Contratação
25.2.1. O Segurado definirá, no ato da contratação do seguro, o valor pelo qual deseja ser Indenizado em caso
de sinistro coberto e indenizávei, de acordo com as opções descritas a seguir:
Opção

Valor da Receita

1

R$ 500.00

li

R$ 700,00

lil

R$1,000.00

25.3. Pagamento da Receita
25.3.1. O pagamento da receita ocorrerá da seguinte forma:
a) Sinistros de Perda Parcial: após a aprovação do orçamento e liberação do veículo, pela Seguradora,
para conseito;

b) Sinistros de Indenização Integral: após a entrega de todos os documentos necessários para a
liquidação do sinistro,
25.4. Não será permitida reintegração desta cobertura.

26. REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAS
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
Contratando esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicionai, o Segurado terá direito:
K

26.1. Riscos Cobertos

Contratada esta cobertura a Seguradora garante, mediante pagamento de prêmio adicional, o pagamento de
despesas extras, independentemente de comprovação, decorrentes exclusivamente de sinistro coberto de
indenização integrai (colisão, incêndio, roubo ou furto) quando o seguro for contratado na modalidade Valor
de Mercado Referenciado, conforme abaixo:

Valor da Indenização

Limitado a

Veícul(fô

R$ 2.000,00

Veículos com valor segurado
inferior a R$ 80.000,00 ou Táxi

10% (dez por cento) do
valor segurado casco

Caminhão (leve ou pesado)
R$ 5.000,00
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27. REPOSIÇÃO DE INDUMENTÁRIA DE PROTEÇÃO
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

Contratando esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, o Segurado terá direito:
27.1. Riscos Cobertos

27.1.1. Contratada esta cobertura a Seguradora garante, mediante pagamento de prêmio ad^teíadât^Síê^urado
1 (um) reembolso para custear despesas que ele venha a ler por danos causados em seu vestuário de
proteção, em virtude de sinistro coberto de colisão parcial ou colisão total envolvendo a motocicleta
segurada.

27.1.2. Estarão garantidos por esta cobertura o capacete, macacão e jaqueta, utilizados pelo Segurado, como
indumentárias de proteção.
27.2. Valor da Indenização
27.2.1. O Segurado definirá, no ato da contratação do seguro,o valor da indenização, que será o Limite Máxim
de Indenização para esta cobertura, de acordo com as opções a ele oferecidas e descritas a seguir:

Opção

Valor da Indenização

A

R$5.000,00

B

RS 4.000,00

C

RS 3.000,00

27.3. Pagamento da Indenização
27.3.1. A indenização será efetuada da seguinte forma:
a) Sinistros de Perda Parcial: na data da liberação, pela Seguradora, do reparo da motocicleta;
b) Sinistros de Indenização integral por Colisão: na data do pagamento da indenização integral.
27.4. Os salvados (o que sobrou da indumentária) deverão ser entregues à Seguradora.

28. SEGURO DA FRANQUIA
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERA SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

Contratando esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, o Segurado terá direito:
28.1. Riscos Cobertos

28.1.1. Contratada esta cobertura a Seguradora garante ao Segurado, mediante pagamento de prêmio adicionai,
exclusivamente no primeiro evento coberto e indenizável de perda parcial do veículo segurado o
pagamento do valor integral da franquia estipulada na apólice para o veículo segurado.

,

28.2. Riscos não Cobertos
28.2.1. Além das exclusões previstas no item "Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas",
estão excluídos, ainda, desta cobertura:

a) o pagamento de franquia das coberturas de RCF-V, acessórios, equipamentos especiais,
carroçarias e demais coberturas que possuam um valor de franquia estipulado na apólice;
b) eventos cobertos cujo valor dos reparos não atinjam o montante da franquia estipulada na
apólice para o veículo.
28.3. Indenização
28.3.1. O pagamento da franquia será efetuado pela Seguradora diretamente à Oficina após o reparo
do veículo e sua entrega ao Segurado.

29. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA -VEÍCULOS (RCF-VEÍCULOS)
ESTA COBERTURA ADÍGIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

29.1. Riscos Cobertos

\

29.1.1. Pela contratação desta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, a Seguradora garante aoa
Segurado o reembolso, até o Limite Máximo de indenização estipulado na apólice para estas coberturas, *
das quantias pelas quais ele venha a ser responsabilizado civilmente em decisão judicial definitiva

(transitada em julgado) ou acordo judicial autorizado pela Seguradora, por escrito; em virtude de danos
materiais e/ou danos corporais causados involuntariamente a terceiros, por culpa que lhe possa ser
imputada, e que estejam cobertos pelo seguro, causados:
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a) Por colisão a bens de terceiros;

b) Pela carga, objeto de transporte pelo veículo segurado, eríqySíSb^ ele transportada;
c) Por atropelamento;

d) Despesas efetuadas com custas judiciais do foro civil e com honorários de advogados, sempre que
tais despesas decorram de reclamações de terceiros, estejam cobertas e sejam Indenizáveis pelo
contrato de seguro,

29.12. O Segurado terá livre escolha do advogado para sua defesa, sendo facultado à Seguradora Intervir na
ação, se não for denunciada à lide,
29.1.3. O reembolso de custas judiciais e honorários advocatícios totais com o processo está limitado a 10%(dez
por cento) do valor de cada cobertura contratada(danos materiais e/oii corporais e/ou morais/estéticos),
sendo que em nenhuma hipótese serão reembolsados valores totais superiores a R$ 20.000,00 (vinte
mil reais),

29.1.4. Para abertura do aviso de sinistro, deverão ser apresentados os seguintes documentos;
a) Defesa do Segurado protocolada em Juízo, com o pedido de denunclação da Seguradora à lide;
b) Contrato dos honorários e seu respectivo recibo de pagamento, quando houver;
o) Guia quitada de recolhimento das custas;
d) Cópia da petição inicial e citação que comprove os pedidos quanto aos danos materiais e/ou corporais
e/ou morais/estéticos cobertos pela apólice.
29.2. Limite de Responsabilidade

29.2.1. O Limite Máximo rie Indenização para as coberturas de Danos Materiais e de Danos Corporais é o valor
discriminado na apólice para cada cobertura,
29.2.2. A cobertura de Danos Corporais somente indenizará, em cada reclamação, a parte que exceder os limites
vigentes na data do sinistro para as coberturas do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), conforme art. T da Lei n" 6,194 de 19/12/74.
29.2.3. Limite de Responsabilidade em Garantia IJnica

29.2.3.1. No seguro contratado em Garantia Única, o Limite Máximo de Indenização (LMI) discriminado
na apólice é único para cobrir Danos Materiais e/ou Danos Corporais causados a terceiros. 0 LMI
estipulado na apólice é para cada item segurado.
29.2.4. Em acidentes ocorridos em países Integrantes do MERCOSUL, a Cobertura de Danos Materiais e/ou
Danos Corporais somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder
o valor de cobertura do seguro Carta Verde ou Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário
em Viagem internacional (RCTR-VI) vigente na data do acidente, independentemente do Segurado ter
contratado ou não o seguro de Carta Verde ou RGTR-VI.

29.2.5. A cobertura de Responsabilidade Civil - danos materiais e danos corporais contratada, será a 2° Risco
do seguro de DPVAT, Carta Verde e RCTR-VI (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em
Viagem Internacional).

29.2.6. O seguro de RCF-V danos materiais e danos corporais contratado para rebocadores será extensivo aos
danos ocasionados a terceiros pelo semirreboque desde que ele esteja atrelado ao veículo segurado
no momento do sinistro.

29.2.7. O seguro de RCF-V danos materiais e danos corporais contratado para veículo de passeio será extensivo
aos danos ocasionados a terceiros por carretinhas, desde que ela esteja atrelada ao veículo segurado
no momento do sinistro.

29.2.8. É vedada a doação,transferência ou cessão a terceiros, de quaisquer verbas contratadas pelo Segurado,
da cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa - Veículos (RCF-V). para atendimento de sinistro.
29.2.9. Quando pela soma das Indenizações ou pelo pagamento de uma única indenização,for atingido
ou ulb'apassado o limite máximo de indenização contratado do item para a garantia de RCF-V
DM ou DC a cobertura ficará automaticamente cancelada.

29.3. A indenização será devida somente quando ficar caracterizada a responsabilidade do Segurado por meio de

sentença judiciai transitada em julgado, ou acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, por escrito.\
29.4. Os prejuízos causados a terceiros decorrentes de um mesmo evento serão considerados como um único sinistro, W

qualquer que seja o montante dos prejuízos e/ou a quantidade de terceiros envolvidos.
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29.5. Quando em virtude de um evento de sinistro resultarem em danos postèt^^jjpftl^nos serão considerados
como se tivessem ocorrido na data em que aconteceu o evento de sinistro.

29.6. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com terceiros somente será reconhecido pela Seguradora se tiver sua
prévia anuência por escrito.

29.7. Caso a indenização a ser paga pelo Segurado compreenda pagamento em dinheiro e/ou prestação de renda ou
pensão, a Seguradora dentro do Limite Máximo de Indenização contratado na apólice, pagará preferencialmente
a primeira.

29.8. Quando a Seguradora, ainda dentro do Limite Máximo de Indenização, tiver de contribuir também para o capital
segurado da renda ou pensão, fá-lo-á mediante o fornecimento ou aquisição de títulos em seu próprio nome,

cujas rendas serão inscritas em nome da pessoa ou pessoas com direito a recebê-las, com cláusula de que,
cessada a obrigação, tais títulos se reverterão ao patrimônio da Seguradora.
29.9. A cobertura de responsabilidade civil danos materiais e danos corporais contratada será a 2° Risco do segurQ.
de DPVAT, Carta Verde e RCTR-Vt.

29.10.Ratíficam-se todas as disposições constantes nas Condições Gerais que não tenham sido alteradas por
estas Condições Especiais.

30. RESPONSABILIDADE CIVIL- DANOS MORAIS/ESTÉTICOS
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE
30.1. Riscos Cobertos

30.1.1. Contratada esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, a Seguradora garante ao Segurado
até o Limite Máximo de Indenização estipulado na apólice para a mesma,o reembolso de indenização por
danos morais e/ou estéticos causados a terceiros pelos quais o Segurado venha a ser responsabilizado

civiimente em decisão judicial definitiva (transitada em julgado) ou em acordo judicial autorizado pela
Seguradora, por escrito, que decorram direta e estritamente de danos corporais decorrentes diretamente

de acidente de trânsito coberto e inderiizáve! envolvendo o veículo segurado.
30.2. Riscos não Cobertos

30.2.1. Além das exclusões previstas no item "Prejuízos não indenizávels para todas as coberturas",
não estarão cobertos, ainda, por esta cobertura:

a) Todas e quaisquer condenações por danos morais e/ou estéticos que venham a ser impostas
ao Segurado, motivadas por outros fatos que não decorram diretamente do acidente

envolvendo o veículo segurado, bem como as condenações aplicadas em função de sua
omissão na condução do(s) processo(s)instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s).
30.3. Ratificam-se todas as disposições constantes nas Condições Gerais que não tenham sido alteradas por
estas Condições Especiais.

'31. ACIDENTES PESSOAIS COM OCUPANTES DO VEÍCULO SEGURADO
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

Contratando esta cobertura, mediante pagamento de prêmio adicional, o Segurado terá direito:
31.1. Riscos Cobertos

A cobertura de acidentes pessoais para ocupantes do veículo, mediante pagamento de prêmio adicional,
garante à vítima (ocupante do veículo segurado, incluindo o condutor) ou a seu(s) beneficiário(s) o pagamento
de indenização, até o limite do Limite Máximo de Indenização contratado, caso ocorra um acidente de trânsito
envolvendo o veículo segurado que tenha como conseqüência, os eventos abaixo descritos:
31.2. Coberturas

31.2.1. Morte Acidental

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

31.2.1.1. Garante o pagamento do Limite Máximo de Indenização contratado, ao(s) beneficiário(s)
legal(is) do ocupante do veículo segurado, em caso de seu falecimento durante a vigência da apólice
de seguro, em decorrência direta e exclusiva de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.
Os critérios para definição do(s) beneficiário(s) serão aqueles previstos nos artigos 791,792 e 793 do
Código Civil Brasileiro e artigo 226 da Constituição Federal do Brasil.
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31.2.2. Invaliúez Permanente (total ou parcial)
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISQi ADAMFNTF

Garante o pagamento,até o Limite Máximo de indenização contratado,ao passageiro do veículo segurado,
caso ele venha a ficar total ou parcialmente inválido, em caráter permanente, em decorrência direta e

exclusiva de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, durante a vigência da apólice de seguro.
A Invalidez Permanente deve ser comprovada por meio de declaração médica. A aposentadoria por
Invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só
o estado de invalidez permanente para fins de seguro privado.
31.2.2.1. Invalidez Permanente Total por Acidente

Para efeito deste seguro,entende-se como "Invalidez Permanente Total", os acidentes que resultem em:
a) Perda total da visão de ambos os olhos;

b)Perda total do uso de ambos os braços;
c) Perda total do uso de ambas as pernas;
d)Perda total do uso de ambas as mãos;
e) Perda total do uso de um braço e uma perna;
f) Perda total do uso de uma das mãos e um dos pés;

^

g) Perda total do uso de ambos os pés;
h) Alienação mental total e incurável;
i) Nefrectomia bilateral.

31.2.2.1.1. No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem
como a avaliação da incapacidade relacionada ao Segurado,a sociedade Seguradora deverá
propor ao Segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica. A junta médica será
constituída por 3 (tres) membros, sendo um nomeado pela sociedade Seguradora, outro
pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. Cada uma das
partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em
partes iguais, pelo Segurado e pela sociedade Seguradora. O prazo para constituição da

junta médica será de, no máximo,15(quinze) dias a contar da data da indicação do membro
nomeado pelo Segurado.

31.2.2.2. Invalidez Permanente Parcial por Acidente

a) No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidas por completo as funções
do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela
aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem
t

prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente por
Acidente, transcrita no final destas Condições Gerais.
b) Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a
Indenização será calculada somando-se as respectivas percentagens previstas na Tabela
para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente, cujo total não pode
exceder a 100% (cem por cento). Da mesma forma, havendo duas ou mais lesões em um
mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens correspondentes não pode exceder
a indenização prevista para a sua indenização integral.
c) A perda ou redução maior da função de um membro ou órgão já defeituoso antes do

acidente não dará direito a reclamações, salvo quando declarada tal perda ou redução
previamente na proposta de adesão.Para efeito de indenização, a perda ou maior redução
funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente deverá ser deduzida
do grau de invalidez definitiva preexistente.
d)Em todos os casos de invalidez parcial não especificados na Tabela para Cálculo de
Indenização em caso de Invalidez Permanente por Acidente, transcrita no final destas
Condições Gerais, a Indenização será estabelecida com base na diminuição permanente,

da capacidade física do Segurado, independentemente de sua profissão.
\
e) Quaisquer divergências sobre a causa, natureza ou extensão das lesões, bem como as OÍ
avaliações da incapacidade relacionadas ao Segurado, a Seguradora deverá propor ao ^
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Segurado, por meio de correspondência escriT^/^|5e,;^9.jí<'a20 de 15(quinze) dias, a
contar da data da contestação, a constituição
f) A junta médica será constituída por 3(três) membros,sendo um nomeado pela Seguradora,
outro pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos 2(dois) nomeados. Cada

uma das partes pagará os honorários do médico designado e cs do terceiro serão pagos,
em partes iguais, pelo Segurado e pela Seguradora.
g) O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a
contar da data da indicação do membro nomeado pelo Segurado.
h) As indenizações por morte e invalldez permanente total ou parcial não se cumulam. Se,
depois de paga uma indenização por Invalldez permanente por acidente, verificar-se a
morte do Segurado em conseqüência do mesmo acidente, da Indenização por morte será
deduzida a importância já paga por invalidez permanente.
31.2.3. Despesas Médico-Hospitaiares
ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

31.2.3.1. Garante o reembolso ao passageiro do veículo segurado, até o Limite Máximo de Indenização
contratado, no caso de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado; de despesas médicas,
hospitalares e odontológicas por ela efetuadas para seu tratamento sob orientação médica, iniciado
nos 30 (trinta) primeiros dias contados da data do acidente.
31.2.3.2. Cabe ao Segurado a livre escolha dos prestadores de serviços médicos, hospitalares e
odontológicos, desde que legalmente habilitados.
31.2.3.3. A comprovação das despesas médicas, hospitalares e odontológicas deverá ser feita mediante
a apresentação dos comprovantes originais das despesas e dos relatórios do médico-assistente.

t

31.3. Riscos não Cobertos

Estarão excluídos da cobertura de IVIorte, Invalidez Permanente Total ou Parcial e Despesas MédícoHospitalares os eventos ocorridos em conseqüência de acidente de trânsito com o veículo mencionado
na apólice, decorrentes de:
a) Quaisquer doenças (inclusive as profissionais), quaisquer que sejam as suas causas, ainda que
provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, pelo acidente, ressalvadas as

infecções, estados septlcémiGos e embolias, resultantes de ferimento visível;
b) Acidentes médicos;
c) Tratamento de exame clínico, cirúrgico ou medicamentoso não exigido diretamente pelo acidente;

d) As intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de exames,tratamentos clínicos
ou cirúrgicos quando não decorrentes de acidente coberto;

^

e) Os envenenamentos, ainda que acidentais, por absorção de substâncias tóxicas ou entorpecentes;
f) Quaisquer perturbações mentais, nervosas e emocionais,salvo a alienação mental total e incurável,
decorrente de acidente coberto;

g) Ato reconhecidamente perigoso, que não seja motivado por necessidade justificada;
h) Danos causados por atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo
representante legal de um ou de outro, conforme previsto no Código Civil vigente;
i) As perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações
decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos,salvo quando prescritos por
médico, em decorrência de acidente coberto;
j) O suicídio ou tentativa de suicídio, voluntário e premeditado nos primeiros 2(dois)anos de vigência
iniciai do contrato;

k) Estados de convalescença (após a alta médica);
I) Despesas de acompanhantes;
m) Aparelhos que se refiram a órteses de qualquer natureza e a próteses de caráter permanente,salvo
as próteses ou órteses implantadas pela primeira vez;
\

n) A perda de dentes e os danos estéticos;
\
o) Quaisquer acidentes que ocorrerem aos passageiros do veículo se este estiver com lotação V
excedente à admitida nestas Condições Gerais, ressalvados os casos de força maior. Em caso de
acidente ocorrido durante viagem em que se verifique excesso de lotação, resultante de força maior,
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a indenização que seria devida a cada um dos passa^^iWacj^g^^o será reduzida na proporção
"I

da lotação segurada para a que existia no veículo na ocasildíâ^idente;

p) Danos Morais e Estéticos;
q) Lucros Cessantes resultantes da paralisação,temporária ou definitiva, das atividades profissionais
do Segurado ou ocupante do veículo segurado que estiveram em tratamento médico4iospitaiar ou
que tiverem constatada sua Invalidez permanente total ou parcial, mesmo quando em conseqüência
de qualquer risco coberto pela apólice;
r) Quaisquer acidentes que ocorrerem ao(s)ocupante(s) do veículo se este for posto em movimento ou
dirigido por motorista que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo, ressalvados
os casos de força maior;
s) Qualquer tipo de doença ou as lesões físicas preexistentes à ocorrência do acidente de trânsito.
31.4. Condição de Ocupante do Veículo:
a) Entende-se por "ocupante" a(s) pessoa(s) que, no momento do acidente,se encontre(m) no interior do veículo
segurado, na qualidade de condutor ou passageiroís);
b) O número de passageiros do veículo está limitado à lotação oficial do veículo;
c) Valor total segurado é a soma dos Limites Máximos de indenização de cada passageiro estipulado na apólice;
d) A Seguradora, em hipótese alguma, responderá por qualquer Indenização superior àquelas apuradas na
forma dos itens anteriores e destas Condições Gerais, ficando o Segurado como único responsável pelas
diferenças que venha a pagar, amigavelmente ou cumprindo sentença judicial, aos ocupantes acidentados
ou aos seus beneficiários;
e) A cobertura do seguro começa no momento do ingresso do ocupante no veículo e termina no momento de
sua saída dele;

f)

Considera-se garantido pela cobertura de APO,o acidente de trânsito com o veículo segurado e relacionado
à sua locomoção, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra
causa, tenha como conseqüência direta à morte ou invalidez permanente, total ou parcial do ocupante do
veículo ou torne necessário seu tratamento médico.

31.5. Liquidação do Sinistro
31.5.1. A ocorrência do sinistro será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
31.5.1.1. Em caso de Morte Acidental:

a) Comunicado de sinistro com informações médicas (preenchidos todos os itens);

b) Certidão de Óbito (original ou cópia autenticada);
c) Cópia do R6 e CPF do Segurado;
d) Cópia do RG e CPF do beneficiário;
e) Certidão de casamento (atualizada no caso de sinistro do cônjuge);
f) Boletim de Ocorrência Policiai;

g) Laudo Necroscópico do IML.
31.5.1.2. Em caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente:
a) Comunicado de sinistro com informações médicas (preenchidos todos os itens);
b) Exame de corpo delito, quando Indicado;

c) Cópia do RG e CPF da vítima;
d) Relatório médico contendo as seqüelas definitivas, discriminadas em grau porcentual.
31.5.2. O pagamento das indenizações devidas por força do presente seguro dar-se-á da seguinte forma:
31.5.2.1. Morte: 50% (cinqüenta) ao cônjuge sobrevivente ou companheiro(a) e 50% (cinqüenta) aos
herdeiros legais, nos termos da legislação vigente.
a) Quando ocorrer a morte de passageiros com idade inferior a 14 (quatorze) anos a cobertura
do seguro se limita a despesas efetuadas com funeral, que devem ser comprovadas mediante
apresentação de contas originais especificadas. Estas contas podem ser substituídas, a critério
da Seguradora, por outros comprovantes hábeis,Incluem-se entre as despesas com funeral as

havidas com o traslado do corpo, não estando cobertos, porém, as despesas com aquisição
terrenos,jazigos ou carneiras.
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31.5.2.2. Invaiidez Permanente:

\f,-

a) Invaiidez Permanente Total: desde que est^L^^^db o tratamento e seja definitivo o
caráter de invaiidez, a Seguradora pagará à vítima a indenização de acordo com a Tabela
para Cálculo de Indenização em Caso de Invaiidez Permanente.
b) Invaiidez Permanente Parcial: não ficando abolidas por completo as funções do membro

ou órgão lesado, a indenização por perda parcial será calculada através da aplicação
da percentagem baseada no grau de redução funcional apresentado prevista sobre o
capital para a invaiidez total na Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invaiidez
Permanente. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado
apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada,
respectivamente, com base nos índices 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinqüenta
por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).
31.5.2.2.1. O pagamento de qualquer indenização por invaiidez permanente em virtude de
acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado,seja total ou parcial, estará condicionado
à constatação da invaiidez permanente, ou seja, após conclusão do tratamento do Segurado
(ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação) e verificaria a existência de invaiidez
permanente avaliada quando da aita médica definitiva, com o(s) grau(s) e tipo(s) de invaiidez
definitivamente caracterizado(s) e mediante diagnóstico médico final a ser apresentado pelo
ocupante do veículo segurado.
31.5.2.2.2. Caso o titular da apólice, amigavelmente ou cumprindo sentença judicial,
indenizar passageiros acidentados em importâncias superiores às estabelecidas na apólice,
a Seguradora responderá somente até os Limites Máximos de Indenização fixados na apólice,
observadas as disposições contidas nestas Condições Gerais,ficando a diferença sob exclusiva
responsabilidade do titular da apólice.
31.5.2.2.3. O ocupante segurado deverá seguir as prescrições médicas e manter a Seguradora
informada da evolução de suas lesões. A Seguradora poderá submeter o ocupante segurado
a exames por médicos por ela designados,
31.5.2.2.4. A Seguradora não responderá por agravação de iesões quando, por culpa da
vítima, não se tenham observado as prescrições médicas.
31.5.2.2.5. No caso de menores de idade, a indenização por Invaiidez Permanente será paga
conforme a seguir:
a) Pessoas com idade inferior a 16(dezesseis) anos-a indenização será paga em
nome do menor;

b) Pessoas com idade entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos - a indenização
será a paga ao menor devidamente assistido por seu pai, ou a mãe,desde que estes
tenham o direilo ao poder familiar, ou,finalmente, por seu tutor.

31.5.2.2.6. Após o pagamento da indenização por invaiidez permanente total ou parcial por
acidente, o Limite Máximo de Indenização relativo a esta cobertura será automaticamente
reintegrado.
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TABELA PARA CÁLCULO OA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE
ínvalldez
Permanente

TOTAL

1/]/^

Disciimlnação
Perda total da visão de ambos os olhos

100

Perda total do uso de ambos os membros superiores

100

Perda total do uso de ambos os membros Inferiores

100

Perda total do uso de ambas as mãos

100

Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior

100

Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés

100

Perda total do uso de ambos os pés

100

Alienação mental total e incurável

100

Perda total da visão de um olho

30

Perda total da visão de um olho. quando o Segurado já não tiver a outra vista

70

Surdez total Incurável de ambos os ouvidos

40

Surdez total incurável de um dos ouvidos

20

Mudez incurável

50

Fratura não consolidada no maxilar inferior

20

Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral

20

Imobilidade do segmento toraco-lombo-sacro da coluna vertebral

25

Perda total de uso de um dos membros superiores

70

Perda total de uso de uma das mãos

60

Fratura não consolidada de um dos úmeros

50

Fratura não consolidada de um dos segmentos radioulnais

30

Anquilose total de um dos ombros

25

Anquilose total de um dos cotovelos

25

Anquilose total de um dos punhos

20

Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano

25

Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano

18

Perda total do uso da falange distai do polegar

09

Perda total de um dos dedos indicadores

15

Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios

12

Perda total do uso de um dos dedos anulares

9

DIVERSAS

MEMBROS
SUPERIORES

% sobre CapTtat^
Segurado

Perda total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar:
Indenização equivalente a um terço do valor do respectivo dedo
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Invaiídez
Permanente

Discriminação

%sobre Capital^

Segurado/^^

Perda total de um dos membros inferiores

Perda total do uso de um dos pés

50

Fratura não consolidada de um fémur

Fratura não consolidada de um dos segmentos tibioperoneiros
Fratura não consolidada da rótula

Fratura não consolidada de um pé
Anquilose total de um dos joelhos
Anquilose total de um dos tornozelos
MEMBROS

INFERIORES

Anquilose total de um quadril

Perda parcial de um dos pés (perda de todos os dedos e de uma parte do
mesmo pé)
Amputação do primeiro dedo-polegar
Amputação de qualquer outro dedo

i Perda total do uso de uma falange do primeiro dedo, indenização equivalente
à metade, e dos demais dedos, equivalente a um terço do respectivo dedo. j
Encurtamento de um dos membros inferiores:
de cinco centímetros ou mais

15

de quatro centímetros

10

de três centímetros
menos de três centímetros

06

sem indenização

31.5.2.3. Despesas Médlco-Hospítalares: o reembolso desta garantia somente responderá, em
cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes, na data do sinistro, para
as coberturas do seguro obrigatório de "Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias
Terrestres - DPVAT" e será válido quando as despesas médicas forem conseqüência de tratamento em

^

virtude de acidente com o veículo segurado.
31.5.2.3.1. No caso de despesas médico-hospitalares efetuadas pelo passageiro para seu
tratamento, sob orientação médica, iniciado nos 30 (trinta) primeiros dias contados da data
do acidente, a Seguradora reembolsará as despesas médicas e dentárias, desde que cobertas
pelo seguro, bem como diárias hospitalares incorridas, a critério médico, necessárias para o
restabelecimento da vítima,observados os critérios previstos nos subitens 31.2.3.2 e 31,2.3.3,
31.5.2.3.2. Havendo despesas médico-hospitalares efetuadas no exterior, excluindo-se

as com acompanhantes, passagens e estado de convalescença, as mesmas serão
ressarcidas com base no câmbio oficial de venda da data do efetivo pagamento realizado pelo
passageiro, respeitando-se o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura,
atualizado monetariamente pela Seguradora, quando da liquidação do sinistro,
31.5.2.3.3. Desde que preservada a livre escolha, pode a Seguradora estabelecer acordos
ou convênios com prestadores de serviços médico-hospitalares e odontológicos para facilitar
a presiação de assistência ao passageiro.
31.5.2.3.4. As indenizações por despesas médico-hospitalares são cumulativas com qualquer
outra garantia do presente seguro.
31.5.2.3.5. O passageiro ou seu representante legal ou o Beneficiário, para recebimento da
indenização, deverá provar satisfatoriamente a ocorrência do acidente, bem como todas as
circunstâncias com ele relacionadas,facultando à Seguradora quaisquer medidas tendentes
à elucidação do sinistro.
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31.5.2.3.6. As despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de
habilitação correrão por conta ria vítima ou de seus beneficiários, saivo se diretamente
realizadas pela Seguradora.

31.5.2.3.7. Na hipótese de ausência de indicação dos beneficiários, o valor do capitai segurado
será pago em conformidade com a legislação sucessória vigente.

31.6. Âmbito Geográfico da Cobertura
As coberturas do seguro são válidas para sinistros ocorridos em território brasileiro.

31.7. Ratificam-se todas as disposições constantes nas Condições Gerais que não tenham sido alteradas por
estas Condições Especiais.

Cordições Geris-SegurodeAUTOMÚVEL-P/Ocesso SUSEPn»!54M.100326/2004-83-Veisáo 26

71

1

@ MAPFRE

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO
0 veículo segurado é de uso exclusivo de um único condutor?

Não

íy/

Sim

\

^
vo,v

7
^ «?>

01 condutor

0 Veículo será conduzido por quantos condutores?

02 condutores

03 condutores
04 condutores

Possui condutores menores de 26 (vinte e seis) anos?

Segurado é o principal condutor?

O principal condutor é o único condutor da motocicleta?

Não
Sim
Não

Sim
Não
Sim

Deseja cobertura para condutores com idade até 26 (vinte e

Não

seis) anos Çnciusive)?

Sim

O Principal condutor tem filhos menores de 17(dezessete)
anos (inclusive)?

Não

Sim

Não
Manhã

0 Piincipal condutor estuda (faculdade, pós-graduação, MBA)?

Tarde
Noite

Integral
Nome do Principal Condutor;
CPF:

Data de Nascimento do Principal Condutor:
Sexo do Principal Condutor:

Feminino

Masculino

Casado ou reside há pelo menos 2(dois) anos
com companheiro(a)
Estado Civil do Principal Condutor:

Divorciado/Separado
Outros

Solteiro
Viúvo

Profissão que exerce o principal condutor:
Condições Gerais-Seguro de AlíTOMOVa-ProcessoSUSEPn'15414.100326/2004-83-Vasão 26
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Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
Até 4 anos

Até 5 anos

Tempo de Habilitação do Principal Condutor:

Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 nos
Até 9 anos

Até 10 anos
Acima de 10 anos

Apartamento com acessos à garagem por meio
de controle remoto ou porteiro

Tipo de residência do principal condutor:

Casa com acesso à garagem por meio de
controle remoto

Casa em condomínio fechado
Outros

O Principal Condutor reside com pessoa{s) menoríes) de 26
(vinte e seis) anos que possa(m) utiiizar o veículo segurado no

Não

MÁXIMO 2 (dois) DIAS na semana?

Sim

O Principai Condutor possui fii!io(s) ou funcionário(s), não
residente(s), menor(es)de 26 (vinte e seis) anos que possa(m)

Não

utilizar o veículo segurado no MÁXIMO 2(dois) dias na semana?

Sim
Comércio

Que tipo de atividade a empresa exerce?

Indústria
Outros

Serviços
Acima de 4

Quantidade de veículos na Residência

Até 2

Até 4

CEP do locai onde o veículo pernoita?

Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo?

Cônjuge ou companheiro(a)(união estável)
Diretor, superintendente, gerente
Empregado
Espólio
Filho(a), enteado(a)
lmrão(ã): avô, avó; neto(a)
Leasíng
Outros

Pai. mãe

Próprio, proprietário ou sócio
C(viiíçòesGefiüs-Segi*ofleAjrOMOvEL-PiocíssoSUS£Prf'i54!4.l0032&/2004-83-Vef$âo 26
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Veícuio segurado é utiiizado mais que 2(dois) dias da semana,
para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços
próprios e/ou a terceiros?
VÜrV

Veículo esta Aíienado ou com Leasing
0 veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador,
bíoqueador ou locallzador instalado e ativado?

^

Não
Sim
Não
Sim

Rastreadores/Localizatíores

Car System - Bíoqueador Car System NS
Graber -Teietrim Bíoqueador moto

Bloqueadores

Positron - Bíoqueador RD link DB135
Positron Bíoqueador RD link

Positron Bíoqueador RD link com alarme
Sat Net- Bíoqueador Sat Net NS
Comércio de aço MTF Ltda
Data Dot

Grav System

Grupo Magaidi-UNiCONN
Hi Eietro Metal - ST 2002
identicar

Dispositivo Anti-Furto Comum

Mui-T-Lock-Trava de Câmbio
Outros
Sdantifurto

Sistema Pinado Uda.

Temperatura
Travas Carneiro
Travas Protecar

Travas Protecar - Bioq. Diesel PR
Existe garagem ou estacionamento fechado para o veícuio?

Não existe

(assinale quantas respostas forem necessárias)

Sim

Na residência

Não
Sim

Não trabalha ou não utiliza o veículo para ir ao
trabalho
No trabalho

Não
Sim

Não estuda ou não utiliza o veículo para ir a

Na faculdade, pós-graduação. MBA

faculdade, Pós-graduação, MBA
Não
Sim

CwitüçOBS florais-Oojuro do AUTOMÓ^L-fSooesw flUflCT n"15<M.1003BO/!004-83-VOrato ÍO
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Integral

Qual período o veículo segurado fica guardado em

Horário Comercial

Garagem/Estacionamento?

Fora do horário comercial
Nenhum
Aberto

/CíX

1

Baú

íLfi&L

1 Baú Frigorífico -Alumínio
Baú Frigorífico - Fibra

05^^

Baú Frigorífico - Misto
Betoneira
Canavieiro

Carga Geral

Tipo de Carroceria

Carrega Tudo
Frigorífico
Graneleiro

Guincho
Outros

Porta Containers
Roll-on Roll-of
Siders
Silos

Tanque
Transporte Floresta
Carga Transportada
Compactador de lixo
Guindaste
Munk

Equipamento

Não possui
Outros
Plataforma elavatoria

Polinguldaste
Possui Gerenciamento de Risco

Não
Sim
Até 200

Qual a quiíometragem média mensal rodada?

Até 500
Até 1000
Acima de 1000

Existe garagem ou estacionamento fechado para a
motocicleta? (assinale quantas respostas forem necessárias)

Não
Sim

Condições Gerais-Seguio deAirrOMÔVEL-PiocessoSUSEPn" 154i4.100326/2004-83-Vefsão2S
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A motocicleta é utilizada para uso comercial (visitas a clientes
e/ou fornecedores, prestação de serviço, entregas, transporte

Não

de mercadorias, etc.)?

Sim
Não

Águias de Ouro

ít(

\vX ^

f)
i

Black Rebel
Bodes do Asfalto
Carcamanos

Carpe Diem
Clube da)(T-RJ

0 principal condutor é associado a Moto Clube?

Falcões
Filhos do Vento

Harley Dogs
Lobos

Outros

!\^orcegos
Pegasus

Pregos do Asfalto
Rebel Biker
Até 1 vez
Semanalmente a motocicleta é utilizada

Até 2 vezes
Até 3 vezes
Mais de 3 vezes

Condições Gerais - Seguro de AUTOMQi/EL - Processo SUSEP n' I5'ii 4.100325/200^-83- Versão 25
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OUVIDORIA

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.

CONTATO

Ouvidoria: 0800 775 1079 ou pelo site www.mapfre.com.br
Ouvidoria para deficientes auditivos ou de fala: 0800 962 7373
Horário de atendimento: das Bh às 18h, de 2'a 6® feira, exceto feriados.

Disque
Denúncia
-775-7333
A atuação ética é um dos princípios institucionais do GRUPO BB E MAPFRE.
Para garantir ainda mais a segurança e tranqüilidade aos clientes, a
MAPFRE Seguros divulga o serviço de DISQUE DENtJNCIA, um importante
meio de prevenção e redução de fraudes.
Um canal aberto para você fazer denúncias sobre quaisquer práticas
suspeitas de fraudes relacionadas ao seu Seguro, com sua Identidade

mantida em total sigilo,
Pela coragem e respeito por você. busca-se constantemente a transparência
nos processos e produtos.

Cwdiçfies Gerais-Segwo de AUTOMÓVEL-Processo SU^ri«15414.l00326/2004-a3-VersãD 26
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município de nova VIÇOSA/BA

ENVELOPE "1" - proposta FINANCEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 131/2019
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SEGUROS SüRA S/A.

ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12995
NOVO - 04.578.000 - SÃO PAULO - SP

-4" ANDAR - BROOKLIN
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CNPJ E/OU CPF: 33.065.699/0001-27
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PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

sura

SEGUROS

Nova Viçosa, 24 de abril de 2019

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PREGÃO PRESENCIAL N®. 131/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO; N°. 533/2019.
PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: 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 Referénda, documento que
constitui o Anexo I do Edital.

RAZÃO SOCIAL DA SEGURADORA

SEGURSO SURA S/A.

Avenida das Nações Unidas, 12995- 4° andar- Brookiin Novo-

ENDEREÇO SEDE

04.578.000-São Paulo-SP;

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

N" 33.065,699/0001-27

VAUDADE DA PROPOSTA

60(SESSENTA)DIAS

FORMA DE PAGAMENTO

à vista

VIGÊNCIA

12 (doze) meses, pront>gáveis por iguais e sucessiveis períodos,
nos termos do artigo 57. II da Lei n® 8.666/93

/

N° 148.415.559.112

Banco do Brasil Agência: 1912-7 Conta Corrente: 108143-8

DADOS BANCÁRIOS:

Cristiano Saab de Rezende, brasileiro, solteiro, portador da

DIRETOR

carteira de identidade n° 18.928.900-4, inscrito no CPF sob o n°
271.130.858-81

(ASSINATURA DE CONTRATO)
CONTATO / E-MAIL- ENVIO DO CONTRATO

Tel.: (31) 3073-7300 / Fax.: (31) 3073-7330 1 Ce).: (31) 9.99311277 E-mail: licitacoes(3ihemb$equros.com.br

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA:

Rua Anhagaí 230, Bairro: Caiçara
CEP: 30.770-390 - Belo Horizonte / Minas Gerais.

LOTE N* 01 - SECRETARIA MUNICIPAL OE sAUDE
Itens

1

Descrição

FIAT FIORINO HARD WORKING1 ANO 2019/2019 OKM;veiculo tipo
furgoneta,cor branca, novo.86cv,ar cotvJIO(^ado,ilur^unação natural e artificial.
sinallzador optico e acústico,suporte para soro e plasma, pega mão. armário.

maça rMrátlI. equipamentos obrigatórios exigidos pelo Contran,adaptada para

Un

Quant

Franquia

Valor Unitário

Valor Total

Un

1

R$6.606.67

RS 5.196,67

RS 5.196.67

Un

R$5.306.67

R$4.916.67

RS 4.916.67

Un

R$ 6.250.00

RS 6.523.33

RS 6-523.33

ambulância simples remoção. CHASSI N° 9B02651JHK9128SS7, PLACA:
PLO7F02

FIAT FIORINO MARIUAR ANO 20t8/2019 OKM;veiculo üpo
ESP/CAMIONETE/AMBULANClA,cof brartca. novo, 88cv. ar
2

condiortado.ilumunaçào naturd e artlftci^. sinalizsdor opbco e acústico,suporte
para soro e plasma, pega mão, armário. maca reirátii. equipamentos

otrrigatorios engidos pelo Contran,adotada para ambulância simples remoção.
CHASSI n®M02651JHK9115222. PLACA: PLL7J92
3

RENAUT MASTER FURGAO(MSU)GRANO FURGÃO 1.2H2 ANO 2018
MOOELO20190KM;.cor branca, novo, 130cv. diesel. arcondionado. unidade

móvel. equipamentos obrigatórios exigidos pelo Contran. CHASSI 93YMAFEXCKJ563699. PLACA:PLÍ2196

sura
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RENAUT MASTER RIRGÃO(MSU)GRAND FURGÃO 1,2H2 ANO 2018
MOOELO 2019 OKM :.cor branca, novo. 130cv. diesel, ar
4

condionado.capacidade passageiros 15'r1. veiculo destinado a transporte
sanitário, equipamentos obrigatórios exigidos pelo Contran. CHASSI

Un

1

R$6.250.00

R$ 6.523,33

RS 6.523,33

Un

1

R$6.306,67

R$5.283.33

RS 5283,33

Un

1

R$8.083.33

R$ 6.973,33

RS 6.973,33

Un

1

R$8.063.33

R$6.973.33

RS 6.973.33

XXXEMITIRNF
5

6

7

CHEVROLET - MONTANA RAVTEC AMBULANCIA - ANO 2018/2019-99 CV FLEX - COR BRANCA - CHASSI - 9BGCAa030KB100644,PLACA: PLC7844
FIAT OUCATO MC RONTANA AMBULANCIA- ANO 2014/2014 - 127 CV-

DIESEL - COR BRANCA- CHASSI - 93W245G34E213I441.PLACA; PLQ4062
FIAT DUCATO GREENCAR AMBULANCIA-ANO 2018/2018 -130 CV - DIESEL

- COR BRANCA - CHASSI - 3C6DFVBK5JE126382. PLACA: PLE 8903

VALOR TOTAL LOTE 01

R$ 41389,99

VALOR TOTAL LOTE 01: R$ 42.389,99 (Quarenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos)
LOTE N° 02• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
UN QTD
Franquia
Valor Unitário
DESCRIÇÃO

tTENS
1

2

3

MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO 32P: 132CV - OFICIAI - ESCOLAR -

DIESEL ANO 2018/2019- CHASSI - 93PB58M10KC098237, PLACA: PLF 9634

VW NEOBUS TH 0/ PAS/ONIBUSTT/ESCOLAR - 29 P; 160CV- OFICIAL DIESEL - ANO 2018/2019 -CHASSI 9532M52P4KR908367, PLACA: PLC1475
MERCEOES-BENZ-CAJO ■ LO 916.0RE• PAS/0NIBUS7T€SCCLAR•45P ■
156CV - OFiaAL - DIESEL-ANO 2018/2019 - CHASSI9BM979277KB114457,

Valor Total

R$15.183,33

R$9.350,00

R$9.350.00

un

R$ 14.846.67

RS 9.181,67

R$9.181.67

un

RS 13.307,00

R$ 10211.83

R$10.211,83

un

R$ 13.307,00

R$ 10211,83

R$10,211,83

un

RS 13.307,00

R$10211,83

R$10.211,83

un

1

PWCA; PU0D18

MERCEOES-BENZ-C/UO - LO 916.0RE - PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR -45P 4

156CV- OFICIAL - DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSI9BM979277KB114498,
PWCA;Pa6E04

5

MERCEDES^ENZ -CAIO - LO 916.0RE- PAiS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P 156CV- OFICIW.- DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSI9eM979277KB114529.
PWCA;PLL4E51

VALOR TOTAL LOTE 02

R$49.167,16

VALOR TOTAL LOTE 02: R$ 49.167,16(Quarenta e nove mil cento e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)
VALOR TOTAL GLOBAL: RS 91.557,15(Noventa e um mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e quinze centavos)

DESCRIÇÃO DOS RISCOS QUE DEVERAM SER COBERTOS PELO SEGURO TOTAL
A contratada irá cobrir os riscos derivados da circulação do veiculo 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, abairoamento e capotamento. Incêndio e explosão, ainda que resultantes de atos

danosos praticados de forma isolada e eventual por terceiros. Quedas de precipicios ou de pontes e, queda de agentes
extemos 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 indenização de danos materiais R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); II - Valor para indenização de danos
pessoais R$ 50.000,00 (cinqüenta mil indenização morte por pessoa; 15.000,00 retrovisores e franquia normal.
Cobertura de serviços em tempo integral, assistindo e socorrendo aos passageiros e aos veicules em caso de acidentes, pane
mecânica e/ou elétrica, incêndio e roubo ou furto do veículo segurado, onde possam constar:
• Assistência 24horas

•Reboque;
•Transporte alternativo;
-Serviço de Táxi;
•Socorro em caso de pane seca

-Troca de pneu furado;
•Serviço de chaveiro;
- Acompanhamento médico-hospitalar;

- Hospedagem em hotel; D Remoção para hospital; D Motorista substituto;

sura
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- Passagens para acompanhantes, caso o segurado e/ou passageiros permaneçam hospitalizados por mais de 03(três) dias;
-Traslado de corpo.

Cot>ertura de vidros protegidos em todo o território nacional quer seja em substituição ou reparos.

DECLARAÇÕES;
DECLARO:expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital
e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão indusas as despesas diretas e indiretas, com o

fornecimento de todos os insumos, prazos de entrega em conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO
e seus Anexos.

DECLARO: que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete,

embalagens e outros necessários ao cumprimento do objeto deste Edital e seus Anexos.

Atenciosamente,

/gürõs^A.
>1PJ N» 33.065.699/0001-27

Darian Viana Silva
RG: 1694970-SPTC/ES

cPF:0S7.mM7.»

rjj Qg5 ggg/QOOl-27
SEGUROS SURA S.A.

ftV. DAS HAÇÔES UKlOAS, 12995.4« Mm

BRODKLIH NOVO. CEP 04.578-000
SÃO PAULO

-

SP

J
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Nova Viçosa, 22 de abril de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
PREGÃO PRESENCIAL N" 131/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 533/2019

ANEXO il

TERMO DE VISTORIA

A Seguros Sura S/A., inscrita no CNPJ sobo n® 33.065.699/0001-27, sediada na Avenida das Nações Unidas, 12995
- 4° andar - Brookiin Novo - 04.578.000 - São Paulo - SP, declara através de seu representante leaal sob as
penas da Lei que:

Na fonna do item 7 do Edital em referência c/c o inciso 111 do artigo 30 da Lei 8.666/93.

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 este "termo" 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 impugnações e

questionamentos, os quais não serão aceitos após este prazo, cujas diferenças não impugnadas ou
questionadas serão arcadas pela licitante que lograr êxito no certame em referência.

Servidor público responsável pela Frota;

Atenciosamente,

SEGUROS SURA S/A.
CNPJ N® 33.065.699/0001-27
Darlan Viana Silva

RG: 1694970 ■ SPTC/ES
CPF: 057.123.347-39

33.065.699/0001-27
SEGUROS SURAS.A.

*V DAS NAÇÕES UrJIDftS. 12995.4° «Cift
. BRÜOKLIN novo. CEP 04.S78-000
SiQPúULO
SP
_J

DARLAN VIANA SILVA
COMERCIAL

FONE:(27)99204-6229

dar1an@br.heinbsegufos coni.tir

Seguros SURA
Avenida das Nações Unidas, 12.995- 4» andar - Brookiin Novo - Sâo Paulo -SP - CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br
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envelope "2" - HABILITAÇÃO
COMISSÃO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" 131/2019
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

CNPJ/MFN» 61.074.175/0001-38
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S.i ionua do ncio 7 do i difal cm rclcrcncia cc o inciso 111 do imigo 30 da i.ci
S.A6(.'d3. declaro quca cnipresa_MAPI/Jil': SJjCdJHOS ÇilÜiAjS.mscrila no CNPJ/MF
M.i,74.175 0001-3S alra^ds do Sr(a) l.liANDKO SAl.OMÂO BUK/liM, cédula de

Ideiuidade ir' 16.760.711 SSP'MG. dcvidaincnic idemiricado. lomou conliecimenio de
lüdas as iiil"oima<;òes c das condições para o cumprimento das obrigações rclaliva.s ao
obicio da licitação om epigralo, através dc \ isloria nos veículos, mediante inspeção e coleta
de iiiibrinaçòes dc todos o.s datios e elementos t|uo possam vir a iníluir no valor da proposta
a ser olérecida n;i e.vccuçào dos trabalhos pertinentes, sendo tiue este "termo ec|uivalcra a

aceitação da.s especilicaçõcs técnicas in.sertas no lermo dc Kelcrencia. Naltipole.se de
liiscordãiLCias com tai.s especilic.içôcs a(o) imcressada(o) devera aprcsenla-ias a(ao)
l'regoeira(o) no pra/o previsto neste l-.diial para impugnaçòes e quesiionamentos, os quais
não serão arcadas pela hcitantc cjue lograr é.vilo no ecrlame cm relcrcncia.

No\a Viçosa. 34 dc Abril de 2019.

(responsável

MAPKRE .ShX:i:ROS GERAIS S/A
CNPJ/MF n° (>1.074.l75/()()()l-38

l.l-,ANl)l<() SAI tJMÀO BlJK/hM
RC; 16."b!.!:-]! SSPMG
C PF: 1110,416.16(1-94
l l-í.l-.M )N1-. |(i''| .3.^22-91)06

MAPFRE SEGUROS GERAtS S/A

Av. das Nações Urídas, 14,261•Aia A* 29» andar

@ MAPFRE 1

04794-000• Wlâ Gertfudes•SSo Paulo/SP
www.mapfre.com.br
CNPJ: 61.074.175/0001-36

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AO

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE NOVA \TÇOSA
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 Gertnides, São 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, para fins do

disposto no inciso V do an. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos. na condição de aprendiz(xj.
São Paulo, 24 de Abril dc 2019.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

CNPJ/MF n° 6íf074.!75/Ü001-38

LEANDRÔ^ALOMÃO BUKZEM
RG: I67.6Ü7.1I SSP/MG

CPF: 106.416.160-94

SAC 24h 0800 776 4545 - SAC Deficiente AudiHvo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0800 775 1079- Ouvidoria Defidenles
Auditivos ou de Fala 0800 962 7373 - Atendimento de segunda a sexta-teira, das 8h às 18h (exceto Feriados). A Ou«dona podará

ser acionada para atuar rta defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos nâo atendidos
pebs canais de atendimento habituais.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Av. daí Nações Unidas, 14.261 • Ala A* 29< andar
04794-000 • Vila Gertrudes • SSo Paulo/SP

MAPFRE 3

www.m2pfre.c0m.br
CNPJ: 61.074.175/0001-38

ANEXO VI

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI N" 8.666/93

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, São 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, sob as penas da lei e para fins de participação no pregão
presencial n° 131/2019 que:
•

Os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e

tomamos conliecimento de todas as informações, condições locais c grau de dificuldade dos serviços a serem
executados;

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 0600 962 7373 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h âs 18h (exceto Feriados). A Ouvidoria poderá ser
adonada 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. dab Nações Unidas, 14,261• Ala A» 29'andar

MAPFRE

04794-000 • Vila Gertrudes • 51o Paulo/SP
www.mapfre.com.br
CNPJ: 61.074.175/0001-38

•

Não nos encontramos declarada inidònca para licitar ou contratar com órgãos

da Administração Pública Federal. Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação.

São Paulo, 24 de Abril de 2019.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

CNFJ/MF 11°

LEAND

5/0001-38

OMAO BUKZEM

RG: 167.607.11 SSP/MG

CPF: 106.416.160-94

SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Dedciente Auditivo ou de Faia 24h 0800 775 5045 • Ouvidoria 0800 775 1079- Ouvidoria Derrcienles

Auditivos ou de Faia 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, esciarecer e soiucionar conflitos não atendidos pelos canais
de atendimento habituais.
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MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A.

'

BRASILVEÍCULOS

REALIZADA CM 01 DCNOWM&ROOe >017

Peub^P•CEP- 047»4HM0 PREECNÇA P>«»«Me 4 UmCA «0O««U0-'
àÍ4rMj04«'«(r«MtsWJid4 lO(^<o*nporc4rU>44oC4»A4l MCUt

I da C4iTCMnhia. c9if9nn« 4A5ra4Kjr44 csnatantes do Lrvd da Pretar^A|

I da Aâon»lj& CONVOCACAO: D<tfanoadt vn tM«n da frmtmnçs «Li
da» a«õ«« rvcsotaem oe 100% <e«" pot «arto)do

I eap(14 wualda

corfoiTia d«fxL( o A;t0i« 124,

4*«,

I d> L«l n* O.404«7$ CLe da» ScoMadaa poc A(c«»*). MESA: Aaaunv a \
pr^ySgic^ Li4& CudoreS Uaiea <A'a

La^wdo CLAdrtI

I HO b*f> ajBKdf 9 t^wKfAp o* wcraiarw]. ORDEM 00 HA: Deat«r»r

.

. aoWfl aüata^M da 0«a(ofia da CorvanNa, OEUOEAAÇôESt A oalo',

I HcU da CcanoaVu Seodu. »ani Ttntini (a^ EMQa/,«jilcit*«c 9jt9%> <

• >4(40 or«t«a cyoAdapala AiSEP pv r»a»daC4ta Har^elosawui'

j EJattOnien SLTSEPiOIORQ r>* 2SI 2017,ao ca«Ee Oo D*rfU«'B*, dap}-

IA40O a/norWopPiWdenu da Can^panNa,o St. P«mv«do Bafboaa I

I de G*w«4,iTM^aiU e«9>amU.«aaaiU. pdad» do R6 n* M93in«A
ISSP/MO e aosnanoCPP n*229.1&S,ii6-&3 axnendeiaçcd9<»eTCi« '
InaAwwdadaeruçdaaürMt&fi* I4.26i, Ala A2r andar. VluGartru-'

OodOnr jw oobrn *
rnt«i ordnm r»o «a. (l> A» vtrMn«4 G^ral Cr «nina a
er»reur. «scuPr e w(ar as ccvda* dos atfneasbadcres « se 0emce«9s<

e:tosM"t*4 do live de 7^re«eT«fj e? Aecmias. COHVOCAÇAO:

pensada Mn reXQ da p>a«er^ da ao^^ola tnAdr da» açée» 'eprasar*'
UtrA* d* lOO**(rem pnr narOol docaalal »M«lda CcmpAma,correr,
me 0«toe o amçQ 12», paraf^ai» 4', de Lo n' 6.4G«//b (Io d4(
Sooedades pa Ações*). IdESA: Aseumiij a praerdinoa Leerrame 0>u.
um UaVaA, oue convidou Cedca Aberto Undm para enrcara Ainção
(Li eecmuno. ORDEM DO 0|A: niAmiiit ucaa e«lc*çÁn de Deel.r'
V<ca4^reBM]eíTse M para compor a CirsVrkv dj CompanIikS.DELIBERiV

I ora dettsa/ada. a pariu da praaorla daia. e dr. RobartoBa/rosc iiea ^a* I
. Morda da mm*(un^õaa;(b)Elegv. uarluma outTUafão c^*vu conr,**

; «da p«a OUSEP. pv rriM da Cana HcmcAo^aiana BatifrMa SUSEP/

.aC3RG rt* SS&r?oi 7. ao urgo <fo 0lr«lor-6'da C^tu^da, v Er. Ca'!
I mflcBijra. teacAarti «cenonstia. eaaada porUdodoRG n* tA20S.93E.
uenvvial

«ije |ak preenOf u b^xHõfrs preMUaa na '«ferida redcArçèe

14, nào «sUderd—iedo* da «lercer ti enmaron ru a a AnMiUraciode ,
' KKiadade» laercaMis em virtude de corvJena^io cimmal, lAmeoudd
I mu ar^iMaeid. per Ib e^woaJ. cb i*,ond««ad9 par cnma tifrfwiUr. de

{flrrvan«a(A& parta ou a^Aisme, toncuaaãa peodaia ccnea a eetrrcma'

I poniUir. a H puCdci Í»I e preoriMarl», nr a peru cnmioal qm ««da. I

I «rida M tamearvMmarw. o acnae a carçd» piitdCdS. Mc eataride'
. «norag wn

doa tfena» pr«Aa(ae em La ua m meaitçóee

Qare gue peaaem impedi^ de «rercer alMdade* moteArn», em ceHer* j
rmiedc w" » ^fVeeie no arUgc 27, incM a dalei r>*Eâ2». da idde'
deiMiAireda 19M e nevliod 147 dd Ld d4( Scoedadea por A(£m.
pame de due cuMduer dedarafco laMa mporTara em 'aapuneeMrdede .

WTwioi(tf) Em n/ao daa ewiqÀea defcMreda» naaie ata a Difolona de <
CorwMapaeM a ler i lequTrta cur^iag^e
MA NRATR

uembrob
Fwnantfo Barbosa
deOta«r»a

CARQ08

«Nlrtin

'Unida», n* 14.2fl1 Ala A. 29* andru. Via GvtrurPM» Sèo Rpub^ *1
CEP; 04/94400 u Umiâr ara deap devmmenta aprorMo pea
CeorOenadona Oertf oe ImiQfâçiA âPa^» da processo n*

47039i)0DCld2/2QI7.19 • por i* larer parle «ia Onetorla dé ouira suJm'
dade mjp»vwim>âa. rvoa (amos do
CNSPn*

do 9rti^ i*. de Riv»c4>(â0|

lema posse r?«3*t: * asipjic?;^* ao rcspccIPotormo.

nas da Stf, uva' (a) promtf •• as UFtiçóee pretf slaa '«e mlerlda reseAi-

crei(aiic*fio.Mrt* w»ubcmo,c9<aissÁopecvtsid. ciMOa aeccMumo*
. prrmle'. a ta peAdca eu * rrc^nadede. eu * t»ta mrtfial (}uo verte.
I a«ida que terryior&namenle. o aceaso a tarsos púlAcoa. nid eslardo
mcu/so em quesQuer do» otio» pravmat em lei eu nas resoiçeea ts*
p*« «j# possam rrMe^JpdeevaiMrsVivdartflemeioamu, «nccrA?-

mídarta com o dliposio rm artigo 27 inciae IL da Ltf n* B.A14, de iH de :
' dSTCrTim de 1994 e no aroge 147 dj Lm da* ooerededea per Açõea.
tieMe d« que a.ia>»cf decAVaçA* Itfse ln«enafi em respereAddade

crbnrtak (b) em virtude daa tftariçõas ora «rovedas, a Datf ort< dl j
Comoartoia Aõa soaimcort:tosta'
HEMBROa
Vogo

Dever *6*

Vauo

Obasca-S*

Oettcr-B*

314X^17 AG.aCiE ôluXi

Wad» JõU Mcurde Cwta

Leonardo OaròtaiT Manadi

OvtfefB*

)1D^2017 AG.a 0E202C

LuuQuderraa Uaiao

31 «3/2917 AaDOCZOSC

A/adr José Mounlo Cury

Dtrelqr^

3l«3/30i7 AG.O.DE 20?C

CamdoBMf^

OreCtaV

01/11/2017

Ltas GiAarma UMee

Dvdler
^ealdenia

Ouabarefle

iabsdaMendtaiça
AtaxaivM

CyvrlMs BaCtr Radiigues

LQ.O OE 2020
AG.O.OE 2020

Detfí^V

31/9V2017 A.G.O.DE 2920

DbelsrV
DvetefM'

3IAn/?017 AaO.0E?020

RocAsM ae Luoa Jtasot

Deera-M*

JlGiaQI?

-

-

3103.2017 A.G.O0E 2020
A.CDDE2020

31.03,7017 A.O .ODE 2020
.

aiO3J017

-

A.GDDE2CI70

OireleriAco*
2004.2017 A,Q.ODE 2020
Prevdantttr
DviitaliP

3103,2017 A.CDDE2070

DaaierV

)1032Q17 A.aO OE 2020

DesWtar

31.030017 A.D.ODES020

UAfioo Galai

DeeSta-sr

SI032C17 AD.OOE 2020

RsAiatfde Lues Jmor

Oraler V

31 03.2017 A.Q.OOE 2020

(«)areimc«<ãa noa lermus da flaatfucAoCNSP "* 330/201$. as «oe»g>'

lopSes MMealea» Ma Ovatoras, a »4C»«r LuH FoApa Laòart C«aae.
Cbreta reipisxMval (a) ptfo CAanRnmmie do «tposto na Loi n*i
: 9413/1 »M(4moo 1*, IV, da Ocutc SJSEB i* 234/?003 a amooí*. $2*
da Ortubr BUSER n* 44*70121. {bt pMae
Memvs (aropo 8*.
CACubr bUSEP 1' 249/2004), (c^ pote cumprvnertn tu Uroiter bUSk^

A(LaD€ 2920

Votrieo Gakan

tErmmo

AâCta da Mandonç*
Alezandrc

Oushara*)

)l«li?0l7 A&O.OE 202r

Carbs AAartõLantfrti

Cyntfas Bed) Rexpiguas

)llta?OI7

Cartor Aborto Lan^

HAKUTO
Ncn

11 m?ni7

uaonaido Giibere Msiml

Andm fWauvi Mod
Fta(ax>

Ltas Ftaleo Ubtat CdiK

Déeter'?'

Lils FeéP* l rtotal r^T»

Qaeb* Vce*
Ijin i<ífti7 A.G.O. OE 2R2A
Pteedenie *97

AaiO.DE 2D2U

j(•) A ralifiiTecJd. da» lermoe d« RMCLçào CNSP n* ;liG701 5. a« de*'

' n* 3443007 larUgs 2*. pariWB dnicd), » (d) eeu OeaÜo de Ríscps '

'«l^iatãea «veslAbe» dea Oireteret, a SAOar. Lsde Petfpe Lcbeei.

ponsavvl lal AdnSr4saOv»Fnancoito (arOtKi 1 13. dr Caoibr SUS E P |
o' 23L201I3). (Q) pMdajnrirlmonh daa ci)nga;ões rta HotfiÁ>(Ao CTtSP'

!CÀwc dreln rewwuMl(a) peto cisrprvnent» «w aapoe» nd Lei'
j r>* d.bivipsd {amae 1*, IV. da Creuur SJSfer n* 224r.<0C4 a «rv^e

|f rdac<re<A*rSUS£Pn«44&'?0IZ).ib) peM bwpn*» M(arn«» la^gn

.

,9". Ooar SUSE^ n* 2497004),(c| peto etarprênana «a Cee^dar SU*

í SEP P* 244<7C07 (nrPipn 2*. piefagraln lailcnV - tif) i>Hr GesIJo da Me*!
,aa íCeckUf SUiÇP S21701S); Letfurdo GWbMtt U«ee«. Dvei»

< r*p9n*#iia <•) A^ia-i^av.o^fmeoceLT) lartgo i',!). do Cacutei SU>

• 6tP n* 234.12003). fb) peto ojmpnmerap «Ua ebr^fAe» aa neeaAr«3d:

i CNSP n* 1437005!e <cl fietoa r«ta;d«s cem » SUSEP («nigc 1*. I. da '
'o«V(Av&u:;e°r'2342003) iMsdeM0Tdwi«4A|n»idrr|a>dt'
;lor leipQAeevel lecniM peto armprvnerao do dapoato neartigo i*. 8. da .

lOrcuUr SUSEP n* 234/2002 e (b) Oireior Idcncd rucoruavcJ pote;
^ peertipdiiAamerda avpervieie a oMvtimered Soa preeetfimerKo» aa;*-:

'nau p'TV4>04nw ricrmas em ««jr* iRrreo»)(Ao CNfiP rt* 121.7013. aM'.'
!00 103); Cartod Alberto tantflnr Dvelor reepensév^ peto scompanTie*'

'nwie, cadreritMo e cunrjVnento des rwmaa n rreeeflnwlre <%>

l<aíii**deae wewte» A» RaidAjçàe CN&P rr 321701S; Waurfela .
t Oalln: DiretArreapnavel I») pela contrauçio decorrBopiyidirmw de i

[ mlcre&aeo«ro»pelec aeri»^ CCf elM or«»Udds (artoe 11,1. da Cvoi*'
, ler SUãEP n* 4427012); a Am pede e<aiVj(0(Ao e w^ueAa^ racee*,

I eeniatdea ea lOfirrpa a peba pervrçoA por eles prstiados faritoe tS, j. I
I da RveoArgAu CH$P n* 29770<3): Ô)AtfoHaar 9M ai>m»baderae de'

iDroRsi SU&EP n' $21/701S): Ueriarde Gh*M< Malts* ne«c« tes-.

1' 1437009, a |c) petas reUções Gom a SUSEP (arli^o 1*. L da Cectdar.
SUSEP n' 234/3003): Witfy dooa Uourãa Cury: n«elc« ratoxruM

. Tbctbm peto cuin|«|rn«n(o Jo tfepotf o na artHjo 1 *, 1, da Circular SUS£ P |
' o' 234/70GL • fb) Oòolor Wcmco /MporvCpÁvfM peto acampanTumanU '
»«e»a»M e cv-vmamo aos procadmontea «tua/og prmaids nss

normas im vigor iResotoçáe CNSP n* 921'2019. aíOgo ICBj: Car|«a|
' Afesrto Landim! Oiretcr leopvreival paio ocurfipsraiamerau aupeiv»-'

* QMiWnirrtri das nrrtiu» e prceet>'i'»«os di ctri^U^ pr»!

visuu r»a Huotoçac CNt>P n* 321 /á01 *; (d) a«noniar eo< admeuairade*;

' ra» da CompjrViia. na rema do EsiaUAp SÓfuL s'cu aeus p/ocuridetcs!

tagatareraa ccrrsliiuidsa. 4 praDcatem lesíes os dom** atesneteesériee'
A enptomorUcÁA 4 KrmalsaçSe dos aba n da Ibera çõns era rrwtaiAi, 1

tgando dotdejA irrveciidM dBsrrgis amplos, geruso iNmadac pedero» |

I SU$EP A94 lerme» da i^abçAe «m «^r, CHCERRAWCHTO Nada i
, mau
n IniUf. To» sur,fe"C8 ^ w«s4n |irtP In-ipe ii^*eiaa/lo S'
; bvTCtn 04 preMriTe ata. *», d«po>o de Üda e ei^««Ca oviorme, iw
I (av*4de e «»4«>«d4 por lodo» ce treaern*» A**IPlUf**2' ítoJ t"»

I Gvb^rreaMCeo,Ptesiderna da Mesa:Leonardo ôeütertJ UaRedi. Seae«

'UrtodaMau àf*tn,ta fiOMaibe !Vli Parlrofwúiui ivA.. p UAi Gu*
b«n«2 Usea Oeeltr Vct Ogitoerte e Levrardo Giuberd MtfM.pro.

j cv4dy:£àieiCfla.*lli6'Pemando BettooM deOlveiTa e CemAi Buai.

I CcaUia: DeOaromoi *te pa»en<e au e ctt» "tf da erv^itf UMada'
am Ptrp lyuvKi Soe PbjU Oi Je "»r»i*eo de 2017. Li»f CM#*e4

Uatee - PiaaWise da Meu, Uenarde GlubertI hlalletfl •5ecretar«.
*d4 14*94. dUCESP n* 72/45771^1 cm OftAIZQOtI. FU«Í4 R. BnUe

Setrtfáro üa U«sa tsrtrfkoinci» ju* «

SacretÁnq da Mom JUC8SP n* 17,7731 «-i «n ?B«W«18. Fiéeia IL
Broto 0«neaN«s • BeovttfU Qertf.

ÍlLOD€MmnnKtOAÜi

RoAomor u» ^ I' e 3* dn Artigo t i do EaUMo Soctol da CrrmHrKr de

modo a a*rtAar 4 brma «m çu« * Aas«r*cSs)4 ser* gres*d«a « eeqreiana*

da. a fsn de (tatobrl/v a erecuflo des habitoo» e e9T«i7«t tempo em
crewual aucAntf* eu ImpedtmertTo do Pt«/d»me do Corwetftc: IRetotmar

d 5 2" de Ar»oe 19 ao Estafuto Sacul da CdrtearTia. pera detiBi» a lema
de aubairt«sç>o de Prestoeme do Cens^dhe de AdmeiisiraçÁe e de Vcs.
•Rresidente da Consebo de Admmi»ir&ç3e h> hipqie4e de auslnoa s m*
poP^a». g. ReÁvmor a A/Vge Ti do Eaiaioio Sc^al da ComfMrTva. ocm
a «tamçau da oic»') (rv), s íwti «ta esitanSace/ rpjn n Diudor PrRajdnnla
AMove em conf/V» com qb Rrooaoikras «U Ccnçvore»*, d« krma • çs.
rarftr 4 a^ded* rt* laçvewtatio da Q^rwinta; h R^vnorai o» art>' gus lenvmeiaçèo dos «rt^gM 4$, 30, SI. S2, 59. $4 « 5S teao»cuvsman(e
para 42, O, 44, «S. »A. 47 o43 « * ^soMaçio do Sstatvto Sccsl d*
CompafeM; e k Cer»»9Adar a rv9«a radacse da Eaiaiuo Se&4 da C«mo»

çAo doa aaervsUa, na sede d* Comparada e na

pvwaijriz.ccm.tr'

n. ww,evm90Mtreeweh.Lcflmar). eUanâiol* Aâ«HÉr*âai*eflTW*i
ioda a dceumemeçAo petlmerrio As maUnas qua »»Eo «Mberadoj na

AGOE. todtandp, jam i^iiçJerg) cAmArUrlasdea admtristradere» sotas

a vusçin mwowa da Ctart*nr«a. nos prmee pq utçz) g*. Poso II d*
liwsuçao r.W n' 481. da i7 de darsmfer» de 2009 flCVIl 48lA)f*). (1I)«
ansao 8I«B da reitaida CVM 48i;09, Cvilandw a prepoida de dssitoação
do mUo do Lucre LkiJde virado r<o avrtfOo aaoil anuncOo «rt 31 ea
dsieniro de 201 ?. s o crçamcmo de cortai para o oe/er^o aooai a se
anceirst em 31 de duemUo de 201E noa tetmoa de ailigo fl '. osioralo
1*. Irvtoo li da ICVM 431.99. o (18)4 Sem 13 do FormultfTO d« Rtfe<ant.a
da Cort^aMsa, coiteriAa as «ibrmaçõss reijbAa * remcMaçâc gtobst
artualdesmernbroi daadFwrKsbaçjq tiaC^ipanhâ, nos leroies do artigo
12 O* ICVM 481 iXlf, O» admnstradOies eilormâm amda *i« (I) os derms
Oe^r""^os sjfj-lc*"y
dosrt^ ÍJ3rl»lí»n'A464,'y lide

«dnramtm da i97(< (lat das Sededadas pei AçAo**) «ntararamuie à
üloposIçAJi dos srrurvstas na sede Ja Camfuinhia; a (H) os demaK iluoj*
•nettos a^gtoo» wto arttgo 9' j* O/M 481/Q9 i*«m «api^«rfrsdca

cta" as demctasTiec^e» Anancvroa e etoid^doa nu aisiam* E rrorasaaNat
da CVM, em 12 da tavtaeirq de 2015. l
ft acaaaa>a.çSc»
PedeMo pantcçisr o* ADOC «•« ccawosadas as aotaSstas CÁtaarss de

ações «nodaspeb Cetvpyfts per a. seusiapreseruniee legar» ou pro*
cvAdores, desde que rtfendaa afdes «sfe)sm escriluroda» em seu ncms
(uAio ItntUuiçáowunctaradepQsasria rosponsM peto sarviço de ações
Bsodu/M da Ctai^ardu. earVorme <9^>»io no ari^e 126 d* Le da &ooedades per Açõm. Os ancnsUs. aiérri rU pzftren rtoaimnntos haheu
ds Iderrbllcaçio. dervio aprosartlar. na aada sMol com arBsctaMncia
nirrtna da <8 l*urc««» e crtn) hc/as' 0) ertra() aL.otiaJ.» da csru da

depdeiTo das açóo» sataihitalafomaiiüo ptfe insbuivAo ito#nce><a dapus^
T«na. •

na hipoieas de repro»«niação p9 procuração. • vta en^nal do

visnen«r«e de mandsio dev^damsfSe aemad7ado e aasmade peta aoenr*-

ta otAtagaMe (com %wu •««iVwtartA n oultagade kA m>r«o« <lr im «no,

noa termos do artigo 1^, (1* da LoI dos Seciodadas per Ações e daa da*
cUõesde eslegtaòodACVU).Nie cbatarle o «9o*b aerna, c« aeenw
ias *ro earrsureconm 4 AGOE munbes de la» docuriofsos, coderio
paroapsr d veiar, irtda que tenltvn dezado de depoucsdos (vavramenie.

la

d. i

V 2.2 Jy Fi/rrwiaiiu d*

PsiPd. 09 da março de 20i8. Nãreie José Aíoniebe Famandts - Pistf*
ggrte dp Corirttio qe_«yneuRaçéa.

EDÍTAL 0£ COtfTRIBUICAO

Ptae prosonta edAaL o 8indojie dos Trabsrtiaderes nas ta Juaüüs
Quimipas • FarmeciwOtas 4a ionéiat • Ragiic. airt «úensAo de
base sm Var^ea Pouleta, D/eganço Pauiota, Cantpo Lrmpc Pai.A*ta.

CdBretrvs

RVDevs,

Jarinu

«

Lativ«lr*.

CGÒlGO

SFSDlCAl

114 (3M./M ca0AH4t. no eaansjiiietso M egMaceesan ug». r«2

_ Aimaviva do Brasil

---

-----

Telemarketing e Irrformática S/A
CNPJ.VF. OA. 174.0*9 '0001 *14 . NIRE: 3&300Õ0673U

EtfHal ds ConweeaçAe • AasMwMsU Geral EMrsordtaárta

ao» que o presença w w cta^tecJmerttQ Ovorrm. espeatfmetiTe *s
vnpresas to itaxaniss 00 lO* Orvbo RrcAssitaitf do Ftano da CN7t

tortumos de f c^os qurnacos para iv« ndiarua. tarmacéieca».
ItotfaVSçAn da clv»n> ««getatv e anrrisls (si^aAo ps:a Vr» ta in«ndctai).

pra^Anada«» artígbs da UonjMor. minas srvoikat, vitfi». fatrVoçéo dn
•Icrxi leruna para Ana olmendoesi.

tartss a >iaiu,av

Roam urmoeadas aa Seretcn» Aocv^si»» e ta teu^ircm «m Asaerriiva

tos/cns —9tons e u/tHviis agnccéis dtf misMcs s^cdos. rrawnaa
pVTise par* aiççifndss e rraiti/antps abnísNfis. âtotas lÃpr» mneUM o

KorH, na saCa de CompenHi#. boalrao* no Muac«>o de Sio PatM,

macenal do esariõno. deSer>s«m armais, rirsr^ q* óHos rrv«ero« •

Ge^al Cxlra.miaunn. a m fuMuada rvj i<«a 1 n iLv nurço da 201M, as A r<0

msto de Revmüo rotfxada «m 7 «« março do 201B, Em cerdonrailade com

eDnKnvfsoa <ia renra do Artigo 120. nvlg<aros I * e 2'. da L tf n' 0.40L7L

• MB* ^mtRAdiVv >•.»

CuinOu peta sua tiõra razAu wkísJ B3 S/á. • BraÒA, Bgisa a BelcAu rBãl: 9.

ela v ccç»a

pcòmio s*f '(coesemadtn na AoawilSe Geral prr procuiattorm*

lmpiemar)fl<lal

S.A. • Gtfu de Vabm, MereadMU a F«Ar<cs rSUAFBC^sm*), subst*

da Convardiia e ds Riooofla da Admoscrsçáe pa>i * Aasenblva. SAo

ATA OA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

201A fljyi* ft. Brino QcrçiMea•SeoelAfl* Qer4l,

Ré tomar es ArS^n 16 (te) p«A Ofuatar as rstatftnOas à BUABO^&PA

Lrme

' (ndi. PrMWmIa; Carlos Albarto Lmujtm, StuMtih,^kaAà MAPFRE |

CNPiliilF n'2C.&E4.0â7/t30Qi^ .NtR(Í n' 3S.9 0O498Cfr«
Compa^toi* Sfc^iaan

EtíAdede SÂo Pnub&dbo n* l10 4EZtB-C emO$ de irwfode

»6. 47 e paragratas e 48 a para^ratos em rsoao ds» aAmações mirediih*
(J.is polA n«/1crrTui J u Novo bJctOHJu, «AAAuaJd em 30.'l 0i'3017 pUa 03 1),

«eus respocfiVD» agarras Ja cusIüiSj ou ^rotanunta a CcmwVia. u»t*

rfrfi¥-r 'ri ifrn-iiCT t aTem»

o Estaiviu Sopal da CurnpanMs, a pceafval a perbcipatlo /ws "Bbtfh*.'»

REAUZAOA EU 24 Oe ÍANBRO DE 3Cia

da «n X1G9C17 ^Blc.Euàif «Mbg» 42, 43. S4, 4SH

d«berlodMesc'«»»rtM AssirraMas'Mus* LecrurdDlíeAiarli >Aa|. |

DE RODOVIAS S.A.

CERTIDÃO: Sdtfpldré Od Dd$«rvoMmento Eeonãmco, Oènoc.

de de ^

.*0i7e?d^NNeierode20iA:tf ReAmnsf csArego» i*, M i*a?*. 1A.4
1* e 23. 3 »' e arogo 40 a mccoa de Etfawe doou da CqmpaAtaa gara
reflevr aa aHerações irrirotaAda» peb Roícvma do Novo Merttdo, puUca*

Mntatfe. T** -^iTiff f'*'1r f

ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA

^WicXogi* e lncv3çéo•C^niico o regídVo na sKinlA CtfTiarcialOo

de A*n)raBlr«ç4oítaJ^lL.U^2^

Ccenoanha rtoAradoa am 24 da feveroire de 2017,
M 7. 31
31 de
«a egesto
agosto

mmo do tastwna da votoçAo a Mlrui. rm itamaa 4a ln«in»ç4o CVM
4B1AAI, otfviarWoneerrMprinrttaiabebikn da itaTo 1 dislánda pormain da

EtfaM e« S4e PBtaa. na Rua Bcl* Cem. n* 11«9, SotaeiRa. ConectaçAa
CEP 0I41S4O0, a fvn de dclrtereram eoDr» a seoirrte Ordem do Da'
Oi DeUiorafio, noa termos so A*Bgo d*. ^*. .il>b4 'A*, sem (rx do
EtfaMe Secui da Cofçureas. eetaa o ^çsmenb Arval 2010 da
Con*anH&. mekondq suaa Cbntrdadai, conforme |a prevtameMe
autnwhte e aprct^do peto Otrveabio da A^i«i«iraçápdi Cqr«M«Ka p</

.GwTfaHea•EomUrU GereL

de uféêl eutuireSau^ í/irTA^' •

ContaiihU. aprcmdc* nas 'evaidee do Curvelhe
ho

' (rolar, for tusian »a a cessão ptfe Compo necosaano A lawaiu/a da pro*'

noLtavroda em lr*aeprQpno SAc PadA 20 de ^nlde 2017. LsertardO
OUtavfl Hanedt • Ptecadorrte da Mesa, Caries Aberta Landim •

fedemia, ecudueu &wmir>iaD«la.irctotndo. ma* náa ea frni*'

dsiemim de ?<ilB.(i) Aiaembtala Geral Exescrdlnaie: a. Ra'
radacáe iSi AjIokí i' do EctaliAo Sooial da Camrwnhu, para
oianMSok do
reaâíedoe «tartto do Irnie Oo

O oeansij pM deseiS/Dodsra cpLv por oarcer o seu drMo da «çaq p»

pe<a 'ecrsaanlar a «cocdede pcrarilo icdoe e Que**» ogUa.Jsdea
tAfbdS ndimreMo deoU cu AGjparyiandM* de S«9acs Pr<«MO« •

t e.iuf aroNtfietaoiq^cbalds» irmitirÀ

«leeçj o {U Cnnvraryra psra o a»rooao sratf

Lendo a nii»n«ftid deata ala. Ervearramaota; Nsda ma« navendo a {

G8 6H2 Paruopaçõe» & A (p. lus Guberrea Uotaa Om ater Prenderte e
f^Aano Barroso, Dretcr Vvt^Profdsdei, PeSflâR: Nas. teonaroo
Oljberb Malledl a Ca'los Alberto L^ryjim. reopeobwnenta, Pteeid^te a .

d rrcáemenUoAd a rormalacfdc da» alot s deMnrafAe» on preMflaa. >
Accerte iJeede H >ni«iaijlr.a do» nv«>a an^da^ pMrt e^rMadoe podarpa :

/>«—

para reprasantar a scoeCada pearta letfac e *i«9quer evMndadae
MAíAcsa ledecMS, ortadUale tfou mgnletae'»
mas nso so It*. i

lagatmenie corrsiPuldaA. PiaaBcarviT Ivdo» oe demeia aios r«ac«a»ár1o» i

I Campam*, na torma de CaMAs teoM, bou leut pmuvMaret

lwviMJ(r.«-gfTn h.»ii e da Comiasio «a Vslera» McbOlnf

petar^Nos («rfp^Snos, como lorma da gveeefw a cu4av4ade Coe

CARGOS
Ovalor
RreMante Y

André Rtrtilo VLird FqtIBtq

TtflNtaNn

doLucrolwdobvadono asarpuo eeotf «ncarredo «m 9i

pafAa, esfentaBíada no ma Oe netação com Mvecbdroa da

eumerro da isenutodp paia «oar^oa RN£ V74âa23-Y DREX/SP a

ÇAo «, (b) «vlo «MA aiveGdo de «•arcar o fornffcvn Cv a adrru«sb*ç3õ
de fi ooetUdcs mnrcjntr» «*n ^tijde de cnorimeçAn mimai Lw^i^ucn
«çt4 «ToedidQi por te< acpecitf. ou condenado pcr oene '«Imariar. de

. da

to* dc« Audilgrp» >id«i«nMnaa;tk.deALaa'er »qtr« a destrisçáo di^

rru, de seerOe cpm a prcoosta aceser

de pdsse, Imade etn i^p prõpriQ. aeeia e «4/90 a declara, soe it ps*,

IM, tavrade om heo prCcdo. acedam o car^o e dcdaram. acft Aa pcnat

uções do Mlrm»>o l*nde s «Hmeiisireçho» do fluxo de C4i4, acer*fk*'
iViadm dos Nota» Eiptuftrvs». «I11 RelalArio da AibviistraçJlo
mo de «dl?, o ovrrnrtilo de tefflal pera «
»Mial .
ani3i dedelarrfodeZOlE • a dcasneçao d«lUCrolt«»«d

I «amfeMaa Geral Or«n<Aa a ao r«aLra< om 2020.|e)0« D«He>« eia

dea% Tomam poaaa rr,«di»«ta a aM^atrra do 'easectNO leimo da ee»*

om31 do dazemtre de2017. a saber. Uhrcopalrtmonial. damcretreçOe»
dpresij/tdo. dertimsnçiles do vatfr aitetervoM, rtamons/ações d*s mu*

nurvdoin olè AsvemUfea Gwd Oídnane a be tealzar «n 2CI20, LUt6

I A|ArtTNda daaf^aadn Umdaa,n* la.SCI, Aaa A.34*andar, V4a Gotlru*;

]daa •$M MaiitfSH •C&"047E44C0 Da'a OM^ manOaiw «lé ««•:

(úsc F^arfcera» 0* Ca*vardid rtfcronles ao ueauLoj toOtf mconaOa

carpc de Diretor Vie»Pr««*d4M4'W da Cemparew. pera eumpnr

OUnERREZMATEO opanhol, caeade. edmimoirAdor, porudor do d^ *

aasamfiiea/M per mmo de avGoariieidncu e e» Sanharea AocruaU»

Oe ei»W"«iiúa «le mjndaiv devwiu ser d«()ú»Aadus 'w seita da

Corttaetia. oem anacMénai de 48 («/srenla e ofio) horas da 1 oaiiaçie

Jo Avfen^liiia acs isodadc^ da Dra NsJja CrMne da Silm Brend3'>
UaurçA. ne Minedoto de S3o Paiic. Ertado d« Sés Purto. na Rua BsM

CmiTA. n* iMv. Sobrtaqa, Ccriuka^ C£P u I4I5SXI0, Sio Peub. 8 de

març9de20l8. M»co DM • Pieslduta d» Consetw de AiluiUitatf sçáe

taonfcanes isade* cu ttalimriaec» (oxceio para ta» ^«enkL») a
«snce paia tb bases de Bragança PaiJista. Carou«« e Jarmo, oa
trabertodores nas mdéstnas da mstartal ptaSKo (touusrva lafwvddoi
pttsAccsX taie noa temes do art.&62 ta CLT, a CenecueAo &ntaeal
Oa SeuS arrv^adoS tetaranies sq evercMo da 7018. 0«v«r8 s*/

descorUAdo am fólia de pagamento do més qe nvarço da 2016 em tavcr
dasta SevUcalc • rveolibo aié n «ia 10 4e abri d* 2018. cote/w

ai.jA3 o* C.L*. Mito s C*<e Ccoocmtra FaooiaL

a ma^

ftaiiwnorBcAu de cada ompregadii. Flum ncA/bedas ss uiomiai

laOficiinlK dos prudiJcia suprtm»M*. Ciw o nèa reccblnatftD da

CtaWÉxaçik) SrKPcsl do *hx en*rgigedas n» pioío prenosto MqoiarA*

ivnpfiisa infraMf* A rnuM drt 10S nne (rwnetma trtnu 4aa. com

ed>o en<l de 2% qor mé» subeoqúente da abaso. aism da ji^es de mora

d* 1'Aaomõae QTre^Twoatáru. tmfcrrie «rtUbeiete o art. õCC da

ClT, Oucossorv Bqsm «q mpresM oõrioadM a tnviar « mtaçio deo
empieoades eemiOLimeo Mé o «3ia 10 da
da 2010 par* o
Svidcata. Aa quoa oe fecolentaio deverto mt URRE^SAG avpvet

ds si£

w«M cji(a.Q0vJ* - no (caie btisq.ta n* cana diTUr:

conlrbuiçAu itadkoi ijõana. Rpviu Sérgio da Sitas - Rroçidence.

Jindai. 10 da marçrt da 2018.

PágiAA tfo DUrtd Oficial Mr^ead* p*l8 Impmsu Oficial de Ealade 4p Sto Raule bsn <2/03/201107:39:21.

M*daSârte doC^ttfkado: 3PBFF231 F47R&37Í1 ASBMEA11S5C31BSCOI2Ca£
( TSekef: 7720e7/' ] •www.ImprensaoRcaal.catn.be

7

C€^ 0>4?^9C2, quando ce aanheres acronttfa» aerõe chamados para

ÇÔ6S: A Aoorveu da Companhia deOdnj. tem rpssaMs fa> elepar ao •

Euado «Jo Sio Paub, ctrn endarev^ cofnwraal na Averoda da» Nações i

I wmetaa Oend Oc^riana a ao rMLu'fen 2020- Em «rtude tia etaçAo

7»<l1, CW*

Nações Unidas, n* 7??1. 7' anda*, sab 1, Cdtioo Hmwei 71, PvOiauQS,

n* 14,7t1, Ale A, tÇ" 4r«der, 1/1* Qéftnjder CEP 047d<<IClD.PRE&E)L.
ÇA;Prasenta a tMlca ar^rrl&t* liiuUrrIa 4(<H6 racveunlatrMS da i IKIS'
'(eam per eentel de e*oui ccotf d* C^rpam*. «erbrmo aetinaivas

*waile rw CPfrUF ao» n* 234 47^13fr32. dcrnolado u CapUI 90:

i dee • SAo Pawl»^ • CCP: &»734-aDQ. uta currtra matxkjlo sH M*

E&PiSP•»wa'v r« CPf r.« t&v

Sade oe Sse TxAi Estado de S*o F^iie Avaria* «lai flaçòa UndM.

|

ATA &A ASSEAiaLOA Q£RAL EXTRAOROflAmA
REALOAOA EM M K ABRA DE }«17
DATA HORA E LDCAL: rm?0 4n abrtldn 2017. Ak 1inoO. na cadn da

.óã» Uf^i UraOU. fC 14,261, ALt A. tf' amUr. Vi« 6nímide«> SAc

: MWntj

BRASLVdCULOS CCMPANHIA DE SEGUROS fCmiailMl "3 o*

Aaeaeibltfa Gani CTdinÉte a Estraorricnina
Fkw" (M aarOxorn acvn*(e» i> Lrr SjL rCeriqunMal carweeed*
para a AsaaniJai O^al Or^ian* e £xlimrdai*iia pADOCl I sm#*i roel7adaa em 16 de obrtl de ?01B. At t0'O9 noirac. rg aeds da Compertf«la,
bcaireda na Qidsde Ce Sio Paiio. Estado de Sée Heula na AvoSda das

CflPd:d1^L57CffO01>ê1«NÍRe:3530ô457624

{

«eAe dt UAPmE 6E0UA0S 0EAA6EJL rCwvt^-). n»

Cerrpartoi* teerla de CapOM AulPrUAda

CNRJ. 06AÍÍ AE4D001'7S - lARE. 3L300JIL6Aa
LinxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
i«ial do Cenweeçao *

(SeAardrwu lnl*0r*<)

ATA DA AS«tll0L£iA eUUL EYTIUMOINÃniA
DATA. HORA E LOCAL: Sm 01 Üc n^rr^ro 4e »t7, A« lePOO. lU

Linx S.A.^

;

COMPANHIA DE SEGUROS

a9J:fil Jl7i.17a/Mnt«U>NRC^

j

t:8<4$)'2S

\

WÍpIo

COMPANHIA OE SEGUROS

ALIANÇA 00 BRASIL

i

CNPJ a&IWMVOOQIUJ'NHE 3S3IHI mft^O

j

(S^^üiÁrlJ fe«t«9rai)

hXA üài AsacuBUtAS ocAAc» ommAMA e

i

ExnuoAomÁni realoaoas eu 2s w maaço de wi
,B«TA.H(WABlOCA1.-eT^2<l<-mi/Ç0<V?0JR
TAHW M
;COUMXMA oe EEGUFRK AllAHCA 00 DRASa. rCe"«V«lA*M
'Afi'). >i« dd*#» dc S«o P«L>o E'.t«âe de S«o PaiA» ^4 A\*enits des'
iN«ç^ Uteda» ti* U2^\. AU A. iT svísr. VUe
CEP'

\(MTSA-Wi,PRESENÇA: PresMiia e «iraci ecaoniUA viija/ ii« açdos n*-1

: preurtabvai 4« lOOS icem par cent»i Co GaçUJ toein da Ccn<MrVBa.'
'ccAtoorve HAneturA» «jrsunle» do LMo 0« Pr»s4r«(« de AoorisiM,

COWVOCAÇAO:0«<M(«4iA em fétio da pt«*«n(4 O* accmala Ttfki»'
.dasaçdw rv^uMAtKfts d* iOir> ^rarfi pa cvitol do eAfA4 ecoai da
cnrwme dac^ w «bjo I2d, paia^AU a*, da L»

Cfrpf*M«l3l

<mPajIo. 128(06)-1S

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(MtaldCárIa lnt«0iiri

|

CNPJ 61 *74.17SA09I*38• NfRE 3S30l3(M388-l
ATA OA A8SEN8LEIA GERAL EYTRAORONAPIA

neAllZADA £M 14 Oe AiARCO OE 2018
OATA.HOflA£LOCAL;Em l4Ce maito »«:«18,às i»90.nj M<le ta
UAPfA£ secUROS <^ftA3S SJL rtZMZáíl rj
Cs
SAs Paute, Estado 60 SAo RaiJo. Aimdn d i* Nactes Undaa. n* 14261.

Ab A.ZS-AMét. Vila OairgOa». CEP047ru>Q00.PRESENÇA: Preacnte:

COMPANHIA DE SEGUROS

I

ALIANÇA DO BRASIL

I

(0tttiaidier1a kitegral)

CNPJ 2&11AAtMOOl^- Hliie 8&8801*83*4
ATA DA AftSCHOUlA GERAL EXTRAORfimARIA

REAUZAOA EU 14 K WAAÇD DE 341*
'DATA,HORA ELOCAU Cm 14 fie marvasa 3018. La 9*100 haaedada

* ureu AOorMia Citwkir de ações rccee*eniuiva» do ICC^» (cem porj 'COMPANHIA 06 SECLIROE ALIANÇA 00 BRA8L (XorrvMNa* m
I *AB*), na ctdado do S.4a Pn^ite g»bdo do S80 Paute na Averedn d/M
cento)da çaplLaisecial da C9r4)ar«iu3,. corrcrme ascinaliaro* conatantaa
do üvro de PnHrvtçA Qe AçtcrUstas. COHVOCAçAO: Ospensada am

N«lóe* LVMaa. n* 14 201, AM A. 29* eriOer. VU» Cvtivde». CgR*

rudo da pretenda a* sm-bM IroAv 4.%« açd^s repmreMlrvaa ds

047>4.0CD PRESEMÇA; PrrseMe a Cr«a aoerese nUar de Mes

iG(r**(eemper err.ietfio tâfdai aeaalM CeeteanruA. comente rt«pde

rv9esMUiei*» de 109\ ttem p9 este)d» »ap4ajtooM da CtaroarVea

ScnedAlm por

ctrtr*m» Asúiaf.aaA nrnlariles M Lr^ da frasan^ da Actórulaa

H* 6.dO«/7S fL* das ScoodadM por Açòe«'l. MfSA; Aast^tu A Bmsv i

AçAas^ WESA: A.sbirr)Aj a rraaiddnck* Lui <VAIâmu Maieo «ia

mrMdcu Femartito dertkasa dn CVvnrA ^ira ewtar 4 lunçAn 48

, CONVOCAÇAO: C>«»en»ad4 sn razA» 6e preaerte* de awnlsta nuar

dAAcia remando riaiboaa de OK^ea, Que ccmpndao Lw Ouiene? Me-.

llêOMraeMrceiarinçáodeMcreiario.OftDEM DOOlA:|«AuimlUi!
'Ge»»I <^d|pArla: delMry aoQre (I) evsme.(bacuecio e oprcmçio Qat'
'contas det MmrMttadored,daa Demexahaçóee F*ur>eeeBa a do Rei*.tdio de AdmmuirAçio d* Cdto^ifta, o KeUõno de* Ai.iddere« Pid^:
^ruâwdea s^« *t O^wreslMyíee Fetywas ■ o Pwectf doe Asa»
nos ireeoenderiet. rvorcnee ae Emaoc Seotf hndeent 9M2.30I7,

'00* dcatna^AQ de Keto faMo aourMe no ÇxerciOc SeoM Froo cm
HASSOXt: I »
rW^ Pi»T«a*Aw<a? 0) OrçAmanIe O»;
'
?016:00 PAaiie|emaifto EatraU'^<i ?0*d,08} nM)j)fs ii>« inandAloe ije i

IgesUo Druneeva,(hr} sdrto de «ndemarkaiinQ Eanco de Srasd 3018.1

iPUDUCAÇÓeE: C) PelaMro da Aen^rMi/afae, a* Uemonai/efee»
'nanc*v»4, e PeUidde dea Awd«te*ae Hdepeôdeiaa ae»* «a bemcr»^ i

:ha4êe»F»>an(a**>eo Parocar iVe Aiuádca Indepvtdfd*», i^vdaa'

/ao E«reicie SoruJ rode em 3i.<?2C:7 «wn puMcadoe w jomsA
EccrPnee*. c»,-£c d;?K.C:JOtS. M9^3s E08 a €11.
.OAoaI do Eslado do SloPkiI»*. ediçAo da 2tD2.W 8. Cademo gn^v^.

isarial. paflV^as 81 a 88. OELBERAÇÓES: a aocniaia da Ccrnpanhi*'

|dec4i/, nnm ftiiir H' I rm OlMIldlIlll*

0) Qfvovgrj

< e Rdaldno d* AOrrunstraçÂo. aa iestecaens Oemonfttaçôea Firunca^'
'raa. o Raiai6fw dos Audter«s hdepandafdee sobe m n«menetr«còea
^MTKdaae•eF»*eer do» UuáHco Waperdebea.ibarerus «oEs*^
boe Aeoai Feido «m 3t ^
ea ?a17,
ac*.at a dedrvaçAo

'dek^crobdLide api.aMe no Eivrcjoe ^ootifrideam 31.13.2017 ncv>'
;ler KUri da K& l.éW BbOJSI.Ad ^umUAiae. QaeiNnoampkOae,oaooarv-,

iim•onovenfa ml. 'resaiaoe a nevenia e i#n reai» » auuerta a tfdj

jeertavon) da aeguPt»rnrma ai R11.211388.TÚ2,8fl(umMUo,dusnrwj

e a-lijo 134. pAriQ?*<a 4*. ta l» n* r,.*íM.7A ;"t«

Con^rivA a.(B)raiíT>ca;á9 dat ddifi^riaçd*» a<f>6a'Ec«« dna D/atcras.

•daeetooâac peG S>«wvMr>d*xl« de Se«m Prbedo» rSÜSEPn.
Dalbara^âea: A aoMUa da
lUcktu. tem rerealiires,

Uateo para aaicer a Tmcee d» sacreuna.Ordes

Lareti de DIraCtfa 12* iLa ^eloni da OcmMr.N;a. A Direiva. era

d* r*»mmo da dirMsvi A* ran^virnia p,(i)r»<f4-.

dtAfbndu, a Conttertia outopa a m*it «rtl'. Qorel a rAu 94taçÁa

«siiftriricak dos Orrieciu asuMecidai («Ma

,«Ajanlo ao patimhi nm gua pAmiehevHi mo KM/cfoe tke Mia» hi»çú«t,.
'Cera nada m«ia rsshmA), » Quateu«riíiui(h(al«m vlnud* das •leri^.jleai
ora eprcuadaa, a Diroictia da C«'r«^'a n w «Mim cor^^eia'

i Seguro» Prtvadoa rSUSEPl.Oalbseçóaa: Aa

VaiBAOS
Fomando Barba**
de Otreee
André RoralQ
Vierd Fonmo

Qlretor^'

9l'Ci3/30l7 A.O.O.DC2030

Onete'-B'

3li08?017 A ao DE 3030

QaJoat UaTM

UM Faipeietoeri Coxat

Dreier-B*

31/089017 A a o OE2030

Wtõy Jotõ MckaAo Ciry

Oreio.-K

Jl/COW? AOO.OF7070

CcreloEbzzi

OtreeyB*

U1/n/3017 A.G.0.06 3030

Diretor
31/08^17 A.0.0 DE 3030
Proatdente V

Or^-Vr

m'

'na^apivrMa Mv<kj<Soa nea larme» oa datttaraoae lernada pau I^fe»
Iioria tr> reuraie laaÊMú* va iSXia.3017; (•*) RS 22S,700.gci],00

: iduanea a mm e ade e«pd88 8 aaUeMed mi m*»)cveoraenarM
'RacuidetrMMrnoa uded6b»ç4Q l«mad»pw OnieM cm r«j^

>eal*3ada vn Oi 00.7917;(aS} RS i?8 100 000.09 (cenTs t vai«e e c9e.

I(al)RS 178 70D00â.00(eame a aatcrta a ato miPdea e MUcertaa md'
'reais) eta9iPnerM«s0ÍBsddO8no8iarmead8de88«r8eAetcmadiMU
iCvwna »m laurüo reaSMa
06.ii20i7; (a7) Pt 8 lOO.OCOOO
;fnOM n J<aa» m oam nl reais) «daryePwwta dSrtaildna r>ns lannoa di
I deAÉaeraçía ire^adi
Oaecena em 1 atraio raAjada em Od.13.3017;

I(aS)RS 11&,600.000.0D je«i*e e qumse mit%ó88 e eaiaeaniee m I reais)

3I/0V3O17 A.O 0.06 9020

Mga

Direuvtr
Diretor-M*

S1<1»/»I7

Rof^iael da Luca Jib ror

Oratertl*

31i63/20l7 A.G.O.DE2020

•a dawgrtagpe* m^üAaa» <Ls DrreL*/»». a
ÜdiETOR

DU>OH*$*ESEXKdncU

Resnw&ÁvcL
Oratnr

Leowdo
«utoaitlbtM

respcuuAml

pule

AComparFiMmnia.

iveerVttSo a aanpnmenlD das nenrua a
Drecedmontos da uvualiddade prevwaa ru
Rraoluçáe CN6P n'321/3015;

BHd cviv*nente da» cbngaçãet U ReMêoçAo
CNSPft* 148/7003; e (ei peUerekcõee eona SUrDeeire re^oneAiM {ni paio nimcrmeme do
atpeita ne Lei n* I6IB1998 (a/Oge 1*. tv, a
Ceular SUSgP r' 334/?e03 a arugo
|
r. 3* da
CreuUr SOSfP n' *4'JiClír. (b) peto» creibcte

Ilenai em reunae reatiada em PS 08.012018. (<$) R$ dll.ooo.ooo.oo'

, bpdof noalermea da dalMrafaotvnada paia Daateire em resnão
üdeFatpa
Latoartcecee

{mdhôaa a ira^anlos mil leaia). valer fe^iSa para epao*mafvle Ce Jura»^

I(bl) RS &&000.000.00(cmduenLs « mis mi8kOes de raiisl cd[0 o valer'
|ii9ua3o,eemratençAedeer$;Aa(e eerwdaaat^cts de IStéldumzecv;

(U)RS I4.0D0.CO0.0Q (Quatorre mrtoa» a Iren^es md «sbiV use e 1
UeuHete Oafan

de pct certftV e de R S 13.155.000 TJ (flo/e Tihfles cr^in n druTwceaa «,

I oneo rrw reaid), Qua lol daduMe de vaur des d«Wcndoa mínenec obrv.
{oatòrie», usiidima areqo 76 de EsiaWe SeOal. noe tfmof da dalbet»

iva;, noa lormea 40 MM XXvl ao srii^e d' do EaiaUM SeoaidaCcm-i

Ipama. 4 pr^nu do Uepa Ewraliçce pare o ciA 2O1&3030;'
;(M)apdrer. nm larrro» do Indac X0(. arr*^ 9* do Eaiave Soe* da I
iCon8>8eMa, aa (eaia6aa doa mandaia* da oastto Pnaecera. na Idnna

'Fet9>eeA e«U rjmuts 107.'7?18 o «eu« sri^tes. do De«<ena Ce* da

lAd^slraçid. Fmançs* a MarMIng. eam os sejumrea documenios ;
{(a) Mandato de Cestio• hreetimentoe AFvos GeareideM;(b)Ueidate;

> d* Gaaiio•invealimaníes Casos E*|>eeais; a (c) ManOatt da Caaido•
|

\ loreatTnantea Aiiuoa Lntat,0vlaePvBr. nos lerrnés do inoM )0X. a/bdd:
10* da EsUb/e Seeal M CdeveMa. e reputa de valor de

iRS 13.848.U0 00 {irue m*>de# euaaraes t «lareMa • ae» n*.'
«eraaMn» « oiqusáe a b«s rMal «o Danço do Era»* &A. e 8U0

Ide endomareeert) peU Mds43o reat^adA no «rarMe 4« 2017.
|
icenibune 6úanja i48.'3CiB oa Dveurta Ge* de Adrrerestrafáo.
|
I FAwiçaa a UuVeOng EhCEPPAJilCVTO' Nade mv» bavende a tritar. 1

1^ 8dspan»a a aeaaèo Mb Imreiu MaieMarlo à Isvatura da iadssriie {
I «a.oua.68(414 da Ma a achada renlormn,ic aprer.-)da n asnoada por 1

.tedca ea presentes Asrtn^^tff^'
FerTV9>ao Beboae da Olveza.
;Presd9«ie da Meu, Lus OAbmaz Wsea SeeatArie da Mesa:

de n(4B»artareaa de saguma s pato» tanAce* per
atos preeudd» {»Hvge 18 r, da RcecAtele CNSP
n' 307''3013); (c) Oireie' tadecnsável lécmco pato
i;umpnrnerTtij do iVflpmterxjartlga 1*, 11 da CircuLsf
SVS£P rr* 294/?na3. e (d) Orei» itottco
rMMnaivM peto jeerrefdianerea, cupervoAa e
uimprenert» des yeea^merte» alveheu pravoies
rta» nenro» «m
v«0a (Reactocáu CNSP
rf.Vl/TQlS «fliOPlUBI.

jçie Icmada pala Dirabrta em raunüo raateada em 04 122017;:
'(<l RS 318281.8*8.18 fràizereoa•lrMami|iãa«. ncm»tarso*•osanis a
!im mA «ftMorto* 9 osens e n»p« r»** e dswn^re cirrMiiH) 44» A;
I Compard>ie,a prnr-nU da nrçemame pare a avarcfcie da 301R.(V)spf>!

(b) » amorl/açAr aoa artewiistndorec da CtnwMa, na fn/me do,
CeUluio Sodai, «au eaiia procursdnrM teflaHkénia canaUuidos. al

rralicernm lodo» nc Camela atoa nncaAitrIos 2 enplemanUcle a'
iivmjlaaçio 4cd av>» a celfcaraçâai va pteédo*, fteends «aM )j,

lOcrejyrea•SeteelAfU Guat.

«'oi rmrv^iic mAArvtn, mu nM aa ImNenrte a aaAvrewA-»'

~

de Energia Elétrica S.A.
ChPJ^F tf 24*70201 «01•tS • NlFC A.W.4ÍÍ4SS

fitfrite da Ala d0 ftewnlfc} Je Cenaatto da AdmMairvféo
A«aOGO^i|. A» lSS!h.-a»«dedaC.^-(}«6áj.PvMansa:TcreLbde
doa meenf6* 60 Cer«a3« Ot AdmrvsKa^.Neta* O Sr. r^Je aa Gedey
Rarena ^eetSu e revrnAe Qua comidnj o Sr. Rebh Guatav» Rcaarberg
WMjker CarMHe para saeretahe^la. D«ilMra(*«a! Per urtaninidMe
(1) e Uanjal de CcrnsAante Oa CompAnrtA. n« fama Oo Anno I a aala
diáa C^arejal da Complanee') a ui a nomeaçAo de Sr. UAieale Teaie da
08^#a Caer^O e»ae Cm^iar^ fWere da ^vt^ydea Fuâ* inaK a

tiaia>.Utsa;PaiioR(S>c«iod«Gedey^eera -Preaidine. RaEAiGutfM

RdaanWrf

Carnore • t^cretane. JUCESRn* 180.607/182 am

181*04/2018 HAtfA R. Brida âençAiree •SeariAna Qcai

Impraruanflclsi
• S'f4 tf RPbl*

M »

MIO OC MITENnKIUAM

Oralnrll'

91639917 * rt rt 0£ 3030

Wfrtv.Inan Ui» aárfn ev

Ouetefff

1l1tVÍOI7i

nuBire*

fini/»Í3

roíauiti Moirerti

Oveiõ/Vte»PfMirtonre •»'

C»iM AAvarfn Lan/ton

Dkraire-AP

Vaae

TUMTai? A.aO.DE 3030

mmt,A.G0,D6»»

rii/Miv*ir
rVatre V

..

,

DuAW-W

.niTBVMi? xno rform

Raen*« 6n Ljc* AMb 1

tüwVaV

*IW?01? AQOOC2«»

1 Oretotr

8103/9017 Aaaos 20»

ErriguaDe
UTorreVeâwcn

rpl) a ralincaçáo. nn larmoa da RetsfeiçLa CNSP n* 98(^301S,|

I de* dognegõe» eseoc/nw doa Oeeise»,a aadar'
OUVTOft

DesBMÀçâu EsPedHCÂs

ResPOMBAm

(Xrscor ravananei í»)peie aanpnmaKe deGapeele

na 1 eirr* 0*1 y1098 {«regn 1*. IV..te Owlar SUDCP
ir
e ariige 7, $ ?* dn arcUar SLL5CP
Lule PaBpe

it* 445/3013);(b)peba ccrhroira tatemda Urtige 8*

Labvt C09K

Orurte SüSEP rf ã40/2OCM).(e) 0«le OimpnmenH
da CLsutot SUSEP rr* J4A7007(arbga 3*. pe/atpahi
i/ieei. 9(dl pela Gestic da Rtocea(Crodv SU6EP
"•S21'»1 ÍL
Oi/eicr

«eaporteive} (a) Wraeeaffve-Frunoato

(bSgn T* II. dá Clfuite SUS6P rn 29Ama).

Laerurde
(8) pbe cumpranfiMo d.14 cer>0a(68t de Raeelwple
OhJbaill UeOadi

CNSP n* 143/2005. e (c) pelaa refaçôee ccm a
8U8SP{»rego l*. L da Gircadar SUâEPn* Í34.?009k,

(a)0'«lcir rasportcevM térria) p—r> cxjmttflm«4e do
dspeel» no anipa i', IL da OroJ» SUS6P
rt* 29«90úa; lt<
bre*» 'otocfoM
pte»
accntearnarname, em^^tAe a aar«r«n«ita doa
Ucteiterrerae» «SiaTWa prevtoio» haa norma» «m

Cnrieue De La
Terra VaCMCO

(RrwaAiçAe CNSP n* 331/7015. arbge 198).

|«) Oirater

mperuável peta ccnesuçLd 4»

CUT«apondente» de maeceaguree e pcte» Mrnçee

por etee preUade» («nlge 11. L da ChcUar SUSEP
rt* 442/»i2), e idl Oeeter reepmstoed pda
Mr8aU«*s e «teonHAc tte repatodere*» 4»

saguei e pebs serAçea pe* atoa praettâee (erbge
16. L de BMOtopão CNSP n* »7/30ily.
Dreior

retporuavef
pato
cumprercrle

CvtoaAIbaelB hver^sAo e
Landim
proMdimeree*

4*

acompanhemama
de» neimas e

eonrebiAdade

preM»:»

na

RaedúUeCNSP n* 321/2fi1S.

'peteiempo ne«eua'*«a Uvreti/i da prnaraa ala. <m.depõe de Ide o

d* kyrabçéc em v1j}iii, ENCERRAMENTO:Nod» mais havendo ■ Iralar,| I AáMfiitlirii'Ufidd'Famsndw Dsbo*a de OlvWie, Prasidaniade Meae, {
kd auapertaaAa»\AÍMueiolaMitar)«ca*A4ilvAlevritL*a da prMerieala,| I Lula Dirtrérre2 UaIeo, SeBretiiio da Meee, Arjmiaia.- CS Mae/re SH1 I

gua, dapoia de Na e »V>0'ia cr"(c>m«,H aiimvadea asaned» perMo»
ea preuciM. ASSWiJlIftAs; >^9^ LiM OuBbrea MaM.PieaWerte,
Fernando Brbo»» de OMa. Saae<art« Aa«v«ãaa: UAPFRE BB

SH3 PaAccrecèe» S A. Ui. Lub Guiwne/ Uaieo, £»8t9 PtvMMe a

Fernando Dertma de
Dn«'o< Vkb®rwde"ti) CSWTPifc'
* BTaaariTe a(a a túpla fiel do «irffrej. Iav«ad8 em Mc prcprip.'
Silu Rsub. 14 de m«r(o da 201s. Lula úuiterrca Uetee•Praaid«Tre da,

* rah^tpe^õae &A. p. F^rsarde 64(64Sa 4c Dkimra. Drotet Pr««4enia '
• LtAs OuBerrea Uaiao. Omeor VVa*^re«id>vaa.fidtdle: A (eaasMa
are « t«aa M fie cdpnjl In^ao* em a««9

Sic Pada 14 o*

rnarçe 4e 30(8. Fcnunde Barboae da OlviUa • Prasidsníe oa Meta. >
I Lida GiftMrrK Uaieo•See/eta/io 4a Meta. J0CE8P n* IIA81(n94 1

;*m D4ff7/3fl1l. FUvIi R.Brine Qof>çel«M •SeereidHa QsaL

I

Maaa Famendo Beiboia de Olvalre > Socretarlc da Masa,dUCEBP

n* 3IS,1SV184 «m 64A)7/2018, Flévl» R. BMIte GonçaAreA .
S«crel«ria OcaL

Wecash Brasil Empreendimentos-~e Participações S.A.
USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S/A
CNPJ n* M 339.174/0091.34• R|R£ n* U.30ClG4d.â87

CcrwQçaçéo• AseemUei» GaeM Ordtnãda e Cxovcedlnáne

BJLSPE Transmissora

liajFrdnalatoreir-.iTar

daaUiAWA S<4»ir<Mr<iiAnaadeSegumtPnvata- SUSEP.nMtaflfus| latfiadA contcjme. loi Afanvade e asSrwtda fw cedo* ee (laiinrai.|

líflfiOâiía' DO UaCAe $Hl Rai6qpti.%i S.A. p. F«eny«do Derboa* de

Ida Meaa. JUCEEP n« 80:2&971M «m 2SAmQ18. FUvIa R. BHNo

9149/7017 A.â.0. D6 3030

meâ»»* doe mais a-i**k gera* a âmlade» poderá»»ya repraeenW;
a iftrsed»da poane ioda» a
aiAendâdee púDiMA Mareia.
| , EMCERRAWEKTO;Nada m»9 KMnde e Utis, te autpsiM a iaaaio I

lOIvAira. &rder Rra^Mn* a lus OuWraz Uatnrs AieOcr Vce-;
'PWdcrM.CartMiP: A precanle ala • cepia fiel da cngrul. Uviadx «m'
'IMo prOfra SAe Raiia 39 de mer^o de 3018. Feenande Borbdda de'
jOVvair» • PiaaJdmi* 6a Meae: Lul» Oulitrfaa Wilao • Secer&ho'

aitiiwi? A-Q.aDE «70

Ortfiye*

Leonardo

urraependentea óo mc/oato^jo a pata» «erviee»
KT fte»preta»dc«(arBge 11.1 da Oeutor 8US£P
i« 44ZiZútr«; * (toi itea usinbevàw e

eeno*''^ wymie otQs kè da fcaiaase Secai rvM uvmoa da Oi^
WiSÇAw tsmada Ma Orelcna em reuxio roeámda am 04.102017.,

TéUBNO

OiaXvV

Viarfi FMtnn

Gesiáo de Rtobt» {C« cutorâÜUP U i/301L).

.rU r««l»l «re W daATdo de mManta do» tfvUeraln mr*nos

jO iprever, noa lomea d^incàsB XXV, de arnoe y do EMaMe Sodaldal

e (d) cela

048110 '

Ctoetor
oni/?oi7 AaaD6 3CM
Pr8»tearea^

Antba Rotbo

Dieter reepõnaevaL (ai peta cortUataçla de

! daniel, é da RS «7.600000.00 (uerenia q wiq fn8r>dn a aetadantoe.

; Raserre da invetnmeMo» ■.Em Aaaambtola Oteal EnraerAarU:.

nremM (wego 9*. CeeUar SUSEP rr* 34820041.
(dj pala cumprimarve da Cvcuto' GUSgP

n- 244/3007 (eiuge ?*, ««/tí/ale

'«obra Q Capitei Propno a ecúrd»la de Compaihia, lU nnymnla lormA'

>td96Qi.8du, wm ••ten(80iMln«dsidd8i«r6« * enqueta d* iS%(iMb-i

Femanee Bvteaa
MC*i*re

Dsatpr rrewarsMi ia) AteT«i»tra0<ic-F'r.«nc4ro
(ar1<9e y, U. Oa OnAjr SUSEP n* 384/3003).(b)

: iduaOocenlo» a onze mt^õas * tieier^ios mil teas) irie^aimerte Bstit''
bada em 39.093319;(si9)PS ISOCO 990.00 Í7^{n r-^ln de'c^i.

UANOATD

CARGOS

Varvt

SEP (*8d') 1*. 1. da Clrartor âUSSP n« 334'20lMI:

i edej^brxMl é»Vto.aõea rie» lome» úi dttecréçie lemnda pda Cb^

oure^oc de ojas tens*»*, per» nada mai* reeumar. a

a) A reSteaçA** f'A larma» d* IWto^ CMST n* AJGTOIS,

Cartee Afa»rlo
Landim

^romana

Em wrtudQ das aftereçdet ca eprrMdaa e Oiretona Oa

Lua OibérruMatae
A.G.O. D£ 2920

inagfilmama cSsvnadm nee larmoa na dalN»m(A« lemMa pala Cnr»

jleaaamreiysM reakiadiam 13 032018.(b)PS78.Maoeo,M(»«fMa'

RodngMae OvatiareUa. do eargo 4e Oireisa
Csrererdw», A Oeso*» <ve desdUida • Ccmt>e'i

errvU. garR e rs»i giataçee »jamo ao p*i »40 am flg*e

CamAoRm

MeurfoõCalan

> mllhõe» 8 cern milt»aei imaorAlnebe ibaüljuido» noa Tarrnoa ds Oefti^:

[raçáo Icmada pab Direlona em raurMo rMtizadn am ud KLíOl?.

Idcddru. Mm laetaNa». «pravar. (i) « dceuiui

U£U8RtS

Laonanto

Ntog©

rn^aio rMiiada

douor*

.eaalm uaripoere

ürekr V

93.06.31]ir(*3)Pt &6300.0CO.00(dnQuanla e aa«m»d8i a riewcem
Io» mK real»)ipi* laam MaeramnriTa iHUilbidosnoi- laniH* da deõba-<
rAcáe Icmada pein Dirbofi* am re«#ndo reaAiada em 0e.CF7.?0t7..
(•3)RS S1.MO.OOO,OO{<7i«jen<aa\fnmBiõ0s«nov«c«n(oan4 lasa).

tCrumo

MOO

Deaieir V.cb
01/11/3017 A.0.0.D6 7070
PrvcKianio V

Luto Guterrez Meiee

'48 deUwetie lemèda pca Oiretcia tm

UAMMTO

CAROO*

Certo» Aberto Lenten

;akw«a»nov8e«niM«jfli.ttiyaffl eiagrunentedou^deaneaterme»

f%- C.aiM^ fts da» SocManet pc» AçAaA*}. Mg;
9eaeMr*«a Femsido Dartoae de Otreaa. gua

aprcurer (Q a dmOU^io da Cynthla DaRI Rndiiyuai Ouatiarefc cb

I aCkr—Ia da Cu"diiHlilc da aegunta'orma (ai>RA 31.368 702.39(iT»-'

'18 a^fndiòe*. doAviVis e Maarvta a oAo nri. aaiacviOa a dba raari

tpaat 6*

'aadralMo. Ordem da Dia: (1) QasiiK4ç4o da mamfcro da dirMivIa da; !Companhia, cortorjne dripõe o ailigo 134. perigrato

|lea e deeeiM* friftdda,^crnSanio» a ceeaenU) e edo nwt, aMecanio» *'
; dets roAis e ynie « ngv* certave;) para «soifcuçle de «vtdefidn &'

I daa aodeo tepresantairvaa da ICO*,'*(cem por cante)do

CNPJMF1* ?6.00I.BM/OCdi ^0 - NiRg 3^200,4044*0

Csn9«*(ie p*re AeesnblBl* Oeral EctreerdInArla
W»*in0(en Alv«e de» Senloa. breabirg, uaeda «n«fW>a d» eteem»».

Fvtem ca*rocadni 1* Senhor» AucmI*» da Usine Açucerairf S.

oortador d» MdtAad* -darOdade IPG) n' 33,643 751'X SSP/SP. C44f>Q
r>eCP^MFu«eh'?lS.Ci3 618.78 raodaNea etereoAadoruOdaee de

Maneei S/A, para teunaam.«e b*i At*an<4ftaa Ge*ae OdnAru e
E(rrae(Sr%Ar<i 9 realaaicm-Ae cunJat*rameme, ha 15.90 horai de da
73 de jwPO 09 3018. m» ««d» »odal. na FaTardA Dsa VhRa, sTi*. n|

(Keiio dama»), Denor.PratHiama da Wecash Dree* Emceeontfrfiare

iidadú 09 Sm ManvaFSP,a xrn deouUMrirem iPOree segvBile ürdem
Se Ou.(a)aume. Qitajuãe « volapto Ma ceritae do» admnaCradofea
c 6*4 OernonuraçoetFinancairasnílAlivataoRcrdâoaoâAlencerrado

«mal de rnerçoda 3018.(b1 mrrve,dbcuseãoa vwaçaed«PrepoaU
da Grersna aatee 01 a Orçemano de CetAal • Sar» TQiSOÇit. »

daalinaçAo do boe irjiiõe óo arrexKm arwanado atn 31 ea marçn 4»
301* ea dstrteafAe de d.ndb>dM.0l}e n^rentd do capMaliooaL sern
a arusAe 4« ncvea afões, medwile•saprlafeiatÃo da Reserva para

fereat6ni*nT0» cavtiarira du Balanço PeUlmoAial da *1 da rnarçp de
2(118; 011)a ednaeqiiania nlaraçAo <in aulga 5* do Estaloio Snelal (e)
abçAo da Oireteha.(d) iiufée da rcrrn^raçAc 46» a4mnistra4cra» e
(«)Ouepa aeaunloa da nrerMsa da aecMada Aerum-ca e btpotiçãe
dw8 Senhoraa AcvNta», r>a *«da da C«nvan>w. a Prvpcet» 6»
druena. acma numemada a e reepaewe Pere«ar ee Cmeew
F«eeL SAo Mamei(&PL 12 de
de 301*. Owtes DInwcel. Ovelb
Precrdanta:88>Ele Roberlo Nleeiettl. Deeicn Susehntendenie; Ueaek
Famenõea PIPiQ. Oirerer ACMho.

(12. ia a 14/7/3018)

See ^eiea. Estado fie 44e ^aiAa, com e»«/Une ne teda de Cimus'*»»

loa e Pstkteaçóse &A.. MKleiiade po aç6e*. com eade na Cidade de
S80 pQUio, Estadodo Sáo Pauto, na Averede Enganholre Luís Ceitee Ber*

rrii. n' 1748. «ala» 809, 810 e Bi 1. Odado hkir^e». m»a»s nc CNPJA4F

teto e n* 36(MT &9CXC001-49. eom seu cotaMe eeeal da^dernanto »'di.b
vadane Jvde CtvnarpaldQ Estado de São Paite .JUCESP eotoeMRE

36406404280, em wM*e 4a 33 oeaoecte d» 3016 ta 'C(prvary«a\
Comreca, em cMenr^afie cem o» ArUÇ9i 134.^r. I de La n* 8.404/78
A 11*. 01* do Eaiatuia Social de CarrfiianMA. tete» 0* saoto» 4a Cenva*
ntiiA para pAnKCtaram da AssaMttoia Gersl Eairanninárú o *ar rauiErade
em 3i Ae jittoo de 30(8. es iitioo, n« seda da Comiunhia. para iruar de
«•diárite ordem dndU i) O ermerVo c)« e&Müinoal da Corpema pere

RS 36000^300 00(trirea mM-ta de raalai.•L] Cbuaguartfatftareuio «ii
Ardpu G*4aEtie(LitoSodelToiiaea»<teafnMte»denerew«tto* Wttoa
wiio à 3*ia.re»<*Jru sadi d» C<mfrard»e.fte<araU laearrcipa CareJ Co
tracr^rreAe n»ialer-«*'8meMef8a e(mença 4» u {um quaiiol do eci9
8doe> de C«mpanNe «gm *8ite a vote Sfc Pauto. 13 de Ju8<o da 3018
WiliwBten AlvaedM *Mle« -OVatar Preaideree.

PAgln* de Máfto ORd*! eerttfçsd* p4te Imprwku OflcW de Êatide d» Ste Pu/to «n 1M7(3D1B 07:44:11.
N*te SUte da CtftNtea^ 3t21UlADBBTB4C1D4awtClOBP17S8CiaUnP1A

[ TleAft*. 7S717S&4 j •arera.impremsoAciN.eem.br

Mário OHdti £irprpw ^1

•-São»wlo.

I

I

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

;

(6ubt)4l0rii áil^gTAl)

I

CNPJ $1.074,17&«ail

|

NRC 3SU(M2a2>l

'

ATA OAS AISeWBLEUS OCAAlg OMMNAAIA t

«A HAPFRE tfdOAOe dERAtt SA.fCvnpvTM* «j -W&Q** na cv
4400 de Sio ^(4n. EcImIo de Sie P>uka Avwvda djs
Ufixlae

; n* 1-<.2S;, AJ« A. 29* ok1«i, Vt^ OotivdoK CEP O^^^S^-COa

ÇA:P>«e«nle•i^om

CHPMf n* 9S.dl3.IS4/IXWM1. MRE 3531«CI.0.C«l
Ata do AMemblela Oond ErtraordinAMa
I. Data. Hmi • LdcaC Em iM&na, 04 icr r\4 s^de da Ot—

MTMe,

EVTflAOAOtMAAU AtALBAAAá CU ?» OC HAftÇO OC TOlI
OATA,NOnA t LOCAL; ÍjnM4e r"A'^A« MIS. a» ie^30. Aa Mòa

w>tsíò:, 7 d^julhn -If jrTR

Concessionária Ro<1ovias do Tietê S.A.

LIBRA TERMtNAIS S.A.

na

Avonada

Erfadieao

Isnael

Coetos

^

doca

an* (Perioi. Main.eo. &mtoWSP. CEP ilOtVCiS. 2. fTrm-tfitãti
• PrvMUda Ci9«toada a enrw«açio cmvto a* aeroise con o
g fiçMgç 124 dt Lfll n< 6 434^76. c(rd»rrM «AorMla
das S/iTt
em rarèc da ceemça do «reco Aoomata repteeamande a ttoaSdade de
upMal eoclai de Cempamie. 3 MeM: Pieaidente' Reneida Bcrge»: Se

peneede em raaie de pneenç* de eocneu nue/ dee Mdee reprecor»-

Batov, IVaMpro. casado. en^Mara RO n* 0 01? 019 SSF/SFe CPP

I delbera» ooOce (1) a'>e<*>e, ifiacunão n eo^^eçio du oyitas doa aOmè |

' nislradvee. dat Oetnonsvecões FinaneeitM o do Reiiiáde de A<Srunb*'
fsçáode Ccrr^enfu. o ReáionedeAAiJkSiGree ndepefUemoa Mre e« '
Oemonab^cdea FAwarea e o Pwco' doe AMteos indcM^^d^^tet, '

I eeiwtdeàe fter^ Ee^eaf^eaAde» f!) {>{ememo de 2010;

'

ftane^.

I meeio £ev«áA{<e ?CtS, (IIH
dae mendetm de QeMio ivwicefc '
|ra,Ov)3'TermoAáb>e*e<d'doe«fT>erdelccfriBVrmenecére3'A<CrAá(A I

I feiaraairenia e imeatenontoa, BV Loeitnfl • Arrerdamento MtfcirM |
I ã.x eVUiMem.m CorMore de Oe^wo» S^A. PUOUCADÕES. O PtlaU^ ,

I ite da
ea DemonetraçAoa Flrunc#9S, d AMawlo ive .
' Aafeu^ee Sidewiaentee eotre ee Oemot^e^õea FMnceea* • o
' c^dc« Ajuad» pkdaiml^Bee, rtfenree» ee Eseivoo Seuel Mo «" <
' 31 ^ 2.2017 Ava^

"Vale* EeoxTo^i', «SA-Ao lAt

?&02,?01S. E>AtM7C*Eo£l9. aTlAne Oficid do gdadode Sio Pai^ '

I Io*. «Ação do 2&0}.M18. Caderno Envaceená, pAgnaa

» 30. DEl> :

IOCRAÇÔEO: e aootuii da Competia deod<u. sem msaleas: 1 • Kb |
I Aeae»eMe<j Q|f|f flfdlftiilg Q) aptOVAr 0 RddMrid da AdFrvfHÉVadAo. I
' ál ra^ecevaa Derroncea<;fle8 Rnanrjiirai o RalelOeto doe AajAcrea >
IndebenòeMe* aci'» o» O^ncvnaçi^ Tnani,*'»» • o Pv»;ef doe

AA«^iA hdaeetxle^ev reAtre^oa ao E vccei Sooaf frtdo em 31 de '

dofembm de M17 pi) consi^ier cue n>Ao letvn dsoAuláas >P»*demdc*
pa te* a Carroema ajueoe piefjize no e^fOM sceM eM«iri»flo em
31 dede29nBi0de7fl17, Pem como due oa p'e^M^c• loram a^Mnadoa .

pdS Reserva do lr«realunBn1â&. 11 • fan

|

jcui<1)iipmAf, rtoalermrHdnlncUoXXV, doartlgo^do EaUtutn $odj|!
tLi &rn[^ntiU. ã f^miioela de or^nordi)

rd 6O6J94.9O0Ca. eM*u"M Teme de RenOnoa ar>ee a proserne ata
lorme do AücaaJ. A.2. Ato ecniwro, e aiafAe eara o cergo de D*e
br Emcubvn ne CdmpaatM. cnm «lettos a partir da preaartla data. dr
Sr. Roberto Lopoa deo Banle». breyteko. casedo. aiaraniolradc, RQ
i* O0dida2 tFP^j e Cf* rt* Oi2.0S9. lOAOs. cem anofetfi eorw
pai na Avomoe das Ha^óee Undas, rt* 11.S41. Cer«oem/ree Edrfere Dotoe
Ce toidwMs doEsuâo oe OP ICP andor, eoTjme tCl. ^ocoin PaiAM

SP CEP U4S70-9O7 con mMidels unCcarto rem m damal» mor>c»ji,
lie OvekcM» lie C««rv«<r>a Jie OlU.TUI 4.3.l O D"el^a EnaaAliMj i>4
etolo dediia não «toar avairvc em lenAiar do* oirnee pre^A|loe em W
aue o i>npe(A de cremar as iWtdede» oere ea ojaie fpi eleito, nos ler»

mei do Atitçe 147 da Lai dae &A e loma posso do aeu cargo. nePA
daU. rriodi.irtD a âaurttlm.t ie UirAru «to puose tovrjvde om Ivro prâpria
cemtarma mtouU an«>a A poMema ele na (vme rin

4JL Em

rvtude de deibtoação acene oeikfvx/acompMKAoatoeldaOeo^ia
U Corrparwa. e sadm! ReaMmE.egiPio

Jdavoa Aneãnla Le«t

de MadWM, a
ç—
Rstiílu L^as dos Saite»
Reiwta Augusto do Siva, Mn c«m m^dew eto
i. Enoerramanle e Lmvature da Ato. Nada msli havtruto a ser iratadt

a lir^tNndo uueMuer ouire nunHpelepio, to «rnor«aJa a preeoroo ai>

ser^hUa. d« (K^l so T«vtou. Hr» frama a>mái««. cemo tecula «i 1* de

totigo 190 da lal doo &'A. » presente at& 3 AAeNi^iisa: Ratodana

da Mesa RcraWo aorge*. Decreiam d* Alete. Raro» AwfltMlode &l>o.
eocmiA. Utoa TeenuriM e Lagistca SA. neton aio 'fTrTtnmarte pv
0*^m.

Fbev*ln RrV«|WM. R^TM* Aiy rMr, d* ^Ifll.Ontoe

I ori^ul. bvradc om Me prcorVa Sen*» 10'O&10 Renpa Auguoro
da fi ltra • fiecTeUna. Jucoap n* a73160/>M em 1VB6/10. Flévlo A

BrWo OonçaProo - SeeroUrla OcraL

o uervao de ?(]< 0; (U)

' jfiiflvar. nos tifinoe do lnõM> >C^ do arflQu f da Eatatufu SoM da '
Co-p«V4e. a prweata de Maee EairatA9>ce pa^a o act» 201

(W>

a^evar. ne« termo» do eiMO KiX «rs^d T de EsialiAe Sooal de Cor*w .
[bvraA as n-raadna ito» m»'vUlo« dn 9e4ae Krvonra rci irrtna nopoua pda neiafl 107,MISesaua vi«coa.daC«B(c«ta Q«al deAdnv

lalfaçis, Feiançaa e Marteinj, mm «a ae^arvs» dodumeriat. (a)'
I Uanoatoda GastíA- eivtsemegirn apvm oarAntdores, Cb) Meraeio d«;

Oeetáo • knveiãnereva Como Espoc<»ia; e (c) Me/vdaio de Oeetiu • kn<'
«•sBmeree» AOvoe LMa»; O**) aprovar a criaerei^o oe ?* 7e<*no A<ifni3'
ao Acorde Cperacknel c^nSV Fe>arcei'a S/A • Crédffa Rr^ancam^no

e Ssa«0fWe», BV laatavj •AmrWiMeJJer^rci Si^ eSutoranen
Corraaado áa9t;r«e &A.ne«i«mc« da Smu CO&^iS da Oreiena
OM Rodo UAPFAE e Cana»». En«4trem«nle.Kada niaa hartitdo a

. iraur. •» a*sp9iu a locaAo pelo tempo oeoiaeaóo A U^Lea rU r*e>
•e''e eU, qi>e, derMs ile Ide e acfiaila («vitinrvo.Tai aprovaJ« n evtira* .

{da por todoa oe preseme», Aeilneturar Ussd* UAs Outrlrer MeieCi ^

; Presidente; Perrijhdd EsrtiOH do Olvdra, Saefetãna Adcnleta' Maplre .
' B5 Sh2 Pvdcoaçdoa S A (p. Luis Dutj<«r«2 Metec, Prvydenie • Ter* '
nando BarOoaa ^ Cdvotta. Vic«-Pr»dente|

eo car^s do t>reior EeocutMa.

»árti« a parot daeadeta. .to»oemnd.i peto Sr.doed A#d*d» friitóvoo

: fio de se<7et«r«. OROdil DO OIA; I • faeefidddi Oerel Oídln^:

tetacaniexeo Cnrr.nn SnoaJtndo im At.V.MI7. fe") » deAbnefle
.lyvo kkSAloetAveJu noEeerboo Sovei Mo «mSt.tZ^IS

7«Urte: f rara» Augualo da Sd<a, 3 Ordem do Dia a DoSBorofdoa; O
leemciA, erm QuaMQuer mci tigtee ou resaeN*»,
a ((uanio M'
laM 4.1 Acatar o podido do

dc lOOV (cvn pe* Cento) do cepJjl looel deCorxw^^ne coitar>
n»e daote o arVQO 124, perAQVe *'. de Le n* &enA/7b
dei
Soeededtn
A{Ont^. UE6A' Asv^'*! a ifestíena» |i*t Cuoere;
Uei«o. oue cwAtov ^m>móo ba^boee de OSvek'! oan emte< • Ko

A proiarie ala a

eopa&eldaan9i>ai, iMadaarihre ^eipr»e ;^PaAAa ?SQ« mij^de
701A Lul* 6«l*rs2 UaNe • PtwaldeWe da Wosâ; Femefide Barbosa
do OPvelre • SocroUite da Uo«i. JUCESP rf SOUtVIM

aswwj. Hivia R, firttt» OffTf ehiM. SoaeiaA» Oer»L

libra INFRAESTRUTURA S.A.
CNPjtoF n' 20.8l6.17rAClO--CáNlRé 9fijaD.4fia.440

Ata da Reunléo do Constfto de AdMfdvtrsçõc
X Doto. Hofo e Lecto: Cm i(vC&ie. As Oito
na sMla da
CcmoaonM. oa Rua Refesee* Josd Ovar, IS». Eeiuáoo. SaMos.

fi P, CEP 11Q2CM50. 2, ConvocaçAe o Praaonça: Diepensari» A
cartvnca(A«; previa em raea da preaençx da tirteldarto (k>« membros
de Ccrtetoo eo A9nmistiecM da ComcaoNa, nos termo»
Artgo >9 fi l* do sasj Edaluin *-nM 1.Itoiia '^antiinia OrurC^wo
d» Cixtoo SocrMw: fioveUno' Fraros AoçjsiD da SOaa, 0. (Man
do Dle f Drlborayãou 0« CooMdtares msemcs dotoeraram
irna-^-Jaito da vo«m.
ousimuv tetor^óe» nu rtoesaVa* o quams
sofluo 4.1 Ac8laropeAecdsreni«>>etoMeat99(toRo«toor«eER»curTv^
crm «MiiM A fNiilir detoe daU armeantad» reto
Joad AniMo

Crialdvlo Balau, braoletra. casada ergenrieto. PtO n> 9.012,010 SfiPr
bP a UPP rr oa&S34.90SHXI. oontonto Toni« da Hervioa ateio .
preaarVe ale r«e torma do jt^ujcuJ 4.2. AJo cardrnuu, «priMr a oAéçài
para o oirge da Reodenia Emcuno M C7*«Mry«a. com etortos .

(mtv a» pooanta dato do Sr. ftaberte L^ea do« fiade». braatorto.
*(>íwu50ô3&*. Rw n* 091711 £2 tn'-Ly e CPf n* Oi23Sa.1ü>

C)fi. cem crooreço eemetos) na Avenda daa ItoçOea Uotoaa. rr' 11&41.
Condcneiiu Edili'cia Bolsa d* Irnovass Oo EstaiV» iln fi P, iç* amlre,

MPZ APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS

conjunio 1(71, Bneoicln PoufcaWS^ com mandale unificooe cem o» demais

LTDA.

pmsuoa cm br m o impoça d« esor&ar aa aAwLaoos para ac quaato
a torto r^n termco a ArA|^ 147 d« La Jas SA. « lisns y^t-* de sou

mer^roa da OrretonA da CompanniA alé >i.l?.202õ 4.2.1.0 Reslderie

EeaoANo ora alado dedora rtdo a»>ar momo em fi«Mvm oos cnme»

CKPJAF N • 01 .TOS .067 OCQ14». M R£. 3S?14»?6aa
AT A Oe R£UHlAo 0£ OUOT^ A
I. D«e e kxad
ra CiM» de Sèv Pau*D. com um aade
•dofl na Pmço Reirvo de
n.* TOS 21'Ando*, Crv^voU'7136.

RuA^ce, Coai,. 01.037-010. Pie»9M ÚERUAN MAIT^A R£CCiUS
<*IVAR?UR, rM-nn. rmaáo er>çnrn4Wi-. pc<ador de rAduia do
RNE acb ir« Wai&OSiaUEE/OPMAFTIPF, viSipHâ no
CPPAJF scC n,' 3»).70$ S0746, re»id«nia a domodade na Cidade de
SAo Pauto. Ca todo de Sto P«jfe>. na Rua £d»orv rv* 2C0. tetoiarwito
II. Cto>«o Me. C£P. 04£1M3a e UAttAS EOUAACC HECCaUS
RJOA braiAeao. catado »>gg<>a»u. p9teder da coAia de «derodode
rt O att n* i&.a$ 1.770 SSP^, raufos no CPfAJr «c« rP
TiS.Sat49ã^, reeideree e dcrrecáed» na Cidade de SSo l^aub.

Satadn de Sáo PvuL) ne Rua Ossan Trerrir» Trfes, n.* 127, Apto, 41.
Jardim PiudénrJa. CEP õ4649-00fl. ntprHanntandc a ipMidnda do
Cspiod Sooal. 7u>Vi.tfn*e ossawva aptr»(>iC»âo no fírsd dotta ata ds

mrAio. dvavardo dorKimnadea *a4ooa evawas* eg« <anMd*am a

men. XJSÊ AhAAbLiCU ^üM(£. proMorm. aacjdo. cdrtadír.
Ptftada de MUa de
RQ. se» rv* 1U7AB40 . SSPSP.
tncrto no CPfAdF sc6 n.* Q6S.7B9.r6fr-7e e «e OftC SP scd o n.*
1SP14797to&2. rmdente e domtdledo á Rwo OetxAado Laéra o Cote.

ip« P«Bl«o do Mcrun«t, CE P.: i;t&70S-290, SAo PaiA» •

SP. per» srotidn 9 e«ealo. Atftndo o» B»bR^Qd. e s^o QucWa

deoetcu corno ordvn de M o nem três' dotos ATA e seguir nfocta
7. OrdbTi &3 Dw- Aaduçto «0 Catotai tectal d«' R0 1.06C.OOO.OO (lan
mdrâr e

dsUa^ 04 1* Cnuae de OefiAnVe» Smptos. Nao cawVw om

A«fiei. «u Cspeae «vn oajorKM Ra^ om S4rto LHca. prua C»eirto«*(iu Rubla. dl C<7«aa»aurU ^iòímm do Tietã S.A. fCampeeMa*
e tMartovaoe*. reapacViiantonla). cuk aeertojra }»• ctoebredâ am
1
0 erlr» 4 CArndanrtto e a pMiugcm S.A. DIsmxAMa

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tlfiAar de atCee repieeeniaiive* de I CCF*« .
loa e Valotet MtWAarios. na dU4A0ad» de egenta rrdudáno

I icem ooc cento) do ufinaJ eociel de Conipvthaa. contorne i*e>etalu'ee '
coAfeieraeí do Uv»v d« rieeençe, de AJw"»U&, CONVOCAÇi&O: 0^4'

SS1 • Aplo, 1

CNPdfJFnr 1O.6703OS/OOO149 «NFE: 0SJOÚ.3fi047fi

CdRal de Cc»ivoe»(*o - Au s un álul 6«r*l daDebenturlalaa
Pium tonotoiJta oe unhae» etub'as de» Ottocs^e» cOatoanM

niTl ím«1 pv* r>va RS SC OCO.OO

ml

ramoi po «9 eieoeaivi «rn rBÍ»,-iig eo cC|Mo wcel oa «coeoarto crvn
fUne no
n d» uSiga 1.302 du Codrpj C.'r) BroMberi^. ^
Ddòeraçúea Oa adoot «juobflat. reprctenondo a iniatdade dv Capdal

Sooid id«ii>f»n MT ijne«rTodade peU autenaaçAo Oa redia;0Q de
Capitd SoOai 4. Enconsmento; Nsda mais a tratar o Sr. PiMldento
Mvarrou a reufvJA a la<rou osut âJa Qua LOa. loi annvjda per
inenemCade. aeaatoda bw olea a por imm Socretlno em 03 [ttèal 'das
de iguH l«v • lerme. Spe Pavb 26 de aord «o 2016 CfPMAh
WAuTSR RECcius 0vAM2m • sõuD euonsu, mauas eouaroo

RÊCCIOS PLI6A . Sda> «MRIA JOSC A^AA£CSO DIJAATE SiKrWArln de rmrtMn

LIbraport Campinas S.A.
CNPJiWF n* lU.73ó£47rOMt^S . NlRE O&.3OO.072.9O1
Ata de fleainltn do Correedw da AdmmlatiiçAe
lOaia.Ha>daVwaAEmiiro&i>0 kson naMdauaaldaCivneime.
ra Rua Prdesor JoM Otear. n* l&a bftuana SenouSP. CEH tlQ2(V

«SC. 2. C«eivocaçAo; P-j aaT«MMid«iiA4 «twafrnlreâe « imm» im
ConirthorBS noa ler rnes do Artigo 12doEHa1iJleScoef daCeatoanria.
I fYeiaini ^HMtla a tDtaldede doe mentao» do Corts^io de
ACmVieKeçAe de Cornftswva, d. Alodir Prvetdene Ompr Cemaire de
CwoAa Scácriho. Socre4Ane: Franca Au^uaie da SAv4.& Ordem do Dle

• Drilborsfteto Oe Ct/ieatoeeod proserttae. pur (eiimmidedo da vuioa,

iHdiiii II eu e aprovaram peto d«titi»«Ae rWmetoArte de #AMr)do«
aeo atiorelaa da Osmpo*Ma, raniartaJa e prcpoçdo rta (MniupecAo

cargo, nesta dota. meaisree e aisrrvaJVra da larmo óa posse livrau em
Kro cic»>ne contorna nwtuU ari«&i a pre»erxe au na lennA ee

ds SPra, 'Hm»»

emoPiMroc Metoresu AtUka sare p»pe>oe Tey« a Joee Ardârie
OiahAdo daleu Cuntere ecm oo^njI, Ivvradw vn totv proerta Sereg»,

II /O&l 0. Rende AuffJtlo da Çihg • Secieiirn Juea^ n* 2na3án to7

»m amws. Flávia R. BHBo Oonçatose - freereUríe õerel.

ItnpremaoficUI
.\ %«<•• M to ndM*

n. k.

ULU DC MJTEMnKIUAüt

deedmL

p^ C(ja0M*s4 na Proccetj da itoAiaaslraçM. rUs 9

a piectapAo de

«a^gerViarle *iO«p«rOaito uaftjr»e'

na rJAuiti» S.T W M Ewtoi*. A Coetoerdea w rasaria e deaio'

negoear lermcs Atou etoncfeçOe» da ReasavOsacAe com os Detcmioifr
laa dera qua a maiAna da Ordem do DU aei» aprovada pato oufirim
nM«a«dne. lermoa oM eondiçfiee eeeQ» oua poâeráo ser dderentes
daquelas pravtole» ne Pntposta da Admlnistra^AD. &iixnlrem.M A t*po»t*e do» fir*. U«benturi«u», na» ngtoa d» Ctovtoer^oa i>*iip átoww
MasdebeU.ccm.brt e da CanasaA» de Valore» Pdebàáto» fiev*

wngoubt — StoUnto rmvfri it TITTj na rotia munA^ de 1

;

ee - Mamai«ri» seda eocMl da Cmuem. o* dotoonvOo» parto*mto» A
n«ale>«a » mt dci^abde na AasamUs^ Caiat dft DebmlwisJoa. «ndvide
o» d»a0iito«s» ttoaciunada» A ReasliAvracAa ccHorma Ordem da Om

idm4.6isgyg6sij2MA8.06 DebarVurlitas deveric se sprounur emas
do Aorana iftdioAde para Imao da Aeatorrèbia Oerri Oe DeMnajABto»,

cum oe segutotae docajmmtoe* (1) docimanta Sa iSemdaoe e artrsro
da reqMONa C9la daa DetoArtures ebaru tm nome de cada Deber»
Oviaa a emeda p^la mMaçfio dapo»*An< «w (b) «aao o tMmrtMia
néa ooeaa atoar praimia A »uuu i»^ii (te»! de Oetoerfunau* cmev
ncAe Atar nderse napento» para sua rameentacAo na eestortleu

«toecUcWa* ss co^tosdas legsis. Cem n itofetom de dar calendada «o
procas&e a latáKw oe PabiBioe d« AssArráleto Gerei 0« DebeMudtoAA,

e to supmento do mandalo pode. a to ilOrio de Debenturtcifi, ser depce^
lido nj setie da Curtvartola. pcB/etanctoAneN». etã 2 dU» uifs entas
dl data pravMia para a realzaçao Oa Asaarnptoia Ciorfef 00 Orto*nlu>
natas. Som prRiáUa am benafxde «W lampo, u DobentunsU» rm»

'Ae aaurisi«Aar aa deeuirWTloe ctmFcAJkvtoa cm su» rapreoenUcão

para a omafi adteápantagenetnjsUeecmA». SaUg Õ&D7/7DI3
CenwAlOtoériA Roòo«4«« doria»* SX Nuno ABpa Nogitera ARae
Co

- Cmtor da Rajatfies um pNosOdoros,

fofi, 06 e 07 0^/2310t

Libra Terminal Santos S.A.
CNPJ/MF n* a2,9T9.9aMlOOi>79 NFE £ 3Qa367.0M
Ato da Aaamíbtola C«al EAaarAurta
V DelA, H«e a LecaL Em l&Ofi.ie as iGOifiCnwt. ru s«oe da

C"tT^rVi(4. r«a i^a Piutoseo* Jose Qhrar. ifid Eatuani<. Sivno»/
CEP TlOSO-lfiO, 2. COivoMofio e Fraaança: DispmuSa
a eonvoeofãe piada, do acorde ecm o f 4* de Artigo 124 da LW n*
lk4U4/76. confnrm» to lerada
am ra/Ae «U presvi^a «tna
Ato(Fto(aa repreoenreooo a itoaidaoa 00 catto ai scoef d4 C<me«ma.
3 Moa: FTBtodmie Uarces AntòrM Lato do (Aadetroe: SecxatoriB

Renes Auguile de fi*<to. 4. (Mam de OU a fliJiitonriii

Os

ALKMaa {sasM»» OdbMMam. fvr tnavrsAmM de M4<ei

«iarapoer r«*bi(fiaA 00 teeuAres, 9 «Mme aegiM «. 1, Acelar o petooo

do nnJnaa ao urgo de Oirstor Eocuml eon oUHo» e poiiir d«iU
(lato. aproeenudn pnln sr. Jo«6 Antfinle Cristdváo Dalatr. bresUaira.
C4e4d3 «igentitoru, RO n* 3fit0fi13 fifiP/SR e CRF n* 606 094
00, carrtprma Termo da RarxXtei» aneap A topsenu ato nA forma de

4 J. Ato eaniinue aturrai a oAscAe para o 00*00 ds Dretor
CxecitowD de Ccrr»Mr9ito. com rlnbto a |Mrtb da ptastnto datj, «jo fir,
Rotoerta L^ee dee Barilfia. taeatoea fitarh. a*na*fbader. RO n*

091711062 IFFMt. e Cff n* 012fiU.10746, cot toiden^ otonaroto

SP. CEP 04fi7^907. COT menQaiQ undeade cem es demais membrea
(to Dvetona Oa Companfta ate 01.022021. 4.2.1. G C«e(er EneuMP
va elailD declar» rtoo estor Bxirso em nvVtum das omuw prortoBa
rm to« oua o rrve^ de «««fcar aa AWo^e» para a» Qve*s fto «teto.

da Madalroa. e {») Frvel» Auguoto do SBva, lodoe um mortfale aN

n. 12.2020. fi . EnearrarneeMi e L.wrjlura oa Ata: NaQj maa haventa

j sar (ratodv e ««easonOu «letouar cwa mirriaitati n, lu« eriovrad*
j prneNe leuvãa 60 oaS se Uvtoj de tcr^ a^nani. ««mo tacaJs

no» lermos do Ange is? de 19 das S A, e toma so«se de »«u cargo.

» I !• Arbgn 1,10 da La &.4<u/7b. Cântorme itocfade « pracorto aia

r*asta daU. ma^enle i aic^Jli.ea Qe tovmn «ie fMSO tovrado em Inro

0. Aoalnsfcnaa- Preudtme da Meu e d» C^ctoo de AdmOeslraçáo
Omai CarnaradoCLtoha Scbrmno. SocrctáipdaMosa FrancisAsJOUUo
da SiNa Doctaia Ccrtaetridrus' Jidin Aridrew «te CIvwa Henl»; Urgue
JoAe Jorge FIBo, Jos6 Artonia Crutováa BaUu e Quaievo Fteblvnen
Corriore tf*n iVtgiruL IJVJdn am Ivro pmpein. fiaiNoa. 1ti,0&l7. Rsaqs

Augualo da S<va • Seoreiar^e Jvseeo n* 370.104/10.3 «m I2m/1B
FUvU R. Oirtlo Osn^tfraa • Se«raUrta Cual

RB Capital Companhia de Sêcuritízação

CrmienhM Atpru-CNPJMK 02.7739430001 >224161E 3fiJC«.l»7.048

Editetda Conwaeaçio • Aeaomblela Oereldainubras

do» Certificado» da R«cablye(a ImobilaH»» da 0V Uric

da 1* Cmiaaáo d» Rfl Caerlal CcangafiMa de fiacurBUpçáo
R8 Crgitil Ccanpanh:* de fiasvmOaçoo rf-r^r.-: * P^rtagono
SX OtoWfcsddw» d« TAuloa e Vaiara» UotAAriM rAgauBdiiM;
ÚS*). na «MAdade. rBepeet»ar»>«ma. da emisatfa e ap^e Aducurto do»

pr«toFia eorVorma nánuia aneae » preaom» ai» na fcema de AquaJ.

4 3. Em Wlude da deiberação acjma. consignar a composi^e aiuai

Oa t>nrioiia da Campanha 8 sabor f»ie«idartB Evaouttvp (1) Ukrspe
Anlània LaKada UadeNo»' m f>i^to.->«]qn^^»rtlv>a
Robvla l^a»

doo Dsntoi; e

Rwtea Avguitte de SlMa. leooc cot mandiM «te

01022021. 0. EftoOTVsento e Uwabtoa d» At» Nada maM naunde

j MT belAdo e «A/skiJo qi^l^uer oube tfurigeafa(Ani. tx «vuirerl* •
p.*i».efwe ^*em6leto, d* çjtot* twnv de Sgr*** emitia 9to**oV9#a
0 g 1* de Arbge 1)0 da Lm rlaa &A. A pce«ane ata. 6. Aadbwbirw:
PrAMentA' Manos Antena lede de liedoroa, SaeraUrid Raneia

AttgtMU de Slv». Atoarilale» Prastorle»- UIvb Tarmtrtois S A., nesto ate
lepieaantoda peraeua Diraioet. Sra.UarcbA Anibnto leia de Medtoma
e Franoa Au^átio da fitora. e Libra HeHmg fi j. nMe att repreeanâada
per seu» breures. fira Marcos An*to«a lad» da IMeres 4 Franos
/uguFtb d4 fidHB COTeracOTorl^toLUvadeOTbt.vstn^n^Sams».

1M6S/II FíBiics Augw ds S*e. Seeiatone. Aweep n* ITliSWIX

lUH/lto FlMa tL DnSa QongaRas • BaiiitáilA GmL

lacrasemmiaadsie rnul«re« doi CertiFcadoa de Aacabivele Imobifianue

«to 96' Serie de 1' Eírrsaãú Oa Emiatota CCRn. pato prasama edital de
corrvucaçiu. w aian<»mamu Mdspu«»çóas de CtousubTre^e de Termo
de Saeunirraçeo de (.^«Oaoe Imodkanas. itnnacto vn 0/ da outubro Oe
2013 rTaimu de

eu«%o»sTi ToQm os TituLoo» O» CRl a

ae reonaom ^ Aaa^nUae Qerto d» Tbtora» da CRI. «M sera r«ab«>

da. am primeira «emoba^Ao. «u dia 27 de Ji.*o de 2OI0. Ae isdK

hrvM rta »«ii» de Erivwore. lusaATede rta A*o*xto Drvsdvj Parta
Lto>«. n* a.aao, 11' anjjr. pait*. na CUede e Estado de SAo Peuto pira
dafbaravAe s«Avo acato, recuaa ou quakfuer ouire lecmblvroa ern rela*
çio à olerie de rsperfitanxjreu Ju» CRI, Mate e Jetenriinada» ccnOi*

Cúe». ««nada uo compertoia toterauaUa iv» aorblçée de anevel

de cvnrraio de iocacév qoa lasboe a Cmlaeâa vVrojbOu eoa Cr»5u«a
toictodralr.'» e aa» CAl oordcme JrMgaOa peto Er*i»*ora m nuia d«
Ftoc Rahnmrae <M 04 de

«m avie fiíifla^. Arn «etiu je ssrtoderK.

datdade «M emretrs OÍer*o, e»ia Itoa a cSspcaiyij d. Tejlsec
CRL pare dnauta. na sad» da Camfiareia. Ouebguer docixoerto»

«dormapAe» teAovne» rriaooiadus A adem de rf » e tjua votoem e aor

lAAUrH pato ErretoorM «mão mtuOAvrrriMite d^porAiiltarliM aoeTlub'
ree de CRI, pwa suporto As «lIntajsAdes « daliberaçAna Adrna deac/ilaa.
Podariu Í'Vn*r parle ru AüMunlJeià* a) os Tiniaram de CRL merfiarde
«rftiMo de «kirAjrntsdv hrU de aua kttfitxtode e crvnfinnoçia da que
sie KuWet do» CRI. • l<)

Oos Titutorm ito CRI. um

náe iMireüoa larão o» slrirrliraitos a atoe atntsrtdok rxi T^mo «to Secu*

Sroe*.4*>a et •rrio e Ctr«ssP<-e

InAutocAe

Lopa» dM Sanlea; « pirelvas gmeutivns r») Uoreoi AnUMO LeOe

eenitania dee demerebeçdee totoncom do eaerdcle social mcenado

Prutdento de UeM a C^iaoSierD Omer ^moro da Otiw Bnbdreia.

Debmeu.nsLu devcrfio ectbera? utge i aegAMe csdi
de Dle*) (tjaprpriçieeunáeoostnrrriesA urwDçde»
ttoAAceica da CoivarWi. «Tm de raadeguar e pertil
estrutaa da cepU f RaasbUltragAaT. «otlonne
nIstraçAo Svt4gada pato Cempsr^Ne
d»
(•> ntonda«la«Ae aalee Oobertimtaf a«e^ daa

na Avenda das Naç«Sa» Llnolaa. n* 11 fi4l. CmdomiAro Cditcn Belta
II.
du
«Ih pj>. tn' -«Kkr. I.r^uráo 101, ÜuuUiii PaiMiJ

da &r«(o'Ui da CcmpãnMa, « aobor. Pr»ãHgrie f n^utivii (t) Roberle

bâitorm e«<Mc/Acos pant r«p(esA(Veçáo na Itsserrttose. a dava re>
[sa»<*44r4*» Ugnto medonla rrvnpa«adoção Os to^^laiilJada da r«ce>
eMitaçAu «uwode.O» tormo»cira lAázAdosem Lerabtrtalüsuitos e '«M

a eer latedo c bseieiIrCo duatQUv outia manltoa(»ç0o. foi encerrada
a ptoserde RamAo, Sa duai u bvmj e preaento ata. 2 AaolNSluras;

'e«me«i*.*e am «laumrtilae garal de kHtMnunstaa,
vccaçaa natoa/iVOTríOiA As 1l-09« rtaaamMato
balcusT. ria sode 04 Cemoa/vu. lDcel4Jd4 aj Ri
MértoOe^i. rm t06«6S7, naOdade de fiala

g, 4.0, f m rijãv des aprqvaçCas aoma. ccnaiftoe' e compoef^ alua

deddapeeeadaacMrwunocapAalsecialde CorumA no waler wial
da RS S.ioaoooootaauade adlModi crria de ^Moarvi de luema*
om avis/tz I. EnetrremaiUe « LovralMra da Ata; Nada «*ia« Uwortde

tarde a eemiMAe doe DabanturtolM. convine Adiada

rni2a\du. O* Titdkrwb Ou» CRI i|ub •« íto«r«i«> /«uaaMitor |'iir pruvura>
çdo, rfe^rArt Mirrrsga' o ãistnrmrmo da mandaNi, cmn ícatore» especi'
6co»para mvesenteçio na AasamUeia Oarol OeTUirlMeedo» CRI. nas
nsiaUgAa» de Agnnta RAjeitoie. saisitoi n* Aetomoa das AmAnca»,
a*4jao Dt!ieeoe.<Íi(B.Satoa J07.303 A 304. to Otoda de Roda Ja<

neaoi Cssaa de Re oe dsnetrx ciyn. pdo nw^ca 74 («tmb a quire)

— Brasil Reaity Empreendinientos S/A —
CNPdVF 1)2ia.72fi«001-77'Nf1E3fiaa]fil4ge)
Ato da Asa«mtMe Ocnd EatrAordbidrUapa 3Vt2noi7
Osto, Horacta t Laeal. ?áiZ20l7. lOv ru aMe sodX Ceeweoasae,

Praacrtçp, úudruma ririplpffie? 0«»ptots«de, lendo amVeto a laeeefiça

da tc4a6cJade dos aaonoU». Cenipa»l»Ae de Maia; Joga luv C*it>a

Avelei • PiAtodame • Cedoa Aber'e PHAfinoe • SeqeUno.Osáboregoes;
I.Dq Aumente toe C^dál Soclat iMfmareaumentodoospdtoaoetoda
Companhe nu vtour da RSI.OOOOCn.OO. em moeda correnfe rudunal.

COT a emosfie de 66.661 n9«a* acòes vdntous nomeiabvaa. sem vtoer
ncmcnal. eo praçu de RSi4.g6 per açjq, eendu Rst.oo COTaspcrdeme ae
«to7 ia Bçãc o Rfil 1 Oa a L'^ se a^ ru
u» A;6e*. Em a'4
untfrve PS acteute» etoprem « ncorpera^fia da itoaPdada de» vràtoe»
desleutlos 1 coru *Tes9r*a de Agro na vresafie de rvoa»* na eema *ea0aUI

tootf da Ccmptoibi». Oe demaU aOOTstoi itowneam c«ira»Mmento e
q«u>2ue< «fireito da pieltoíncta na cmbaflo de rwaa agòea A» açOm nk
ram TettPnmte eubsdtoe a n«9«l2«dae. pato adcnsta 9>*7l HesiTy
Fundo dofnvectoneme pntMtoio. F(l, CNRJ n* t«.074.70fiiCiOOI>Q;, rmte jtd npixmi-itode pala eud efl-rmebidera. « Faco Otorbutdwe da
les o Vaieres MebèAne» Uda . C/rJ n* OOJ»Â3MOai

deutftowsa

oedenoeda na CVM come sOTitosiredere de ear t»** 2. Da CerwldtopAe
do CapMI Bodal; O» AocruUe oeUm peb aprovação da neva reotAe
de arbgs S do ettoiuto sodal da ConeetoM « oual ppam • ser retoigde
de âAonto com a ugiana redaçAo, ArBga fi . O cafFtal locial e de
Nfii D.v/i.Oi 3.6/, Tetalmente auDacnto A aiTafákMdA em moMa ccrrerse
nioonto rspresaniade Pto 7476,736 aedae crtoniiia» nomoiawij. tam

vete ntotoul 9.Oa AuteriTaçfio m AiBnbJAba^iw: Asjloruai o» «eminito

liAdere» e pmojraderes Oa CerroanUa a tenar todp» e qutosgiMr prev**
d»n9«e nacasaenea a cBrvaie para aUDier a «i ptaiieHar a» deAberS'
{dst ****' AuemSaiL lAAtoiajieitfo a liutouíipaA: fiada rr.ds

hoas da OTlaeet}v<cla de ro/eruto AsaanCiM e larrtotoft pc ma),} do

n«Mndo « «ar ^auen ^waeV' J/ege Lua />itr« Avete Seoaieno'

Io. OC da Juh« da 0010. PA 9WM CofrgtMNa da SaeurklixaçAo

Cado» Alberto btoc6*od S3o Paub. 26IIM7. Caeta* Aberto beeAndc
• fi eoatelo. JUCBBP n* 3fi5.606/18-7 am )(V0&i2O>6 Révta R. Bnfro

emMraçe ttmnrtco aesairtima» 9 par«ag4naSwi«a.can.&r. S4o Pau'

^^OTli|one^XOIa]jttu|der^BT^dM^2j^kaa»J9obéléri2a

Gonçalves • fiecretona Otriil.

PáotM do Otário OAciil corWcéóè ptbbnpnsku OAciil doEitAdod* SioP»vl0 6«n 0ftA7/3Ot6 09:16:56.
H* d« Séria úo Cortífiudo; 37aimA0B«7B4Cl04BMtC306f fiTBBClOSDff 1A
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Dfirte Ofkitl írrp*<d'

Renova Companhia Seeuritizadora

MAPFRE SEGUROS GERArS S.A. |
(fiuhaldUrii Mtvil)

CHM «1^4.tTVOm-M • NIRB
RSAiíZADA EU za 06 A005T0 OS ait

"(K^o «•20)6, Al UShOO. n» Mrili

da UAPne SEQUftOS OfiPtAB S.A. rCfimaUfi')."O Cidndcde Sâe'
Pauto. EalAde de Sdc Pauto Avenda dai toaçó«s Umbu. n* ILHtJ
AU A,29*

Renova Companhia Securitizadora

de Créditos Financeiros S.A.

!

ATA OA AlBSCMmfU QCAALOmAOROMAMA
CMrA,HOnA E LOCAL:E'^ 23

,^ff4»frn, 2Rrl* <jg7www<j 4e2Ct6

de Créditos Financeiros S.A.

CNP14,TN' 11 ISlCIl-OCÍMZ-ltífC 3^.303.412.371
•EUI8&0RA'

Cí;(^JWrN' 13 l33CI2bUt-t2.?int 3C.3CO436371
-EUSSORA'

Ata da Aasambtoto 4««l da Dabemvnstw da V (TarcaUe) Emtoaèe
de Datoâmurea SimpiM. née Convaraívaaa em Açéo», de Ecpéca
Oinrogratarla a «••r Cenveledj na Espade eom Gar»n«s Real.

Ata da lAaaNnWaIa Oeraf da Oeberiluriatea da 8* (Segunda) Emiasãe

da Peblnftir— Mmptoe, néo Cenvarsnrala a«n Açdes, da Bdrto ÜnJds,
da Renova companhia SeeuHttoadera da Créditos FlnatieOroa 8X

da Rerteva CeenoerUda SwurAtfsdeee ^ CrMHoa Flnaevtorea ÍjK.
Aparte a SuaReriM am 38 da Navwtoea da 2018

v«a O^VudM,C£P 0<7»44mPMSeUÇA:FeM«^«

PM». Hafa e

•iMca ackMita Cfejtot d* açM&ncnaVaavs d* iC0% (cvn pv

fv*

Aberta a •useM>M am 28 de FLnumbto <» 7018. ãs

üwo da PreasnçA de ActorasiM.CONVOCAÇAO: OUpariaadA em rarAOi

Ccs*v«réiia SacLTUrjeJura de CréOltue financeirua S>, ['CounioUfl* ou

p0c«r«D|ducapBU»otíaidaCafto«dd«.cumem>«dtopd«OArtide 194,

tojs Utiaerre Jeauine Cerduao. 1* 633.6" ar^r Via Ncn» Ccnceçéo, corv

da 9«Mr)^ da BordalaOtolar dos a^AeatepreaentâAvcade 100%(cem'

'Emlaaaal. focaVaCa na Odada da São Pauto Eai ado de Séo Paulo, n«
Ru* UvilMro Jauii'rio Carrios", n* B83, 6* arai*', Vt< Nov* GercNgão,

ÍBiaflU*). looAUad* na Cidade de São PaAe, EiUdo de S89 Pauto na

eorverme ediM ee «iMKa^o dMdameme r»Atoudft

torme «Olal da c9T.e^^o O^toamcrMe piiaea^.
Debcrv
tortote* dei<ríin» de letoldeda da* Mnre^aa w> pruAaçce, srrWae

4*da L«in*« 4«Mr7s flu w AoAe4i4eif<» AçAetl MESA:

AsMfu a preftdèf^oa Luh Gutfrrw Uai«o, Qge carvtoou Fd"«anda
BatoCM da Otwi para eaarcar a runcA» de eaerUdfia ORDEM 00
DIA: DeAbaiw aoMo ala^afle Oiietena d4 CompanNe. DEUSCR^

twídurretM detentores da MaPCaOe das SaWnhaes er

Odas ne iiisale Ca Seç«ida Emjsão da Oabèrtues
veislvets em Aç»as, da Série Unice, da EmitMia f

no imbUe da TocSia EmesêQ de Dab8nti.aM Srmpjea. Não Co^rsiveis
era Acéea, «m «rd 03 0)4«t iistoe. Ua Crtti«»ara t^ebwramirt^*
tuiM* a 'ÉsoíSiSÍ. leiPectrv^nenlQl iriOa asaradoe, ccnrIAuindo suas
rere>»>Na» «stfUktij •* * ksu dn > reserva. (B) tiv
ri *

ç6e&: * aiifimsia da C^vffMrMa deC"Au, »em fniwiave^'(a) Saga»
coWamm (a4oiu>{Í<i ee**a eenceOda peto $Uâ£P pc mac da C>via
HemfltoBalânaOeMeaea 6LESCP.OIOAO n' T9t/7(7i Am cargo
lor%r da Ccmpama.c £f. AOUSTN OAVD SCUO COHDE VALOe B.

HealBedi am 28 da Ncvunbra «a 2018

«i^.n fteMUMA em 78 da Hovem^o 0« 201A a« H 00

(onfe lioras). na sede sooal da aooedade csnOotodorâ dj Renova Cem.
o«nn>a SeoMtuadora ce Ctédcea Fmancevoa SA CCompanMa* cu

17.00 (etoée boraii. na aeoe eooal S> loaedade ccniretodere qa Renova

1») do carnal «raal dj C«*vvdo8. cvdA^ire a«9"8«^iu cwiitvdfi do

e 'tdisádii'. leepacKvananre).
Hjsk respectoma aarlna&jras • Uf* Ce presenq*;)
triMara de TAijea • VUcraa Umanes. a

de dvtoire. Esade de Rio de Joiaro, ru, Aveaida das Amérteai, 8434,

cas. 4.200. BMce 08. A|a B. Silae 302, 303 a

da 00 Ao da JSAtêe. Eciada do ^0 oo danea 0.^

con«a*ji(andm*damAreenjticsdor*ojevfiMOC**SPam ?S. TCe 97òe

n* 14.2S1. Ua A. 2r 9M«i, Via G«vuO«e - Sio Paito^ • CEP
047d4.<tfto. pan ajne** mandato Me AeiamCdMe G#'*' tVdinarra a «e
/aalUaf am 2020.0 Oãataf ora aWtr^ tnna (loaia rna^liaren a aialrvNhira
do respeeíne tarmo da poeM, lastads am lrvr« cdiaie.
e caroa a
deUara, mPaj peiaade H. qua. lei teKncfteaacsnd^peaprewciMne
•acenda '««eAi^a «. tt> npo ««é i»'«pe»ao ee
o <«m#«oe ou •
edaarWaçiedeeotoadadee morunoa am tiftvda de edd«iafã9C*imi'
nU. lamiKKe aM t»rtoa>to*\ por IP «apadal, nu condenado por crtma
lalmanur, da prevaneatAd pfrU eu cupome, eeregea&o, pccubM ew>

ountore Oe 2Qiâ e rtofcmai DUde OlúRde Eslade SP im 26.2? a 30 oe

ria a rconcnu ocoutor e tepMcaot eprw«»<>"u » r-wamnal

«aa^vda a»>»4 ewe lafeearwnerae, e atew a carpe» púeOeee oAo
«Mando e^veo ^ 4ui>míi.mV >»
pravtMoa «rti W UJ na» r«^>
çdae l«B*a que powem ar^edMo do tnerwf «rvtdndw mercAnei. em
'cordcimidade com o (topeMn no artigo A7. Irnie n, da tei n* aftU da
16 0« Oeiamtoo da 1994 a nc arUge 14? u t« da» Sociedede» per

AçcM coma de que

detieiaeie UIm «nportara «m >wotft»a'

DAdada rrVimU. to ) EmwrPjda das aier»cM» oraepmvadat, • OPotnie
da CompanPia hca acirm curit|XJUa:
MEMBROS

m

CARGOS

Pwnarvle Bartiea

«roo

OteSer

via Ai tnriinn
i4afiAa

LUtsFMpe
1 «évM r«»ir

Uojjo Ca»
^am*Q Burtt

r,A/VK «tomrn 1 arvkm

Cer>,leVMe»

' totfvça |ej aprovar a <metomere#g»e de um oense oa oê» c^a"0$ etofrj seriadeepeUeemuKeia csntorme pa/ater r)*ude neíton (ilreOo. f*|

[ apraver plmoelemauvedea^eprepoeioBetoAganiedeCcbrenfa coní forme eenargriade nat aiai ee anontoteia geral do oebentunstaa deaU 3*

consignada nos ala» Ce asaeraUeias gerats Ce dobenlun»(*a desta i*

. EmlMÀo iBeÍ2a(Ja e'" 06 de meto da 2017 e em 13 da «uríto de 7017,

Emisaée reafiisdaa em 06 de maie de 20i7 • am 13 oe fiMhe de 2017:
Cv) ae cedridãeicwa a aaiem lomaoaa peU Enteava, pele Ageni« FMtn
oeriu, pOo Agarss j* CtKrargj a petos DeteriunMasda 2* EmisMC «m
d*c«vrSnaa« Cas dMtoeraçdei «tos Sens arsenores, (v) nufre» assunles
de interesse dos DebertTunstos em «aÁo Co etpoale nos domots ilan»
dada Orqsm do >a. ft**ib*«»yê*s: toftatoda a prose*ii« aascmEssie, a

] «a eroAddneiu a serem tomnas pato Efnasera. psle Agcnie Ftojctone,

. pato Agaria da Cetoangs a peto» Dooarrunaua da 8* EnieaAe em dM0.

I tto>oje «m iiíi iWi atboi ooa >lya amniore». <v) outra» aatontc^ de mtc' reec» dua Dabar«ur<erns em ra?Ae dv espofonos demaia Ifa^ daeto OrI dam do Oia.QsIbítieííli Instalada a prawdeaaaembleia. 8 iRuneruda»

' da dus DstoMitlM&ie» preeontea JaMiaruu po* euMrarstor as dtoiujMiwa.
da|be*aç6e« e veUfdes Merca de todos os lena deca Ordem de tta,

D(raira-B*

31«3/?U)7 A.fi.0.0E2031

OewB*

3my20l7 XQ.O.CC202<

Deelra*G*

31X0(2017

XG.O.DE202C

nvMrvR*

^ÕÍ/11/7017

lJ.õTmíWc

bnanmdade dos Oabsnfimslas uasenias «Selberou por suspencer as

RaoMsérs. daltoa'»{$es a 'uMatOe» asMsa da Iodos es ipn» datoa Or
dem 00 Cha. bNe que o» ««hatxe SRam rM^tueos no dia 180« Oeaen»

I 4a 11SO noras na sede da cortrdadera da rminjii. náoai^toiciMo 9*a

bro da 2018, àa 11UO horas na seda da Emasora, não siTUflcandc qua
isle representa qualquer upe da rarturtaa da diraiioa ou lOarAnoa por
parte doe Daberttunsias (xj tU Ertéaaora s«ba aa malertas eatsiartasda
Crdem do t>x AMdL os DebertuiksUa lia«<an censler wn và sve (ai j

soido Niafisado lunto ace Vãs cenários Inidatoieme apresfitadoe: e (Ir)
qitsiqusr daclsAoa resfiafiequanio aonde M^A^tnie da amorUaçáo Co

< Prerwa dewdas em 71 de ovtUrt de 2CI8 e2í de nevembie de 2(116.

I etoTarrdinAria do Vsinr Nnmlnsl UrviArki dfts D«b6r4iirAL Raiuiaragáo a

V.dsr Namin^ JniUno Cac DsbãrtiaBS e Rarvtemçds doraloa em 30 de
ovAubre de 2918 referentes 4 Sons Unes da EmsaAo, prwutoa naa
«Usa 4X1 e 4.9.1 Oa Esartura da Emaasãc, ser« iguakneHe dtdberada

OeeitoV

81X02917 LOaOE202i

mimo(v>ada desde dn* a resbertoni >1a assvnUnU menterdu a tntjtda-

na daia sucvamencNrsda. dsad« quee raaberlura da smmMaia manl^

Dtaori«r

23X07018 XQ.O. DE 202c

de dos OeDenroictat em prpjaçde peta (sitouio dai deibciaddes e
aeriiriiTMi datle liam na Ordarn do Du Ainda, lica rcruirudona rvasBle ata Qua oe OabentiMiiiae a o Agent# r«duoéie re««toerrn por parte da

rrki t<i(a&dad« ri ea OebermiHpdK tm drcuUflo pare
Cat Cei"
haraçAes a acreiceno desle iam na Ordem de Cta.^figigúUi Trto CS cA
irrmoa noedoa nm letras masísculas mas náo defifutos nesta A/a d«

Emdaera n estudo rsMuado peto bvcaler ccm Otanceto (marca aa^l
Mbaevs d* mmuta em dau prai^ra* raia asvmbkr» • qur i4o togo

Asigvqieta GnM de Debcrm«Mia«. toâo m t^etKadQs a toes aVAxpdot na EsoiiRi oa Eftttsée. fr""'"'r*61 fT'*"n8 Ffffmfjfiii

ne^a a ecnetosao ce parecer contanreanCo 0 mAno nOisado na ab'nea

61b( Otereoda a pCavraa quem dsk qmesM (arar u&a rtoo ha/ve quaF

por doPiiar. eeitl aceeaniado poU Ensaora p«a ea DaÉwtbeuiJu « paa
o Agerre FMucUne QflUcãBii Todos os termos mctodoa em toPae
masROrM, mas néo defrades nosU Ais da fii iiiidêni Geraldo Dcean-

DM>«nri«Lstas f» vicarrada e tovrada ne Iwr prõiini*. * quM, (««bNtif a
aessAiL )a Ida. nrrtntoda e pc todos os (vnscntos assrrada. Eneerr^
mento: Naoa mas 4 aev daéoaaop, a AsaemUeij to* cncwiaea, tcrCo a

umetts. lerêo oa p^toKsecê a «dos atntou»doe na FMOdwra de Emeêio.
gwe^oMunWL
g i^fftnYiyiB dt fttf Ofeteada a palavra a

presarde ata bda, iprovaCa a «asnada per leOe» i» piesantea. Diege
Pnaniml • PtasidaMe. Hãfcia fl elgado da Ouflrox BaUela • Eaaeiáiia.

DreraV

S1W2011 La0.0€20íi

r>»Bior%r

81XO?017 AGaD6 2a2(

(cj A raOlcação. noa tarmwa da ReaoMséu CNfiP n* 88D20IB. Oaa desl^
naçòea esfincirtoas doa DvOfirea. a aabsf

oesoucAes stxdncu
>«trt resnnscwlpata accBrvarViarrvMaa saqiervS

•io e currprvnanio das nunnaa a proceOmento* Oi
ccnl«laLJ*de ^mulua ru nwUuçáo CNST
/«•321W4

Tfsler reatoVtoMi lai

AdwMecffre-Rnensauo

•r«go 1*. 18 da Ctrclrlar SUSCP n* 234.'2003)
b| pAto cumtwneoln (i«« rtongacéns Ca ResoSiçAr

CNSP ti* iAiítOOi. a (c) peãsi raliqSea eon *
quRCPIamm'* • -'-"-«••ftlfiEPr.'2*4.700.1:

MsartecpfvisAiiel (a) pele onvnmarao dodepov

e na Lm n* 6.61Sn968 (vige 1*. ÍV. u Grpjíu
5USEP n" 284.9003 e artigo 2*. & 2* Oa Credar
àUSEP n* 441/2012); (b) fi ekts tvn<Jh9 Mamo*

(arttgo u*. Oreulnr AJ5€P n' 2M2(U14). {c) pMr
ewixrnwrae da Cueular SUSEPn* 844«>07 larijge
2*.

lACOi. e (0

GvMAo de

/f>njMr SUSEP 121WKV

3atito> tMfCn^vAL i.tj peto cantriln^lo do urveiu
Hndeniet da miaeaaagt«o e (Mm serdQos per
«tos preelaflo» (ert>go 11.1. m OrtUa SUSER f
44270121. a (b)

scrtOMaaia a sutrsrviaaa da

íUvaaanurtesdeaar^vnsa pdo««Ar«4;teporMAS

«rasUOea (artgo 16 L da Resdtrgáo CNSP rt'

2S7'X 13). (c) Oireiof iMooraava léouco pele OM*^rnWfl du otspos/u no erTgo 1*, 1), U CãouIsj
SUSEP "* 28V2003. Id) Ovetor lecmco racporMAvai
peto ai)erTe>atbam«mo, **1—viiln 4 evmpmvde
das pecarMnartM «tuanato pravities nac ncrrr«a»

am tApjr (Reacàigao uNã^ n* aa 1 /Li] ia, srriga 1 osr
a (aj Dvatrv te^oniUvel pMis funções pfAMsiai
f»to tt rtioo 3* da Cauiii 570 da 99 -to msin Ce 701«

|)d) AiAce<'ar ao» âOHmaUeduia* de C«**««nha. "««txma do EatoAAu
|Sodel.*Aja4Ld(atEvad.:«*» Ug4>n«rla •.rnePLeJcn. a ('aVc««n

!daa et dcmaa ale» n«cdU*iM a mpiementaria « íormaluaoae do»'

jaie» e fleiwaçoes ora prmstc». i^rtdg desde ja erveittooe doe mtoe|

jamcioa, garote a emradoaoodoroapva reeraaefnare aoetodedepetiNa'
|tbJa» a uUaCuoar eulsaUade» púLili.«* loJoiai*,

««AJ

pus, mea'>dA ma» r^ as Im^ido a skimattio eeua Ma i Supene.,

|ter>denea de â^gjro» Pnvadoe • SUSCP. noa lennea ea Ic^tia^e emj
^vtgci. ERCERRAME>fTO: Nada maic r.avendg a ealai ^ »<JSpBr.M e

jSUVmv p«A> tiarvú rocovMr^kr ã Ljvralur^ •Jt uro>^itg jty, gim, dctxJii
I da Ida a acneit* c/:nformn, tn lor^ved» • a&brxada por trau as cio»en<'

jiei. AenwATfac-.

ecnauttwta reeijads pa Becaar aprfsoniciu ^an nove cenAto qva etoi

sendo analsedo fjHc «os três i^VtanA iA»ÍBn«ite MeufFiados, e to |

I quatouM decirij a leapeito quarto ao náo pagamanio da amoiilTeçàa

rUarantaj a I * Série e 7* S4ne da Errauia fvMito rua dáuBtoe 4.1 D£
«4,11 da Esotura de EmusêA s«j|>gaetoyriB de8berafla na dsla aupia-

DeelaV

OIRE10R
RESPfWUWH

' ^émm Jo Dia. AJiida, «n Otf*ai>vWas Atsam ontar m Ma WM
a
eenaulcna raelzada pv Soatra Bratanteu len *i«io eento« «m esta

81XBI2917 XG.a0E2Q?(

'Aaurtoto
TaptoaMtto
LucaAjner

Maui(ele QaBan

: vo 8 auilafic de ptone eiamairA de açáe pepoato peto Agente da

I *SlO reseasaitlB doaiwar iipo da rarvK^ de dlreiM nulidarènua |HV par-

tfarto

Lobwl

(orla que serã apreiefitaCo peto Emissora aos Debenlunstat ru daia que
viar a sal readzada ests asserrtolato. relatoiQ 4 avaéaçãe de plana «Barn*irvo Ce «gAe prrtooste p«4n ^ent* oe CnCsnfa; r>) Mvewr •
mvntaçéo Ce irn «WVa os «és certonce aivesorfadús p<áa c^u..Aorte
ccrrivme parecer mdmdo nc Aom (I) ralro, Çi) aprmtta conbnuidada do
çãano alternativo da aqáo proposta peto Agente Ca Cobrartqj seMvma

aos Oeberdu rtoiaa rte d ala que vtar 4 ae' reatojda eita aaaerttolaa, ret6>

S1/08i2Q17 LG.O,DE202{

Prrmrirrs.-M'

Aguatto DcUdBeto

LseaFMBR

orriem Aa fü»' oatoerar tobro. fi| ratifica, ou nlo, o parecer de eonauf

I itoar, ounAa,cpare<a'eeecrmdlenato'aa«iato)mser4adoeetoErrH4*eia

Oveio^B*

CVeiea

Uas&rMtMUan

Leonardo
GUvtoHMUd

fto Effussiji Una; Aasianiu a eaeetoãrw doa craMdot o Sr. Onge
PrerU a a ^a. UircU Salgado ds Oudiiai BaVits. camc cncrel^tj.

' to Cm DeterAirvua ou da Endsaora sobra as malértot constariBa da

ueeruuiie OKtosfil

Caries AAierte
Landim

aera. talaUsdo n*i 02 Ca outufo da 2011, eer«fgr>n« «

a

dMa> dpa vabaPtoi e H. Otoçe FraoLU e a Sn. Uireto Sotoede de
I Oueirea Betfrta. come woaMiri^ p^itoin flaftter DeSbeear aelue' D) rso-

I pa'e que A trtbeHos Mam tKmede» rw> ^ 16 de deSantoro da TQiB,

arfoe?

bénrvirea Simcles. Não Cemeiafvau am Afdea. da S

Açõies am ate 03 (trto) aenea. da Erviaura, catonrarto m 16 ^ rruio de

I ?014 <enlarfna uãtaaa i^teraun ris P«*t.<Jnrt ai««É»

D(ineún-

do Inai/uniBnlo P*/lic<dai Ca Ctciflura da T* (Segunol

i to da 2* nerceWa) Emi»s8o da Oabènlura* Smcta». Nio Ccerraraivetoam
,

aob m 1 ?Mi 6

Aiilêrto^
EiRal «!• ccFtvetaçÂo «i
JnmM O tia S P iwn 2» 26 e 77 de ovAivo (}e 7
o«4 doEuaCe SP «m <6, ?? e 30de ouutoe de 3

I rxrutvn de ?r>i a, Rcmnraia artí^?./ rln Insfrumerin P*if<nj8>rrto Farniij»

91/M ÍCI? AiS.O. DE 2Qn

rL*<Anv«a

Ara3raPan*tQ

«ATO
TpBMNn

2 264 0102. aiacrta na

Mb n* 36.111176XKOI-9I fAgotte FiduoLne*!. Caffroeaçáft: EdftaJde

da Sie Pmdo. ecm oaoeraco eemeioal na Amrailg dai Neçõas lAadaa

«r*rl«b

Emuscra, • (ai)raprewManl» do AgaroeF

ra, e ntl rewe«entaa a oe Aganta F4*ban a tSvara Truai Ctotntudera de
TAuhft eVafcraa Mrnéanos $A, nstriulcio tnanr«rs rom Cdarle dn Ria

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Btrt'e 7, sala 20 J. S*rra ea 1 ijuce, C6P 22640-1W, mf«rtiia na CNPlVf

e9JnH«d,atfiAnAadrir,
portador do PN€
0444126.^ Mtn<>
to no CPFMF Mb n' 7i i jeA.Ui^, ckrrdodnrto ím Cto^UI 03 ttíeia

O

Loa âiX^eu Uaioe. PruMeme, F9na>4o

(al deeua D«iD«ra(6aa- a veralo nnu do parecar devhSamenla aaemado

quom deb quiesesa taFer uso, ndo nouve quadue* mennvsiagid. Nada
looneos crasardBs assneda. Eimripwdc Naoa mas a «ordalMradâ,

a Aesambtoto toi oncanada. sendo a |*es«nie MiSda. apievada a luma,-

da por lr>sk« os praisnles Diopo Pr«nM • Rra«ídar4e Uarcia Salgado

do Qualrez 8«1UU • SeveUria, ANoIraTruat Olaolbuldera da TAutoa

• VatorM UobiEártaa SX na ouePdefle de Ager«to FkkjoSno • NaVuila

AU da AaeefnMela C«ji EnrsvdlnArle da fl inV2Q1Í U Uheeaa

CEFrTlOiO: Ceruico e fíegierro r>a JUC6$P eoO «* 189 676^8-1 em
^122016 ne<n« Ragme P"do O^ealrea - Secretone Ge» to.
AS103ACA9 DCSPAOlViTCS POLICIAIS C£

riAn&A,

CNPJ

61.7D2J0VIV<I1^1, •mdanrçi) Pi>a Opnedfloile SMnt Franco. IB6.
Jaq^rn Sanu lusa. KMba/lP, ecnda^lca e artceirancrao das acrvtoa-

CrédAas Pmaneanet íXtw í<j»8d*44 o» E^v.-tr» . Emerson Lnpei.

|liwpT»—aoficisl
|i'n«r..c. v.

. •

%ilO 0< MmMTIKtDAUt

(SubUMan* NegrvQ

;

Proorader. Ree9Tte«e Rtoeeo Souta. JUC£SP rt* $83.791/18-9 am

l7n2iV»TH. FtovM Regina gniTo GortoMMi» - SKtMAnri Geral

CNPJ 41.074.17L«W1>88.NM883000*20^1

'

ATA OA ASBCWBLE IA CERAL ErTRAOROINÀRlA
ACAU2AOA6M 14 00 ABRIL 06 2017

j

'
'

QATA.HCnA E LOCAL: *99 «4 d*» Corr^ «v. Mrã r)» 7017,8» >4hQ0.

ALl^RE SECURmZADORA S.A.

na»ed«oaUAPf«e6EOuRo6GefusBxrCe-^NiNia*i niA^w-;

da dai Maçttos UnkUs. n* f42fii. AU A. 29* andar. Via Certnrles • lio'

CJJPJ: Cr2.743 4?30P01-50

í PaU»^ • CE n 04 7944G0. PRESeN CX Preeanie a iMüea acirtutto «u-'

EMtal da flegunds Cenvosiçée • AaaefftoWa G vai da Tftibret de CRI
Huirk toriwcAJes oe UwlAros da I* «Cee, y —-i

U' iIa Aenr* rmi>tm*ja(l»li<tAe lU 100% (rM» (•« r/vit.U r»^ rmit>l wviM

i4.i O0lil«edes

de raeetovi»» rnotofirto» da Aiv* ^«urru<d(«» S A CTAibre»'.
são*. *ÇAr a ^rmsegra*. toBe^naraerea) a sa mururern «m A«»err«i^

da Cem^un*. ccrsprme aaeratvas cmatarte» Ce ljs*e de Pre«cr^'

s8o Ce Ceriricadoa d» Remb/vw Imotoldrtoe da Alaro Ssoj/laadera

SX* ceWtraCa nm t\rrQ.70l7 f1e'mn Ce Seo^tQ/acie*}. que sw4 raa-

' ni Lai n* &a(U/?fi flAi das $ni«AdadAs
AgAris*). UE&A* Asaiarru a:
prepdãroa Ltod OiBerre: lAMeo. gae u*rv«d(M nctoait» Bamoae para

ntoa Bitgedejro Fsne l*na. 6477. Toi« 8 2* ar^dar, Csen Bb«. São Pau^

;(n a conffataeie de empresa e>eectol2ada on Mnítvra do TrabaPto,'

de ã.>v««aaa. COOVOCAçlO: OspanuCa am taaão da traaw^ Ca

aoenrsto ututoir das aqêes rcprpsontatjias de tOO** (cem por carie) do.
CkOilai aectol ca Ccmpjnhte coA(o'madspé»oa<iigoi24 oarÉqrafei'.'

Geralda TXAsroe ca CRI, em 3* ccnvececso, nos termos da Ctowsuto Oes
doT-ntiorin Seciiritirnç.to da CréCilM 1moM;1r>«c on l>«értn de 7t nires-

toada vn 11 Oi^ie. a» 16 hora*. r«a »*de de Ens*M4i. esúa«la n* A>i«-

SBVcar a hmçaa Ca u0M>ii^ ORDEM DO ÜU: dOãNftr tctn

SP, per« delDorv * ap raasr acerca da aegume maidru: (I) anilsa a pc(^
v«ecnci«e Co dasojmprmerto das «CngaMas prestataa nas dAui«4aj: (1)

|(li)

|0u. sam rasaaKss nsa i«>me« do «rtao 9. wao m de Eauvto Seoai,
«rvAT. (!) atraiu a artraiacle d,t«mt>eaa fêrautUedou OQ<iac»

aerucledo Retolffioda Oedatacle Im^Àárla, |ii 4.1.3, do ANEZOI ao

latT-o se SeombisféCi em ra?ão da «Rcsgâo dus rao^tos nâu utR^edesemiundea demveafimvitoa ^veraoe om auionrsdea nesta Uéwsuls, a
fd] 6,1.. rvaso *(i03)'do ANEXO I aoTetmedeSacutíDjscão. ccnederando a n&e oblençéo da aproveçio Oo Empraerdmenle imMEaric no iuam

naL Aardtcrie e Oauie em Saúde Ltoa.ear» BestegãoOos sarvçqs de
Medtorta Saurln Oaipaarrai a Segurança dn Trabalho pMo valer arkuC'
leetimaCo am RS 3.614,700.00 pj4a mitotes seiacentos e quaierra rra^ e'
s-rlACAntos reaikl xn «tin/InjiuA" • Amcrssa Nur.Pio Saurln. «iricrtrw

da 4(4 3611 ,-ips ccrrtoCn do Dau de Cmcidb. (B) Jvns.» asamoc C« ima.
lesse da Corraamão d«w DnAsfes. bifeeWtoÇées Oveis; |ak Os Ttojtorm

C9>sla n« Sumda 012/2017. (li) apr^rara adwqãode Imrarxrupara
atfamNçêo doa promaos d« QeOOfica iC"acto) ciTrisrm* aa^aau na

(AN ae A/o>am reve»v«si porpiQueadoras. dRtot»o m^affv o r»B«c8.
vo ristnamerrio de mvdato cgm podaiae aspacntooa pare repreMrie^e
na AstNTbiaa Geral deTagiarcs de CRi. na sede eeciaJ do Agonio ficu-

.Súmula 114/2017, thCERRAMCNTO. Nafla rna« navervCo a Iraiar, Ia;
'suspenaa s eesaáo pdo tempe neces9ã'to a lavralva Ca preianie ata, I
' q«ia. Capas de Wn n aciMda con/emte, toi
n asamod j pa totoi'

cuno iv Aver»do Rrrgadeira Faru Lervi. 3.9CCI • 10« anoar, São PautoSP,

SéoPatAft 26 12.70 iRPUrmerTruelee PTVUUda «AgvteFiriiraana.

BR Propertias S.A.

CNPJ 06 g?7,7» I GDQ1 -49 •
FATO RtLAVAxn

Mieris

es C>«a«f4es. AMRATLBUS:

Uaa CuUii«4 UatM. PreodWN

da Wasa. Rctoerlo BarTOsa SttTffjrro Oa Mesa. AâãOâé
EB
SH2 Pereceaqdei IX, p. Lws GuriCrre: Maiee, Orreier PresJderrte 9.'

rR<jtwno Barroait. Diiar^ Vr&»Pt*»(dBr»i«.C^daa' Apr«»o(ii« «i« « cú-;
ipia liM da ongmai,
on lv«e oreono. 680 Psuo, 14 de abr* de'

i

I

:2017. Lule OuUérrea MiCee • i^ro^q^ire da Uaaa; RebeOd Barteee •
GeocUnodl Meia, XCE6P if $21MSV1M am 01 ni/MiA. FlMa FL

Bn Prepernes GJl. vnm j püi<n murr^ar «« ceMaqu. neala dato. ,

' RHOo Oengdtow • 6«0M8iia Genri.

scb conOgOasfesotorivu. Corttalo de Venda a Compra « outras Auen- j

«<& rCCiÕ

aqUstoão Je ienair»«ria p«ia «tJtcrT«açiu «Ja &«w6 isucessu* Jai

|Ba(C«0<fice fOraelei OCUBERACÔES: A aoanrtfa da Corr^erM* dee-j

4.1.1. de ANBfO II ao Temo do SeambiscAo. em ra^o da tnlc de »«•

dC Raal EMata UulIlgeaSao Fundo de toveaUmwite |

«Bobllért», ln«<Htu nu CNP.MF »gb n' 13.871,1360001 -Tt, visanSo a!

Attend Ambiental S.A. -

venda da irtaldada Ce meva ramamíM dNienvraOo 'COttcso Pautota*

fceefciadorva Avenida PaxAea. n-zc*4, na Ctoade de Sio Puto^EaU.

1

de de S80 Pauto peto Rape tOU de RBiOAOCCi 000.00 (duArecereo* e ' |

oneo irsKeede resis). Mndo paou, ne«i4 date. a ciwlu de tkial, o vator I j

CHPàVf 11036ãs» VJU\-TU • N1RE

JU0.%8£.116

CemmeegSe-AaaWÉEb ôerM E«aerdbiM1a

SlA cornecedn na grt. AatjUdat a se rruNrrm am AaaemMata QerM

de RS4.U0U.000,00 (qualro mlhdei rta mala), a o uHo do preço nq ato 1 1 E>ir«<ir()inan'a, a aer ia«dl?ada ng Cia 22 d« janairu d« 2019. m <Bh.
tia eacriiura deBnilva de .«nda * eompra. quando superaitae ss cend- < I na »ed« d« Corvana*. tocatoada na Ja*ü« <J« Saiu«l. Estado és

ções reseAiIvas. A «lenoAAo Ia2 parla da esameç,» oa ComearMa de I t Ele PaU& rta rtoervda Pvaaeu, 3669. Btoco I. &\o Tirrtoaê/Mdeto
tbscar rtâclèr pan» de aau ovTeéo atom lae iSGFsSMttor mae m>
; CEP 06*40166 a *m da defreraram ictre $ sAç^kNi» Cdim da Du*
pvianta pais«i ne
de atvTwaçio tto lua astruturv de carMal ^
II) Eiame a daBberagiu Oa pretrceU da Dveiun* ««r* «prow u «lanerto
Os MJorvito» da Cont.arti«a e ç rnorvadç em gaial mim mtoimadua, . d* cepAal »ciUat ds Cwartda. oor rneto da cMaial/agáq C M nutuos com
SOCO s evetoqso da operagio nee letmca da legutoglo apicaveL
! partes ralaOcnadu. urttm» oertUibatlo ne haâar^ pOrlmonlal da

S8e i'9Je 26de daFeTrtmdcTOib

Aa*» Binatiin - Cnm.^ rrMr««eu • d* RU*ç£u c

d«e. D^»eAr»»oa»n 3i/i2'"«'Ota.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Quedes Eatoves • RrWMadora. Oiov» C«panMa BeobttxMers da

v4 dato Cendo VaUe». egarria a preearde eU * rtm tia do

CNPJ 60332.11LHUMB-NFIE 31.300021.1160

qu*l<i*de Ce Emiwwa. Rosrvmtors RLem* )|4ua«, Emovm Igs«» • Pn>oirMfev. PtoAlgeie aX PteWtouldai de Tftute e VMwm
rf oa. Na quJddaCa de Agente r<dueiénQ. JL>CE6P n' S63.79Q 163 em
i 7/12/2016. Flãvta Regma Bnfl e Gençahtos • Geeretãne GeraL

e lavrada mi Pn^ cr «ma a ouM, reabertas sosaiu, la Ide, aeru>ada a p^r

«a da Cdveira Deator V>c«-Pru»tdante). DAETOR SLEfTOt AguMln De«

S.A. Paulista de Construções e Comércio

Renovo Cempanhla Eecuflttoadwa de Cradllee PInancaírM B,A. • Na

mau Rmenoe a trotar a AsaemMto Uoral de DoberHmstas foi encenada

;detoOda da Gtoiwa, SeatUtie Aaqntga UAf^RE 98 8H2 PMt^oaS.A. ^ tua Gülierrcj tJateo, Do etc rrciJâerls e f err^r^o &ai^e*,
CigmaL lanada em Ivropr :«)•'«, Sáo Pputo 33 de ege«ie de 2016. Luto
0utl«rr«8 Matoe • r^9&de^.e Si fAeea; Famande B«toeoa d« GflvoAa
:• Seoaarw da Ua»a.dUCESP fSTS.iOUl^l am PUia/Mtl. FtaOa
^
Owíahra*/ EacrUiria 6«raL

quer manlfestaçãia Fiada raaia havendo a iratar. a Assamfalaia Geral da

\ \

Carr«án»u $80 PtoJbi 21 de «uonCvo de 20I& P^» Jeeé 6taA •

PrfaiJNeatto Cen>a8e da X>»iém«a^bi

P8plnA do Oiérte Oficial earUflesM peM fmprénM OAeid do Eaude de S5o PauÍB em 28ft 2/3018 07:33:1
N* de Série de CerMeada: 2FBFF231F67e43761ASBeBEâ11SSC3ieBCai2C*E

[ richel! 991583AS ) •«w«rJmpr»(Haoftclal,ccm.br

Piârto Offe(«l Crrprfs?dal

d» d9?«4Ti)ro

SíoPJUlfl,

Braço S.A.
CMPJiMF
ièi}

Mié

272

381

273

VT

ia2.i&»

8C82»

ATIVn ClmiiafVB

DtoCor^iibMes
fUo cWcMlarU
Irr^vaioa atacirperw

07.21)2

8T.684

102.A2»
9

(Ajvai cDiriaa e pegar

3
144.S81
48.810
67.5S1

IM.8»
48 «10
82.02$

(4149^

(41A24I

NVe cdreulanta

OtovgeçAn rm» Igedaa
PrmsAe pata coiançéidaa
Pwrimdnto Wéuide
CacdalsoMi
Reservada eaptoi

(111 a.tít)

i3
99

Av«*lm
«iwKa<m, KfuJdee
Prtfuán dD auroete

.

.

—Aia^iWfillwMo—..a.tmui MtisM
CwU A^leivaM*-

.da yaPPRt StOWOS OERAB &4. (C^BakUM'!.

CU«im je

002

.

Aer«»«r« e e «ntrosinrias am pmos «eéssonedaa

($0.1 dni (41.e24(
(«151
(115)

(MJM) (41.»»)

(BubcIdUrla Megral}

CMPJ OI .»$é£7a«)é141 • W% 3

realoaoa Ey 01 oe cMmiwcoos ía.-

de Prmunqa da Aemfiaa. CONVOCAÇAO; DdMctsada «m taMo da

|Fn«ei*çe de aomtte Bbder dae ^dw «*p»»*«rHaPve» da tcci^ |0«n

' 124. pera^rese 4\ da LeJ n' 6.4 9476 ( LMdaefeaa«4»n^« Barácõaa")..
UCSA: Asacnhr a prndersd a

Qi^Terre^ Uaie^ oue ucividwj Pc

r>ando IU;»c«e deCIvaea pca aurear»ti.»<çi9 ee waterio.ORDüAI
, DO DU: f) deevhnçeode mrrWa de drcona da CcmpamM e. (9) r«i>

1

IXMvfT

3Í.-0&?Qt7 AaQ DE 2029
a(.ftV?oi7

A&c.DE 2a2a|'

910^2917

A(^0,DEn£o|

91/11/90(7

AQ.O.Dg202tll

njJac

01rwa'r
rw^pvir

ojisCuUrm Uateo
5et49a Mierta Larvdm

iQiatoiDevtoBA
SwtoeVtoée»
/eoQ

vUutktondw
«arVuel He k una bVarr

AiiaO&202o|:

fVHr»*

lAs Felipe Lrberl

MadydeeeUoaie

Diretor
Pre«V«»*W*

0»14*

ItfUBflOE
Ferrando Séibeaa
ds OBrev»

HflVTílt? Artfi rpvnvn

nirM,*-ÍP

8i.T1.VWir

Vjuv)

npswfr

WuV.InsA Urairln Tmiv
Oi-r-

l IM

nvmca-Q*

8iflawii7 AnAnFMpn

na tom'W

ft l/l 1/MI7

KQ.O.DE 202tl|

rarVin Aberln 1 wtoii

1I,nV>ni7

i n n DFTnxJ

Enn^je De La Ten»

AO O.DCFOKij

Vatoern

DeaWV

111tV9ni7

UaimtwtGaiaA

fVvsrv-tf

Ji-TkVAJl? a r. ft nF ?rt?o

AgusOn OqvidUtBa
rr^Aa Vife*«i

04«(*'»r

21W20ift A n n nr 9ftv>

RwihJafrta 1

c-wp-tf

Airawi7 «n A r# ««nn

]
31««1? i.aanFífiM
kn n r*MKtol

iI*tV7"l7

IVaW V

iWnt

SI/nVMI7 «nn DF 9(Wk
* AA hPWIM

(a) A reofioaçéd. nm ICmo» da ReaduçÉoDN$PrT*93070l&e»dpei(^ '
naçAe»

OvCniM. a Mbc

DnETOR
QFqPnNéAVSI

ZéePx tosportaivel peto aciyr«eF4iem««& cureom
CMéUberte sio e Aanprvrerta Aia mmat a precedrwiws
LjridPw
da owMbaoade «evaid» na RaecSuçõe CN$P
vn/TOlí
raapontavé/ (a) AOrnirirlratlvo-Finarvasfi
(arBso 1*. IL da GroA» SUSEP n' 2944003).
Laenarde
fb) peto oaiwnerie das cbitg«;6« di Reseluçh
6A*«BWatM

CtoPire-R*
' -h».* n«.

_

fümWR-

*1 msni? Aft A fiF pnsn

t «imanin CWthnH. kTffknri

AipW W

31Jll>flT7 A6.n DF2«f

ramiln Aif/i

Direw^*

ni it ?ni7 A o n Df ?/»1

WKWJnaéUnirãnChrv

rbMtni'A*

TIAVWI?

AAAOF wn

L*H Gulierrei Maleo

cweito
V)ce<PresF
donla it

?n/utniT

AC.aO€2M9

CartoM Aberml^dm

amfnrUT

3i.<n.?Oi7 AO.aO€9020

VOM

Ctoeror-W

Vorm

IVMu V

RartianlrtolucaJiWrjf

daatjiacòes eqiedSciwi dos OsWiaer., t atowr

OEBIONACOEB ESPEcIncAB

tMino

_

_

htrtore V

21.03 2017 ARDI* wn

rirrlF» ÜJ-

ARO 1*2/1211

; (B) Aralirtesçéa r«»l«rmc« da Reeeàjçie CfiSPn* SSMOIA ae dM*-!

(«k A urdiu^ág. rsM iwnu de Rseetoçie CeSP n* U0/20i$. da»
ORETOR

PfICIO

Dkfaur
ProMtorVriS' niiií»ni7 AtiAOE xen

AAAoem

nrelw
PnuvJrtivimV wwrtoi' to Q.D.DE2fl?D

uaMMTD

ClkROOB

Vatm

An.nDCínzo

ii/OUTOI?

(VMpr-AT
OretaU*
(Vetor-V
CVrenr V

Oveiff-r

' toda», a OwMerta da CompvVw bea «eeen «envott

Ferhando Bartesa
fleOévprá

PWBdiWey ni 11 nniT Aíl.DDFWW

1 rSB PaâniB r «diafl raitv

; pe*i«de em qua permeneceu n» eiercleio de auac hmções, pa'4 nada {
: mais reclamar, a quaKuertiAjlc (*) Em vVliMe dat aNcaçde» cre afviv |
MOIBROS

OkreurVtce*

lesnwdefia»-^"-»-*

taavocde 100% (e«*npoi fiarM)do«4iaiél»Kiyd4C4mpartM. confv*'
me dMAle u antga (24. para^slo 4*. da lai n* A404/76 (l.#! da» '

lOa a Oat-^amaeutflrge a rnaq anvtt. gertionia qwMçaa quemo ee 1

MliNDATCI
T^RAIMA
Kírio

CAROOS

(cem p9 eentc) do cajitel coda/ da Cemo^Me. «rdonoe a»a«u/uf3s ;
«onetaN»» do LMv d« Piee«mçe de Adonqia*. CONVOCAÇÃO: Oa-1

' pof»add nm r04áo d.l prM«nc4 da aoonlsls btular M» acõna raprsMr»-1

6«m resee^-w (!) a ftHfllláíte de André Renato Vlard Perfino. M '

CnmpaMn.» *ivt Aicm íempeii a
1

rnfimienu^M de 1 uo%

' catkin «K DWolar^S* it» Deetona d4 ConvarVa». Ao DVetoi. era de»n> .

r:» da Cdrn^ama. Ao O^ror^ca. «ia desTMfda* a Ccrx/CAia c^derga a

1

VeWSMSA

_^

A. TV irviftf. vita tlamudeí. CFP ru7»4-OCid. PBlftEW-

» a kir«ca aonnaa (AAir da

da Compan/ia. DCABSUCOEA: A aqiarrqu da CdmpanN» deoAu, |

çMde M**éH^MteV1cdf>MtPiu.doaaryeeDlfi<er'a*aaDee<fr

' eou no e<t(e(oa de euat funçôoe. pira nada maia radamar, a qua^uer!
.blule. (a) em wiude de ali«<*tie ca aprprada. a Oeelcitt da

NAtoOATD

«jif gjo Psub Eslâdo Oo Sio Poulo. Awruúa dia 7/açõi

n* 14.0*1

Eeeedade» per AçMa^.ilCiiA; Aaasnu a ^isdene* Ftnuede E«-<

' A aoorwM de CmarMa deudg, ee<n raaaaTru, aer^/ar: 01 a deetiiu.

' Dõerprla de Cumpréie /«a iAom corvaua

I

bo9d de Oliveira, ove ««nvideu lUt CUbérrBi Mjtee p«ra em«4t 4 lurw |
I çáo de aetf ctádft OAOEH DO DIA: Deltierv adie oleraçAo Diretoria {

; liMfiAe da» dee/oneçM» «aoeCt/cas do» Oifetces eataCaleoea» pela
18ufr«'m(end$n<is da Segcoc Prrvadw rSU$EP*).oetRiERAÇÕ68:

OirmrT m AeUBiiiiln • C^im.

datahoraelocal Em Cl Meutucrese 20I& es>Q
I de aAASILVE/CULOS COM PANHU DE 86OURO S (
ÇA:

, mai» ampb. (/eta( e rau q^oUçao quarno ao período rm qite pemuno-

dior-t

305

381

272
(IOIi«

ATA DA AfiAEUBLEIA OCRAL CX

I domar, j qualquer tAuto (a) em virtude 4 a oSeTaçio Ce aDr<7<ada. a '

/ariA

No s-wcpO Co aieracM

REALiZADAEU 01 DE OUTUBRO DE TÇII

:por rirOoi do rn|Jlal aocial lU Con^enhl*, «arrlorme (B>pT)e o arlq^r,'

I em qua permmeeu nc eMre^oe de cuee (un^de», pvb nada maia re* \

.eanarde Gobert

ts*»
(124)

(lOt)

No Trwi LkJ exwUoo
ReduçAe Uqu toa rve salde d» çatD

ATA DA ASSEUSieiA CEHAL eXTPAOflDnAfllA

I pAiwa ouidtoa a maiA aivdU, oorel e <au qudoçie ojanio ae seriode ;

oint/wn

3.543

.

BRASILVEÍCULOS

cepdal aaeaal da OvrvhW?» rrrvinrme asae^icaa conetcéa* do Lvra

lAViMer 0)e daafltuiçlp Jfl André RanMoV1jrdPortlr\ddecarvede

Osratur Vics*

IA43

.

COMPANHIA DE SEGUI-

I aocuafa litutu daa açõoa rnfrnterrtaDwnA dn I Oô^ inrm por canto) de

IA (P) rnficaçid dae dev^ia^õss PWMTi<eai dos Dimiorn n/ibreeo*
1044 Me $wedn<cndtrQ4 de Seguros PrmdoB ('dUSEP*), I
I DCUBERAÇOBB: a ecHraeta da C^mpariraa detldiu. aem reeeataa.

JWurlnfe»

«.'17)
ÍX7Í7)

(10»
•

bdM _!M|

da HAmE VDA &JL rC^MttÉ'% na C*d*de de S4e P«ob E«j>

I Açõedn. WCSA; Assunev « Drenlència llM CuDenr; Uelec. ou* C9tvi' '
! dou Fvna-du ftertoee de OP.ei*i pere oercer«
de >«tf e(^.
I ORS)EH 00 DU: (i) daeUmçli de mvrtm da dWu da Conrwtde

tomardu Barbou de

5.528
(10»

Cefxa «fTade rtos ai/vldadee de RrtoncUmentoe
147490) {».121| ReduçAo Kqukda r>o ulde da cal*»
• (?.70J> (2."0d) Saldo di csita • equlvitonls de calse

Paal

1*1. A. vn ocfiius». CEP ci"ii'-rai.pnEeENç*.-p>.>.i. .imc.;

I o artgo 124, iMiú^elb 4*, da (,«) rr O 4 04 '70 (To< d4< Scoedade» pot!

SIrvnr*

ProvvOo para cortwgõnoes
ADvidadv» da flitonc/tonade cem paria» rriecswtadae

'dede S4o Pvab, ne 4n«rede dai SaçootUredat, rt* le.761, 2»*arMUr.

1 100S {com por oeniot do fr&oA») amiaI m Camperna, eorterme ddeóe >

Mcm

9.788
(28)
{4.1k
9433

Cato* uUitzade pelaa oparegàea
Caiu utllliade nas alividadaa ooersaleiui*

' DATA. HOAA e LOCAL^ Cm 91 cht OUidKo de 2018. &• 1C»k90. r^3 «eòe

; do Lmo de PieguTM de A^jcrâeie» CON^tCAÇJOi C««»ei«Ade em
i ttáo da pmeeftça de acKiniR» «niar das açõea mpreewialMM de

CAR609

(042n

5,S29
2
1

f16B)

RAe«>A

>*0 dA aetii
$99
•
Md

i9]

(5.519)

FemfruHVyes

(SuMiOfarlA »««o>40

i

I e»r«o) de eA»y looal de CvrMrne. cer*i9m« iMm«nK«« cvieiemee ,

UCMBAOS

DÚM4o|udoal

Aumamo nae «oniae de peaalvo

CNPJ &4.4M,r5VOMM» • M RE ASMffl 076^1

I

'

Md* '

I Ma A, 29* andar. V44 Qeritvdoi, CEP 047»4430a PACSENÇA; P<aAr'4)- >
I ta a dnice aaerUeu inirlir de ações repiesentaDvie cM lOOS (cem nv I

Ai Op/Wvra «U CiiifUJeiU.

ÍB)
Pre.
|uUm

me
(9703)
(ATO)
(Aog)

(115)
(U»)
<Ci

Reduçie rtos «antas de ative
Impcaiié a rocupors

MAPFRE VIDA S.A.
I

{Uc Paiid Cfiida d* SAe PiiAx Amrwle das HactWe UmcUe. n* f 4 241,

' Dnrrr

>91?
(115)

Prefittt» liquide Ibiarveelie eperedertol

BMIWIBtM

(S**tidlWI« M*ertf)
CNPd «14174.17M091 «M • MRS »IOQp4t»>1

ATA DA A58CWBLC1» 6CRAL EXTIBAOROdlARIA
ACALBAOA CMOI DCOVrU&AO DC 90ie

se
M

(11$) (LtU)

Pr^irizB par KM da flfi
ae tagUKgM
Dtfnonefra(âm iCee«nuie^ãa .........
u.
ReAAfVe e

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

:DATAHOAAElOCAL:E'o01 eeoiAOrc defOií M

rn

{iA«) a?»)

(•tM*>C«r9den-C»C »SPZ71&)&04

I
I

(IM)

i«>

Prejulia epereelanel ente» d« t^eulledo Rneacclro

.»og^
7712
7.712
&fn91l1»0U
7.712
603
609 Projiilu) do ercrrfao
•
Pieto'*ne scivnvledos
(M.35*) {80.139) Em 91/12/201»
7.719
109.42$
Tcéal d« péae/vo e papimdhio FquSde
•7.011
do «itf ttoo
Em 91/12/201?
7.712
«rtoC«déMUda..CnC :SPfi225SI&4

I

iwi'

ti29)

FfTjMTcetrK* AeeeI me

.

1

a^jT

ASvIdadsa cinenilnmli Pr^uua locado ds nartooe

R*«élU*{dM»M4«)9(Hr8dOn«l*
Oatpttss atfrarourftuv^t
OitOB&as mtKAánM
Pt«Kjn6C« Itf üo«•a
Rcvwtío de pravi%^«*

4.TM)

e.Ssl

OapcB,itBb(udtõa»
Total de aOve
PASSIVO p PATnsiAMn i loiinn- oreiim.
brçiOUia m 1 ecitiS*

7^.00/0091-âO

. .0«n«naO*çOM4emdUdQ....

naçdM eg<4fcfce« aee rRMoife ç aa^
DiRnOA
R£8»0«g*VEL

DESaNÀÇãES ESPECIFICAS
Diretor

oeucNAções especificas

CvteaAIbalo
L«idm

OusKr
re»p«eáiel
peta
acempediimerta
CarMAtert» MJtoviwo
•
ajiPvi'We
da»
ncama»
e
Landlrn
pfoccdmmtoa di eentntvldade prevvstoa n/i
n^.rvi in«n rwcp n» Vi 1 i7fl 1 ft

Leonardo

•1 Dvetor retpensM ISmica peb omprVnarto M
depcMo no ArPgo 1*. & da Cdtodat bUSEP rr

OhMti IlalM

mpeAcMI

peto

acon^unhamenta'

5â*ecVMC
e
uyncTirr.flrta
Ats
rNormhX»
e'
croeeòmervo» de coiaMdade erpAaiee ne
fl ecnfcisAo CN&P n« az 17QIS.

DVstor rBS7cri»évc4 (a) Adinlna»lrAlÍv>FlnerHélro
(enigo 1*. (A da OrcUar SUSEP ri» J34/2ürv'ij,
(b) peD Bjmpiiwée da» otr^gMoec M fl oétéaçéo
CHSP A* IA>70C6 e (c) Pilai

C4m e

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SUSEP/aro.» 1'. 1 dâOiciar §US£Pn^W?f)03l
&4SP h* t49/20O$ e K) smIm rdsçde* «cm a
23M20Ck3;
(bk
CPeUr
leapeneivM
otoo
acempareramerife. «uporvisio o currvroperqo doa

SU^^ÊM.rtou «• t.UrêaMtr.USFrr.-SílTnMi

Diretoi tsapcrtsávol (a) pese OirrtotimcnlododMpoaM

Enrique dtLp

to Ld e>' 8.$1ã/1»S torbgo 1*, IV da Omiw SU*

SEP n* 2549003 eaifl^ r. $ 2* da Ccutor SUSEP

LuféMlpc

TeweMteee

<>• 44*.?ot?) fo k peto« CrrttSirs to lemo» (Wy* 9*

Lcbwl euac

CrcaAv CUSEP r>' 24»9(}oi^
peio cumprimflnte
ia Cjretoar SUSEP n' 344/3O07 {sKiqo 2', paré^e/o
jMOj). e (dl peto Oesiâu de Rl»«a> (Clrsutor SUSEP

Droiâr rnpensével

(a)

Dele acrvrvnerie da C«C4éer SUSEP n* 9*4/2007

(ariign 2*. peréi^ato umcri): o (d) pela OmIIo de
Bacoe iCaoAif SUSEP n' E21/?015.

AdnwMdaPvp-FVtoneoae

Drotor nepontatol Mace peto axnprwnento do
•toécto no srtoe 1*. «. da Cvcaler SuSEP
n* ?»4/?ll03 e (b| Otroor léowe rarpenidvel peto

WstffJeoé

Mpurio Curv

1*, Oi, d» Ocutor SUSEP n' 334/7003)

•Mmpanhemerio. sia>ervt»éci d cumpnmeriig do»

procedrrMrtoe Aberíati pnelitoa na» normae em

CNS© n* 14V?O06c * (') peto» iftoqéM pot" a

•epresemâreei o« UQuros e psioi sarwços por atos

aisu3BstitiaBi2:£2Zi3a2â.âaaj$B

!tol^iaHV«w>1' 1 rlaranitarAIXtFPn^TWWAW

L da ftaaotoçAe CNS/' n^

Lula Febpd

Ow» respertâvel (a) peb amenmame de *«poti9
no Ia n* 9.81 Vi 998 (arugo r, /V, da CVcubr S J^P
n* SMSOai
arVpo i', 63° da Orcutor SUSEK
u**^r2Qiy) (b) ptoftocoréroba Intarhn» |i*8^9*,

Laeirl Ctte

Ouito SUSEP n* 2487004). (c) pdo om«ameiile

267/7013) (c)Dir«ior re«pcrtt8velieerMnptoo0>r>

anmeniq de dupecie rve artigo 1' /(, da Cvcu/ar
SUSEP n- 254/2003. (dl Ovctor t^ce <K{nntivel
Mb acempenbamsrio. eucervtoéo e aancrintenro

Jos inxeiarfMrrne sluaruis feiitoloa na» rir*vtub
amvvger ^ResPbçJtoCMERn* 3219018, arage 108)
e fe) Diretv resDonsivel pdas Tunçõe» pirAdUi

UwKdoatfi.

' man amçSoe. será» • Ameadus pude>oe para ropraaontar a Mctodade

porsnto ted.ii o quanqunr nuipndadctt pubKõsfcdnmA ostad-jan c/cu

.••rjkl/vnUV

(b) AuKriaar ao» aâmiubadecee da CcnparAka. na /onru de Eoaiuie
teoal, e/ew teu* penradvM ta^noita «msetsdov a pr^iearem
(ode» oe dsnp» aioa narmiáiio» * miécncaaçée e fomudeaçte doe
alot c detberaçòea ore p/muee, i«jndo Mede (t e»i'Ml>dea dee «tm4
arrdJlrK, gera/se ItmlMospaderaa parafapnraerUra eoriedade perarw
M (nrlAj e quMequar AdMirtadu rúbdcu lederpi, eataOufle é/nu murA
iKiela. bcAode, mienéoaeéiFAMDaiiMmtaeisdeaMetaàSunrVt.
lendéooe da Sagcoa Prv,édo» • $U$EP, no» lerreo» de l»iA»wg»o «r
49c. ENGEMUUENTD; Nade mM hM>M a Valor tv »uafi«>»o a

letodAA e quAieQuet atiarUAde* çh^^a* MdefalA. MUduats tJou mjra- \
ope*
rMS hie e# pfwieidB a aue«ms*èe deitt He 4 Swpervw
l««9M»d« O* SAOkTM PmuBoe • SUSbP no» lerwn» «« leeil»t*e e^
viçff. £NC£ARA1B<T0: Ked» mUe tuwdo • Mjr roi aJ9«ruA « <
mede poid tAPApa oocdteArie d lewAiiva de Bfoeor«4 aca. que, depcie

>

IH. flIMiflTlinfll íáa^ u«5 OuMnte Maieo. Preeidinte; Fernando
Bajcom d» Ofciva, SAcreUrv.
UAprW W 9*t Pvt9-

: IaV

.
i

ue» OJtãw UMea P/e>dcH<. rcMAdo

, Béfbw de C»m«i. SweUrw 6B68tStoi M WAffle 5H1 Par*»-

' CéÇM» SA. /Fernaneo DortooM de CUm/e. Dirta Pie«def4e e Uu ,

pAÍÕHA S.A. (p LuK GtAener UaIaq OveMr ^«UdrrrtA « FvnarxU',

j CutiéirflS Uateo. Oeecot N4ce-rree)deme. fcPftTftiO' a creaenta ata é
copie lie) da crigtrui, Li'.TacU cm uvro prdc4?e.Cda Paula Ot de outubro '

BAiboeA de Olvera, &rrT«ot V«a^e«HfnMeL eBynpA& A prrvrln -

de oripinAL Ui,*dd4 em $yrv pr^l» Sio PeUw, 01 de ,

de 2918. Lula CutMerei Malee • Presidente de Ucaa; Femmde Barb» i

ouftAo de ?D1 A tjda âMtIcrrs UfM • PiMdsiie da Ueea. P^non*
•o 6«bo«A de Qlív**A • &«<del«io OA Ue««. JUCeSP fi* S7$ JOVIM

j St^ervdendénòs do Seguros Prnmdoa • SUS£R mas tormop de iegiale»

EMCSftAAJiBIfTO: Nadi ma» havendo a Vaiar 19 we-

' par>»a a «.nciéo p*b tnsioe nocsrvtno 9 la^luo ria ernuAnie aU, qiM,

I deods da ida 0 aciiada «.«aiiurme. iv «aiMda e assinada por todos o&

I presentaj. A&StttâlUBAE: UfiLA FerrurdoBarboea da Cl^/a, Proas

Idmle: Lim CuBérrei Ueiee. Scapeiérte. AAwm: ua^fre BB SH2

I PameqMuVts SA.(p, UM Giivenea Mdnc, Dodo PrwMMe n Fiwtur»

'd»Barbosa ãeOlvoaa Ctoct»V<oAea*lcrteuCE,BIlQADiApre«n.

i te «ta 6 cdc4a »el de original lavrada em pne trterw Séo Pauto 01 do

I Outubro de 2018.Fernando Berbou de OKvolra • Prnaiúsnta da Mau.
I Luto Cudérraz Malee • Seereune da Uesé. JUCEEP n* STlJI 1/184
. «w la/l^glR FipnaH. Brmn GmçaKoy» fftçrqfto Qgal.

_

Qj(g Transportes S/A
C21 F.an*2I.Ueu:to&\XMMJ •NlRE^ÕUU.47l.5Cto

EdIM de Cenweooçèo RWa AasvMa

aa de OEiMa • &eaeicv« da Meee. UUCEfiP iT S74.1&&18-1 «ei

I ú PresidWe dl CU Trasapatee. rw ««690 dos pederes pia Pie i»e
' cuTtortdoe ptoQ Eâaiuto Scoel Fu Sabar a tMre n« »aa aoerilclad.

Companhia Siderúrgica Nacional

> aue sede aeeai. avenida Pteiàdef«aWibflrvn'6351. PerUo 03. S«to 08.

•VIMElAFUaM A BrmeâMiçMm*AacrelMU OereL

«m WZTWtP FUUpn, BmiA Oor»^Ai»ed» SywMa OataI

I mi^epsis. toewda maa não »e imurde a tiArmaaéP deito ala k
. çée em

í
f
i

«aeafe p«M lenvu naoaeaáncj k leviaiura da preoarve ala. qua, depois |
deUaeadaM ccrtorma. Mt iprpmdB e eeatnada per lodeecépreec !

delldA oac^mOa fiâmerm», td i)f»i»da e nUriaSA per lodoc osrrem*

pefc

, tulo SomI, Nou «tor» prçcuradcrw togaPnerée CdtKaitadOé a ^eUca*
rem todos os demes »ídsneceei*to« è nvéemvHaqéo e temaUaçia
dcs stos e aiABernOi era tefiNtes, éceride deede )i erwsPdesdoe

llmee). Idi peto Owtso de Piscos (Orcubi SUSEP

4b) AuiorUsr am AdrUnlRAdores <U ComparMa, nj forma da EvtJlUle i
SooM. A M Mvs p0eu'cd9M to9AH<«rTie eprsttVdee. e praSAtr^.
lOdS M dwnM An rvbaMTM» brs4ir*»erMçio e kfiAAlTPMO
4tM é fUejrwtúm ofi prm^sloe. flcarvio «esda Jj irtiWUdn do* mel* l
vrttos, 9CM e lantiafloe pMcetpeta tc^MeerUr« MoedMeperui* |

IWIWV pon »*>(««

I (a) a auieri2S»iP aos admmefrtdgrea da Cat^e na, na itrma do Esla*

9* CoeAir SU8EP n* 3S4 tango 2*. cw^iato

s.t .n]«l T fl . r.r..,lu.™ n. S! rM mjr.« ífrH

^ de

QrorUr SU$€R n* 44^1
ft ) p«toa httiPt4o>
ri»rne« (arOge T, C<ra4»r SUSlP n* 24B?994 r. (c)

Leonardo
(b) pato euttpdmtrtto dM iVwgaOOes da ReeoLçJo
Oluberti UaUedi

U2/?0Í2r. e (b> pela corrVatacée e cuperviUo de

aU e cõp^

Cerutir SUS6P n* 294.?üui e artigo

Ri»..éir.>- '*N«P n* -VITV

DetoM respwtoévei («j pele carwaiagaa de «srre».
oordmt»» de miVweegvB e petos •Cvtç''* Oor toes
geetedo» (erligo 11. 1. da C*nàei SÜSEP n*

aaaurUoOanwi

nmcitdlmantns «tuariais itrevistos nsi rmrrtas ««»
yiger (RcscSuçAo CNâP rT 321 .'ZOI5. vligo 108); <«)
Dreter
respensM
peto
arVsiaçAo
d»
Gwrstoiwtofrues M moesaegtee « peba aertoçes
por elas prof lados larogo 11, Ldaboojbr pUbEF^n'
442). « (d) Dreter reipMi4<M) pei« eenirauçde o
aupervtoée do lepreacntantes de seguros t potos

samçes cer stos iveiiade* (arVO" ^5, i da

V1/70I5Í

9éStedos (arego ia

(Vetor rrçpensavei (a) pele Aenprvnenie do
dépeato ri« IN n' 9.61V19M (arUgo 1*, IV. «Ja

pela Assairiliela GsiaL PUe eS lesl^oTa iiw JU 39 do jsuAu d« 2919, n«

Banco MUFG Brasil SA
CNPJA4F n* B9498 S57«(M 1-26 • N fl£ n' 2Ó.SM.01 Z. U9

CartMõo • AU da TlV ReurdOo (Ertraerdmérta) «a Oketeda.
Realaade em 20 da A9e*to de 20i A
Ro^ilraje na JUCESP n* S912S9/r8-7 em 3tr|27Q1 A PU\4a R. Anuo

OenceAee - SegeMrw Gerai,

impreeaaoflclat
• Mve r.niM»4C<'.a •*.»

Mia 0€ iM/nwriK lUAUt

I

CrPJ.MFn* JJ 942/50 0001-W.KIRC J5i00mff«

Ccrlidão • Ala da Rmmiao CWravdeiiru do CviwPxi

!
de Adnénlstraoie • Peediade em 17 de Oar^bro da 2018
' Reglsnítderte lUCCFiP n'Se2/I41/IAQ cm 2inz/?(]tB rUvIa R aifo
G01C4 MA • Sa^aUa L» Csal

I Vüa PO^urtoértCto. Sèo Pavlx CEP O«220-0C2. awr prwrm dum^

I at 19(0horaa, UDjnda«rumada 8« 14:00nerM aemleruira • íBimi
I 4v lãOO/Mu LivadoUmioi* »«^4«

< creeiAvaecon«*oh«cale4.outrosAuiaw*deNerosuMtial Ctowa

t Upta •Pr*^Mnto'CPFí>> 068.771 ^18^

PiglnA do Dlédo OAciil cortificéd» P8l8 Imprvnta Oficial de Eatado da Sée Paule em 2E/12/9018 09:20:01.
N*de SM do Cantfleado! 9iaiftlAAOBS7BiC10d8W1CMaF97BaC1OSD2F1A

(Tieket; mSSAEE ] •wvrM.imprenu0fiolal.earv1.br

dudW' I • Soids JoeJv

I nistai; f • Poatocaçáo 0a açMs sdctoi», i • Baiçée a posse da dreicria

//

M-Sâ4P4uk3, 129 <61}

l-p^
1

I

Diário Mkiri írrprfso'jI

CPFL Energia S.A.
Companhia ADorta

'

A Otebr«tetTr«t»peei S.ik. sooedade pe* açten. um soda n« CapUl

te Eslade te Sõo Rate, r» Rua Lamos Motrim fC 120, 6* snter, p»l» ' I om* HORA ELDCAU&n 73 te rta.enteo de 3018. *e 09*90 ruieda
A, AuVvwA, CSR 0S5õl*0S0, tnsters 40 CadAiho Naotesd da Pauoa Ju-

hcpoa

scP o n* 1233t,4834XKII-te

vem. pala |aa-

stete. correjnicai aoa Senhores DoteMurtatos da I* (|7irns*a) emasãoda

dcbte4>Aa4 »en(le« rte oânv*rif«a« «en açd** da espAoa «irp^alina.

át AbnlM 9019 is I9t00 ná Md* «ooaf da Compa«a»&. atuada na

, cot» aaanoa adOond 'SíA sm aanp kmpp para cAiAAAÃpào CuMaa, cem
rsãS^Q^ (^JStui^s' a ^^2ip£^ukA*, fe»3UL»*amente) «ubre o

RodCMa Cn^s^tdro
Nad ^4a»c«fT144 Bcnea. ITSS •Km í.%, na
CaJaOf «• Can^viad^P.a fi"i <t» odam'»>am Mia« u ftegu«««f mplf*

; Sdiainmtfl da raaliAçAs da AssemWl» Garal te OabenhvVtM rAôfi*)

fia» conetaraM u ordarn do Aa I •Em AaaambWa Oa^al O^nárfa:a.
. Tomat as c<viks doa adfrunislfoOores, e* vrvnar. <ti uiA r« wa'o

ACAw a r*Vaala da dnauns^e do h<ra fe9^do te atftresee ipoal
eneanada am )lii2/3016 e a OiinMMçSo te Avtdsndos, d. OcOrur e nu>'

o arilBO 124 per*7ile 4*. fl s L«» n* 8,404?6 PLai 044 SecMdAdes per

I Bte, te CWlAtedeSIu Rauto,EvadodaSloRpiile aftmde daKreiatam
I rctem asspgiintaaorifnrudofSa |a)arujAnciaerev0ipsriac«ss4õ.palft

mato dt mamferi» do CdosaP^o d« Atewstraçáft noi larmoa oo aMujo'
ISdoEaStfiteSocUldaCortea^^.^.Claflarotimam^ua CAtaaKj te' : tnssaeea, de Ictes t» cVeSes corlrnoei e de tadat aa
prVw)A**e*>eia da CaT<iai*iU, â. B«9« oa mam»^ rtACnmaPws Racal
pas a asosaonaa, asairvCaa Ma Bneisai nc Amteio da Em«*3e e Ms
ida Comporpia. l. Ftat 9 mcr>W«a
anu^ éa rvni/iafação tea
Otelnuaspora a Cenoteolcewrto fl ate te t Bandifra* &Jl , spoedade
[aOw^Materes te CwfMa pwa e D»<<ote da maio da 3019 a «Cnij por Açõas, com sede na Cidade de Rant)*, Esado da Sãe Paula te Rçd>
jte 2020. * g.Phsr u muilatav
«(«Jal üa r«>riuiwia\Ãi iki« intfn»; w* Don* i^edio l (3 r*08S1, Km 113 •» .CGO, Pivla $uL xi 1*, S ibo Je Mgeiola,
br^eoC^rsaEM)Rscal iiare opofiotetemalndeTOioaalinlOeTOTo.'
C£P 1 a2£2«0. inscriri rv CNPJ act o rv t o,64 7 í/SWOI-iH rCftfTi,»
Ih • Em AaMflteltte Gdral Ettraorákiiftai l, ftfWat a «Icfaçac te
a respaava iMunçAn, pala Cfl6, da rtrvida reprecencUa pete» DaPàre#I Estaajid Sooal ea C<rtea*'u, cváama a Roeoata te AtewvsbeçÉo.
res a Cos raterecs teecm e tentações, de modo pjs cal essste nlp
ee«n^ ee qu utfjur* dr< eventos de rvid^vylamnnrii fvnueioe n 1 rãhiuAa
'pa^o A a^7»' a 'rda^ás do rr*>9c y pa<a a*vetei* o
te jeds

[pais abulziir ea ostorct ús alçada,ca^otme díapte o s^li^o 39 te Cs*|

'abeiv o rvncfQ te m»«nbrwa da Dv«L.via EiMjdva a ratett suas
■ tedfri^fty^aai,alvar a nc^tieVi iV> carpo da'Omay PmtHSonla >

j A^unlo*« a^ekaf o carpo te 'Draiv V<eAepflerie
&6nio<*,
I <IV) alerar a ainaa (e> de «>906 21 paia aluaUai os valase de ^çate •{
{a^siai a sue numeraçáv;(V)alistar a rateio e a numaraçéo da alnaa'

7,1. arnaaa {21 a leoj do '/reirvimerVo ParlrMfr te fadruura Oa T' {Prvr».
ErrvUaAo Oo Oeòãnfi^ea Senptos, Não Convera/vivl» em Açdea, te &*
paoe Ckras!7ralárt«, Com C^r»nm a^ç^nur
enr
0»^, 5wa
CWteolpte Ptelc* CO-Cstepce Aas»», te CChteoete rr»»Ptrr s A *
:iiUirate ^ 24 dn cuCAnte <013, anim 8 Emsaa a o
ária, coma ertanffnénoa eanuòna.ida CA8, coimine acttade do lam-

PK em tampes rEujft*j de
som a nocesudade te aprAier*
iteM te earta de ftançA barcárlj no caso do evente da oBtea (ea), ncs

iiF do «rbgn 41,|Vt)asdi^u te diaa (i.lr dn vtgo 41. wanüo em MUa.

teimo» M CühOàiiA 7.1 i 2 M Esarf^^a üe Em*MÍu. (b) Iteraçkt a ea>

e/ienteiHC 9^ noe m tala te

çáe da 9«arOa atejoxj ra^ri das OaPterUe» conteiute por mam do
'CoiPaiu te Cos li te FHoãte te OrmOu» C<»i^1cib nte AaenarVsrr*^
te COnla Vexatete • Curas Avraça/. ntebrado n^ua a EmiuQia. o
AQanm Filunãn© 9 9 IWi) Utabanon í ,A , em 31 fie onHfbm f*® ?0l :J, ecrio*ma aiX.KlQ de lempea em (etr^oi rT,p^(|[., g»
P»4>ei4nj*i
CEvn a asnsoqucrteresasão do Centtoicde Cesaio Fidus^M. «m ruhçâo

te Qrmvta Eiaculr*a

, <«*>0 ^O30 ceSe^aifcr,f*f| atvai aa al<rtaJ« {l2;<. {l31 a ii 4) te «9pa
j 31 PVB aUallv oa «ala••te alçada, certorma diapAa o ar^QO 30 m

, Eeu^jrQ $Qd»l e sjoslar a nmnraiçio dn* lienc, {VII) elterar a rsiSaçAA'
'te artipo 9i pu» alerar 9 putem para teUMiftes lemstes pela Dve*'
! iBita Eaecxiv>s.{00

a rmucte te aUnoa (3) te

e 2* te

'aibpe 23,tante em «uu « Paoteo lanada na *mveiga Oval ateuI na R ai^aaiSrwtte da 27 te alrt te 301B. te aánpjii j flasw te

I iSiAtQa te Ati>v Ftfvancaita da ConcetaA e.(X) afutie te an/^a para'
11'xjicai tee os vaMios da alçada leiam aiiralaatee para 9 ana te 20T9'
!(VI)a^ar «»re^erãnose auaatea ca*itan(aa na al<'rva <cl te pais?'*:L^ãMOte*»ipS.«lhM«U)a(te)teBrtV9 17 acora^ato 3*teaS9i*
<6.{XI) qwauran^neraaaeOasahneaatdLirL (S'«
m ar^ 21. v

'(X^

os lermos tei»**oa te leoas as Agicte;òhs de EstaUlo,

j Sooal« lafarènuaa ervsidas ae» arB0ea nek eorvaea am daccnlnoa <

i cias aberscOsB adma proboaSaa; aO. Aã'evB/ a cantcBteclote Êstanjin|
'Soasi dt Caneah**s.
Oevala: f.^vSe pvtrc^Mr di

da GvLaçao da ttveeu cru4J de *lnjA-.mv.*to
te Mioas SufiorteiAteeCb/raaAvpnoas*, celebrado entra a Enis»9r»e a CAB arnsode

saierr^su te ?0I3, cofUirm* adiedu te tetipc» em lerrçxs CCucdiulfl

MiAiR
a
laakzAte «m cpraapvtl^ a cossteda dMda
rcpra^nladj peÇas Cfhãrtum dcornit no ilom (a) aoma, dn meda que

osD rvOo cBfdli^ari

te* e««r«oi da natervkenano prr*Ai

r» CúvuAi' ,1. efi''»* ta/ij Cá Evalur da En4»»*e, r<c«rte e EjrvMora

(teeAsada daapresantar carn de i«nça bancèna, Atelarmos te cUusirb 7,1,1,1 te Escnnira te Smtsaio: (a) em raT»? d* aesur^çâe da Slvida
reveaaniada palas CiaMniiAos pela CAD e, em urirapariida, a ouAsçáo

ooudlll&fia «de*'

te Co<*irra*g de «Ajnje Siãvteiadv cevt^» na» drilnraetes
ne* lana (a) e <b) arana a MxvtfnasAo tes Deâweures etfcnavatrdrid
(<) is 6«e»f«Ads da [mwa ervMAe
04 CRB, naa Mjrrvervws
em aptea, da aspAõa osm garaniia taal emduos sérias, cblato da 'EsenIwi PviKM' te PnmeSi fmbãip Aihfcj te CbU/Vures S/mohs. ftío

(eumene te ite"dteate9 cehi lelo;(UXnbUâjUKhd * cõpu aurvilic4*>
'da te tkima estalite ao convalo sodtfem*<*tede« te teoanoteçõe!

€*»(« C9A Qoraról» P«a{ em^MSensK te Ca^caMawia Reietes

. rUàOE es aoeroiM Blubma das ações ate*iiiaa te entesio te Com>
'panhM. deaJa 9>« acla*an 'eysVed* no LN<o te n»9«9d te *^60$

'E*amur*s te ir>klt*uicãe leuncara tepoeBste Ma ecte» • Bsnee te ]
<SrfiSilS>- a porlAirto o« srijurnte»Oecurwnlos.

CBrvershvb «m Ações, te Esteeb Suder^rtjte, a m* Cansteds em

iaeoatána MapsndopoteraaterTyaaad^iir (late sMiseteatei I 8»ndr#»eSA'calibr8teem25depeihgde20id, veeaCeBRo Afiw
j Ná«r*« vOj pmcvBteoL hmm como dnojmarVo te itesiUeaçâo cem 1

Koe dois) rspisaonuntaisi lBgati«|, a (Htj ecos*»*

te Lmro de Preuoça de 4b'<««»Us. COHV0C*CÍ0: D<H*ei>seM em

rv4P te proaarKfl te eaotieU lluUr tes açõos rqtOMemabvas do

doe &>he(«aaiat rw) •neiWtt ij

Oavaea Trvfl Citete>d«a da TTM» a Vatees «AoMtete S A. r^tta
; QdwaMa*). IPUAJado na Rua JoaqumRanaro. rv 1062,17 teda.Rarn

Kd Ra&aL rato*Mis so «votoo »»Ual •n;«nadc «*> )M2/?aTe. b.

carne) do©to}4»iedc»l da Coteenhia. carwme asaSnaiutea uratau»*

' par* o dia 12 de atei de aiB. á* 11 horas a ser raafczada por rutes
evArrxvais h**'* rrwpw .«7«rwy

t^Ccncf

Ite UAPFRE áEOUROB OERAS SjA CCmABotúl, ru Odate de

' Elo Psiid. CãUd© 0« SãoPautoAvoeda Ma Neçõe*Unida*, ri* UTOt
Ala A 99* shter. VUa Cortrude* CEP 04764-001 PREEtNCA: Praaen*
te e iÂ««a asicritei eikd*' de eçeas tepreeenla^as de lOOV (Cem ov

11 hora* do Oia 28 de marçn te 20i 9

I qun «nn,! roaU'«d.t arSoAnimcnlo

ho 6a aOnr»ai*«çiQ a aa damcrstra^Oas TicurtMaa da Cemparava

[lateQ SomL (IQ alarar o capui % as aiinaaa(a) a p) Qe aibqo 1B. para:

CNPJ 81.074.1 TMOet >38 • NAC 9S»0»42BM
XTA O* *R9igM6Lgl» CERAL EXTRAORimAniA
MALBACIA EM 7IM NOVHVIO OC 2016

a eor rsalfinla em l* CBrrroeaçdo

la W átCon^ocpçip
Roam MfvaeaâM as Sw#cc* AcmalMO» CPFL Energi«6Ar^ffi'
UQIU*L ha loina HertiU noirt>ca9 1E4 a» La n'6.4CM. do 1&1VI976,
CQpfemo tl^raan ftH ctoa S».n. ott» m iM»r«aii na» AMamCitek«S'
ôerab» OntnarU ■ Brlreca.iUiaria fâQQÊ') » Mrarn r«tf2a0«6 r>o t«a 39

rfla CÂ^hMa,00 alatat «a almaas u). (>>) (^P. (h) a {«p rto amga 17 j

(SuMdkla bitagrsl)

BdlW de AdlamaMo de AaatrMilela Geol da Oteenbjfkta*

«EiWonánértp

. a^o^t^anf^dat Os» pv*<«*ai ffet auüK*«9<

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNfJ n* 17,2St AB^noaMb • NIRE n* 35300461440

I

CNP1VF02 439 ia4<17C«1-99-NIF*£lS UOIK 1)3
AManMelM 0«m«

lfT^>-fà. 2 tff Jtr«l rk 2C T9

Odebrecht Transport S.A.

I U FiããaiKO. Mtrrm lOtít ÓB wm "n

1001Ú (©em pot coNe) do copitil eoaal M CcmpAnlea e^scme dispõe

^aes'L U€ SA A»sx^ s sree déns© Lu^ OuMn»? Mto?©, qve cctr^-

teu f onoxlo Qe^«sa da Olvee a para MNer e Ke^e de secmUrla

, OftOEW DO DlAr (1) deeliUi<cão te nvamhm te terlcte d* CvripaOiis

: e, {9) rteWquAçao e raodcAçAo dxs dasrgnoçõsa asp©©0«CA* dos Duo.

' Kxes etoabeieOM* peb Suyembndínfls de Seguros Privados rSU*
' SEP*!, OEUBtAAÇÒCE: AocrenOa da Corvoti* deodu sem «essa».
v*4 (*) urgvv • flestitid^ d© âr Ctotee Afcerto Laitom se cerq©

te D^er ^I2* te D«toc*u da C<«Ti>«ri>* An Duelor, wa (ie»inurito, r
I (^mpann<9 culprO'7 * ma»s ampOr Qeral a rxo «)upU©Ao quAni© qcri>
I ©d© «rti Que permaneceu no oaacsoa de suss rurtçfios, pao note mas

reâamor. * ouaCuer tTtus; (b| om iivtuda te adoração ora aprovada
0»etaw* d* Comparo» 8©* asaentgmpoeu:
HEMBAOS

• cõpia sitendeate te tílimo lepula*

: e'e<uraçeH csjietSadaa ne BrnM lerVum raconhaomerao da Nrma am
'4»naie a queroo aojalaa «anapadaa rKi atenor doiorte M'iooy*>ao»

'manic te< rsVNatijíos por laMAe ou N««ate Pijt*e> tev^amoMa haMiado para es>a kn. igpairadat «m cenoAate prasAare ou apesiAi-

, dao. tradu2<da3fiara o reno0vds por 'ja0<3ior piramartedo e re^sliaOas

'no He9alre te TiluiDea OocumerSo*. noa latmos te laoiale^ão emvteer.'
'4. Ac proeumcdAB. oos tarmni doparaprafii l*doardqn lÀ te LMdas'

l uva Feto© laBetl Cora©

OeafWR'

IW»Í» .toeá Umxte Cor*

(Wnr-P*

AG n oF^nM

Ctoate-e*

CWM.7C17 AâO ncziA

&A. sotisnís pedváo mt ouior^Jdaa a paasoaa pua alentem, pele
mvoa,tan dos segLãme* teqiasaoa 0)sar actfifla eu atevR^ador te

'Co-oMnhia.(II) ser advopate eu (H)ser (rotituçie 9nanc«ri Vaa ea

j src«ntstas «31U1 s^am petanas pffKteas. ftfnrormt omarKiimMnn ptcrfanI dopab ColD0>ate te Cdrrasio te Vcriccu MoWinos rcLtit on r«u<

rsae raaliate em A/|lr?Q14 (Procaaso CVU fLI20U'aS78K não hi a
: r^ccsoeade de o manSatano se* («)acowa ou amrurr^a Oa Cem.

I pe^ria.(U)s»>>04Jte ou (Itl) viUKa^ãn Invcewa.$. Com o ta^orvu iM

OitaiorU'

AF.ate Devid Dab
Cmu Volte*

DtOtMV

Varwt

ratterutr

I pranA«r a^dade ne preceup fla rcMcAÇ&e da AGQE, a CompanhcA
I solete aos oaontstaa o daptedo te proagrapões » doevmames te le*'

I presarttaçào cent ate 24 hcru te trtfKedtnoís ca 'ealração te AãOB.
! am e<:rlemtetie e<m 9 oai«A ik ail/te 1 * Ai EAstAo StAial te Con*
parMi. Os aoernsud que caaea.'ac«rvn 2 AGCC motdos do* òocumodos sS^dof podcão paroerpai a velar, ante 91* lee^am dsrsate
ea d«Do*4ãte* prawamorta. I> Hc* taimoi Qa tnarrocéo ea
n*

4fli/08. corriceme alarate tlrrairufAo CVI4 4fli'V « Comwnite adnieo;

a adema te oeiaçás k dmUnoa, penrihndo qua ec aeomsas parbo*'
pam te AOCC «rvedanle e wavLra.wntti a a anpeça doa roveteve*
BeiefinateiAdeè telõm aos agetes te aucõ(te,a»eecripaaeer0u

)1W2017 knn nFtoflád

MaieteoQqlK

Diretor^*

RMhael de I hr.e ketxv

DinunrhiT

OWtoJie A rt n t* 7f»ii

5!í»?C!lZi AG.O. oe
ti/nv/wii7

2020

a O r> riFTnM

I |c) com * deetmAçifl do dkpiv V aona. $«. Carica AfeeRo Lunjiu. '
. 4 úmtff\0çio «apaUNu W «b «Muenlte pavea a «er da responubé-

djde ea teetor Uaur<cle Gafan. w*l se» Dreis iwxnav» pato

' asompantemane ©wc^teo e cvnpeimmie du norma» e pr***R*

j mentes d* cortabWade pronslot na Peetouçie CNEP n' 331/2015 «
I (artifio Z" K16) tuOe ©enferme quedr© de ret/lcações sbbie

|

. vAm eeueXica* U;» Detoar». a tMOm

\

I (d) rfateor. nos lormaa te ReeU^ã» CNsP n*
OnfTOfl

Looiado

giuberC HeOeto

êâ doa^t*.'

OUaONAÇâBB tBPCCÍPICAB

BI6P0NaAVEL

Dlhrtnr rKremoAvfih i*) *itmm02Bva.fruincaira
liritgu V, 91 te OrejLtr SüSEP n- ?34/20&tX
ib] peto vnetwnMo W* cbngaçõo* M Reeeàjç*©

CNSP A 14370»; e (:) ptou retowo* cem a

SUSSP («riy> f Id* Ctniier &1JSEP n' 33470031

dUetqr rseechtevel: (*) pelo cuniCTenenio d©
MppstoneLb n*9.fil V1886 (srtgo 1* rVd* CIrcUbr
RLTSCP n* 3,H7CD3 c oBge 2-,
M Greilto
!>USZP n* 445/201?). ibi pfika coruotos ^nemet

i4iLga 9*, CacuUt SUâEP r» 240»O4|, iv) peto
cemprman'0 M Otiiai SUSEH n* 344 '3007 (arlt©©
f Mt9srem únlc©), * rdi pHé Goctln de Rbcc*
lOcutor SUBEP 5173P15. grBqo ICBEL

bdiovoa. ru repoteie da Iquateçto da CRa ta*^ pm m**u um aa '

Drettf respxúAuel ;a) reto

dcAvo* dKatea sem pvai«a raaf ca CRB. M) •Amação par* te* a

te c,xTid'

fiondemc* de rtocrcuaguro e peta sorvifiix
toa*
Bre»todc» (arue© 1T, I, te CPtiter SU6EP
n* 442/2012): * (&) pete antnuçAe a supervieã© de
te
R fte"i* An^tT» pre W*"*

EnAsaor 6 e o Agente F eixiAne temem ledas e meddaa neceéainea pwa

a afawaçée dss dalbasçõM iznaubotanaMa* na AOO so^a o» lano

(i), tb) e (c) adTia, exiuinda ma» néo sa Mtvtte 4 (1) uleUaçdo de
atevnena k Escritura Sa Emisaan, paa rséaar aa deeoereçó** rfas a-

presiBdoA ierbgD 16. i

dem do A t da AGO, a 9^ asará condaanaH is ap'9rafiõd» v»etMa*
da Ermfciorjô da Cfl9, tem eee»>oà*i3v^àe petos «dores da CRSoa
aesançAa. pau CR8. da divida raprasonlada patu DsbMm* a dos ral^

te Rnduçãu Oro^

1' ?97/20iÍx 1©: OrSdt roapentevto lOcieco peto

lAiMXflmente 00 Mposio r«amgo 1*. 1, te Ci'a4ar
Maunefe GaSen

fido; (a| améoc» creeM para a jdenaçAo, a Qua^ojer lartoeos. de tos a
'.MkWM da* arAm. ne nmKuVi na nRft rV> taubidarte te OrfiSrartl

SUSEP n' 2,^/7003, (d) D«rtenr tOoscA retprmãvb
)cto acompaSi^nonlLi. aupc^isOa e eunprimaUe
dos orocedmimos aiuana» preweâee nos ncrrrm
«nuçu (RoSPtoteo CNSP n* 321/2015 4rma2'A
e (a) Dvrda <n©nr»AvH
Nevbaat

pcjn artgr. 7*da C-ruUf 570 dr. 72 dc moki Oc 2016
|l) DrMer rceponsOvcl peto ecompanhumenio. si>

Rodovia'. &.A,. e a ccrueQuanto itoorapfio do corcob swãetAiro da CRb

deeds goo o<s) dovo(s1 eorTtrobdoHe») 0a CRB rttóXMti

Soo Poteo f ASKSÊ^. nteivv* com r*Mçjo * csi»»i>eaç8o téenba e ^
larcnra drv[c) Novotsj ContrctiCDitSF), Se modn qun icu nãn rarriQurarâ

Aon tAjrs^

Ptextofiair

Uenn

I alvadodatanpoeemtanpes, ande a CRU, oEircoNoaonalMOasart- '

SaaüledflElfla)1 poMua(m^ pasitailrte IgiAdo de valor hc mínimo ou
guto a Rã 508.099 OOQ.OC (exeremo* mpióas de taMj, a guto Marj
cçeidtiatada. amda e acrTvaçao da Apencu de Itanetete do Esioao de

_

*1*147817

Ootear
Iim rbctoasEftoan

I te CTdsHeA' Í0 207â'.f. cebbrade em l4dejuK>dc20IO, unrcvme

da iParsçdu da Cessão Dducure, da qutaçéo do Convato da Mútuo Cu*
Ccn^nado e Aiâ^quer dooeneoM «is va fpçtm n«ca»»4rx>s ne»*e ser-

3®T

r.«t©nfbr»l

.. ,•

ndo» teeSM e opnpaçtes, ccNcrmc apM4vel, c (n) uclee'*^ da Krmo

AGO (cac>

roelre^

2.É teculadoa tea^ar«doar^ PacsWui'cooradoip*r« con^rac«<| I lados petA» DebarAima te 1" Emiciãn da CR6 a pab Finendamonlâ 1
I BNDES da CRS pe«nuam prioidada sobro o aéúio docorrante da* Om |

r raa. coaa e seerMls aa^ i/na pasaoeiurictea. n {n}doo«rianio de idv|
I iifieiçke com teto de(a) pr»GuradO((a) L A Compaina solOla qua as I

nint->ni7

43te4ceS-

a A4iO€ a vetar nm seu nama.Ha Npòlaaa da repesaraaçéQ. devorle!

a«r acricrdafines setelhtes dcojmen'a& (í) psirumeri» de trwtdatt'

PreeeWe^

1 «XiBtiVi Rl*u>«Ms«xni

documenta d* cdensbceçÃo cem fae dMai r«er«seniprde{s) togaH**).!

(U)aataMo acoal ou csMete sevd a «ts te doação tes ateoiviate-'

/ Kl

rPMIÍ4KA

teeo

mMPater. alam da doarnant«<áo sw^teM ouiofQjnte podara* da' I Mrn-wSa Ecoiõmrco t Som • BNK5 B, r» 9i4Adade te m>4A«nfcr»
feCtethlac^e (ale d?ct*;3o dn d'etaes z/vj pfwa»;3e),tdm cem« ' ias, s OeWefiM Prttipaçóès » hveenmsrrtcs íX # 4 Drãeesrs rClQaí

I (srooaaçiol. eon pedéras «neoat* para lepreeartaçáo na ACOE

««ao

OaelorVIc^

CeCInaea

^ , I Èfll6SteflA£âB')e (ri'«>'Ccin/,-aloi1eAmancr/wnene>ilwo<»#VoAeeWf»

f^ari(o ceteeUate te Haidu » te asialuto uu ccmrjlo aotel do ate ad*

HiINDATO

CARGOS

Fernando Baítwea

Mteteo s aimptVnenlD de* normas © firecedWrerw

Tos te ct»*eiteada ã*P*«c*

R««*«6o CNSP

irtrjfiií

|t) eUcriTar ao» id-wvsoidaet da Cfir*)«r«w tu lerma d© EfiftulQ

; Social, a/ou soja precuraiJotee bpabrseme guneiiiuldoe, s peattoerem j

nos termoa da

< tndnn os temii» auu rwa»terlAS k Implanvanlaçla • tormaluaçio doa :
' 4104 9 dtoberacõas vs prcvvctos rtcando deede m Imostoos dos mo*
im(te«, gerot* eilmtedos pedere» pva represaniar a twtoteda pe»©"*

«ÕM csevKiaa na sArvas (i[ da OauAvU 7 1 m Evc/sure da Emisvão :
O emjénais p'e^1a pam nm a CRB crvicrs)» novo* «^vdsmantoa aie o

I tettdtoKte de Segue» Privados • SUSCP nt* íamos d* iofiWação ©m 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5,172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAÜ) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://ffb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gav.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:26:09 do dia 15/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2019.

Código de controle da certidão; 3972.398B.E44E.9E42
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoría da Dívida Ativa
CertidÂo Positiva de Débitos
Inscritos nn Divida Ativa
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EU 1888

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS.INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitátío Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Te!.:(83) 3244-54041 Fax:(83) 3244-5484
http:/ArMw.azevedobastos.not.br
E-mail; cartorío@azevedobastos,nol.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel, Válber Azevèdo de Miranda Cavalcanti, Ofinal do Primeiro Registro Crvii 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 idenlilicado individualmente em cada Código de Aulentícação
Digital'ou na referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentesL
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e
Registros do Estado da Parafba, a Corregedoria Gerai de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção
de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Seio Digitai de Fiscaiização Extrajudicial contém um código único
(por exemplo: Se/o Digital: ABC1234S-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada peia nossa Serventia pode ser
confirmada e verifícada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Parafba, endereço
http://corregedoriâ.tjpb jus.br/selo-digital/

A autenticação digitai do documento faz prova de que, na data e hora em que eia foi realizada, a empresa MAPFRE SEGUROS

GERAIS SÁ tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da

empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS SA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade dc documento apresentado a
este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/01/2019 11:27:33(hora locai) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevèdo
Bastos, de acordo com o An. 1°. 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, n documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digitai do titular do Cadório Azevèdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A ou ao Cartório paio endereço de e-mail autent<ca@azevedobastos.no(.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hliDs://auldiQtial.azevedobaslos.noi br e informe o Código de Corsulta
deste Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 116S644
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/01/2020 11:12:35(hora local).
'Código de Autenticação Digital: 94343001191102410930-1
'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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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL DRTC-III
Posto Fiscal da Capital - Butantã
Rua Bulantà, 260 térreo -05424-000 São Paulo - SP
Tel.: (11)3093-3700

Certidão DRTC-III. N® 648/2019
GDOC 51220-141516/2019
CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Certifico que INEXISTEM débitos exigfvcis de ICMS,antes da inscrição em Dívida Ativa,

de responsabilidade do interessado.
1- A presente certidão só c valida cm relação ao interessado.

2- Pica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo,créditos tributários
que venham a ser apurados.

3- Prazo de Validade da certidão:06(seis) meses conforme Portaria CAT 20/1998(DOE de
02/04/98).
4- Esta certidão não atesta a inexistência de débitos de IPVA e ITCMD.
Local de Emissão: São Paulo

Data da Emis.são: 22/03/2019

Posto Fiscal da Capital - Butantã

Responsável:
1

/

Clíver drjQóes Corrêa
Alexandre L. S. Pires

Agente Fiscal dc Rendas

Agoníe''Fiscal de Rendas

Chefe do Ppsfo Fjécal da Capital - Butantã
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA
Av. EfKládo Pessoa, 114S Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tei.:(83) 3244-5404 / Fax:(83)3244-5484
httpV/www.azevedobastos.not.br

E-mall: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. VálberAzevédo 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 Parafba,
em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Tuis de dircilo que. o documcnio cm anexo identilicado individualmente em cada Código dc 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 onundos 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 Digitai de Fiscalização Extrajudicial contém um código único
(por exemplo: Selo Digital: ABC1234S-X1XZ) 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://corTegedoria tjpb.jus.br/selD-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que eta foi realizada, a empresa MAPFRE SEGUROS
GERAIS S,A tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da

empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS SA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a
este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/04/2019 18:21:09(hora local] através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Baslos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, n documento eletrônico autenticado

contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hiios /fauidio,lal.azevedobasios.noi.br e Informe o Código de Consu//a
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1217090
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 05/04/2020 17:07:47(hora locai).
'Código de Autenticação Digital: 343405041917052S0105-1
'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
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PREFEITURA DE

SÃO PAUIO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiiíários
Certidão Número:

0646465 - 2018

CPF/CNPJ Raiz:

61.074.175/

Contribuinte:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

Liberação:

12/12/2018

Validade:

10/08/2019

Imposto Sobre Serviços•ISS

Tributos Abrangidos:

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação a Fur
Taxa da Fiscalização de Anúndo - TFA

.

Taxa de Fiscalização de Estabeiedmenlo-TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde-TRSS'(|!ç|dãnda aparar de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Sena lmóvels.-:{,'{BI

Unidades Tributárias:

Certidão expedida com base na Portada Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 12:34:32 horas do dia 22/02/2019(hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: 56507694
▲

ooHMão dAV*rd ««r •enflmied* ntt
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/í
PREFEITURA DE

SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 1.069937^ Inicio atv :31/10*1955(AVdas Nações Unidas, 14261 - CEP; 04794-000)

COM 6.399,089-5- Inicio atv :02/01/1974(R MANOEL BATiSTA, 00018 - CEP;05844-170- Canceiado erm3l/t2/1884)
COM 3.329.157.1-Inido atv :09/1Z/1976(AVSAO LUiS, 00120- CEP: 01046-000)

CCM 3.362.969-2- inido atv :31/08/2004(AV DAS NACOES UNiDAS,, 00097 - CEP: 05477-000 - CantsladO Mjr: 09/08*2016)
CCM 3.372.567-5- Inido atv :13/05/2004(AV MARIA COELHO AGUIAR,00216 - CEP: 05805-000)
CCM 9.734.667-5- Inido atv :31/10;i989(AV MARIA COELHO AGUIAR,00215 - CEP: 058054)00-Canceladoem: 17/03/1993)
CCM 2.024.915-2- Inido atv :15/10/1991 (AV DOMINGOS DE MORAES,01851 - CEP: 04009-003)
CCM 2.071.743-1-Inido atv :15/05/1992(AV MARIA COELHO AGUIAR.00215-CEP: 05805-000-Cancelado em:21/09/2011)
CCM 2.078,112-1-Inido atv :20/05/1992(R CORIOLANO. 00605-CEP-05047-000 - Cancelsdo em: 31/12/1994)
CCM 2.078.115-6- Inido atv :0a/06/1992(R SAO CARLOS DO PINHAL,00696 - CEP; 01333-000 - Cancelado em:26/10/2010)

CCM 2,084,379-8-Inido atv :16/06/1992(RUA VOLUNTÁRIOS DA PATRlA.01431 - CEP: 02011-200 )
CCM 2,159.863-0- Inido atv :17/12/1992(AV SANTO AMARO,04910- CEP: 04702-000 - Cancelado am: 18/10/2017)
CCM 2.951.877-6- Inido atv :12fl)5/2000(AV BRIG FARIA LIMA, 00534•CEP;05426-200 )
CCM 2,150.222-6- Inido atv :03/02/1993(AV IBIRAPUERA,02461 - CEP: 04029-200-Cancelado em: 18/10/2017)
CCM 2.316.004-7- Inido alv :2S/10/1994(AV M/\RIA COELHO AGUIAR,00215 - CEP: 05805-000 -Canceledo em: 29/06/2001)
CCM 2.357.536-0- Inido atv :13fl)3/1995(R MÊRE AMEDEA.00701 - CEP.02125-001 -Cancelado em: 18/10/2017)
CCM 2.467.797-3- Inido atv :10/10/1995(PC SILVIO ROMERO,00229• CEP:03323-000)
CCM 3.496-647-1- Inido atv :25/10/2005(AV WASHINGTCW LUIS,02776 - CEP:04662-003- Cancelado em; 18/10/2017)

CCM 2.534.204-5- Inido atv :15;07/1996(AVGUIDO CALOI, 01985 - CEP: 05802-140 - Cancelado em: 25/11/2005)
CCM 2.534.251-7. Inido atv :18/07/ig96(R FRANCISCO TRAMONTANO,00100 - CEP: 05686-010 - Cancelado em;03/12/2003)
CCM 2.956.866-8- Inido alv:12/05/2000(AV SAO MIGUEL,05379 - CEP: 03871-100)
CCM 2.956.861-7- Inicio atv :16/05/2000(R S

CARLOS DO PINHAL,00696.CEP: 01333-000)

CCM 3.440.738-3-Inido atv :28/06/2C05pi BOM PASTOR,01117 - CEP;04203-051 - Cancelado em: 18/10/2017)

CCM 3.456.094-7- Inido atV :27/07/2005(AV MARQUES DE SAO VICENTE,01770 - CEP: 01139-002 - Cancelado em: 26/05/2010)
CCM 3.585.567-3- Inido atv :ia/04/2006(AV SAO GABRIEL,Q0409 - CEP;01435-001 - Cancelado em: 18/09/2013)
CCM 3.585.568-1-Inido alv :13/09/2006(AVGIOVANNI GRONCHI,06291 - CEP: 05724-003)
CCM 3.620.156-1-Inido atv :04/12/2006(AVPROF VICENTE RAO.01405 - CEP: 04636-0G1 )
CCM 3.626.458-0-Inido Btv :03/01/2007(AVPAES DE BARROS,02412 - CEP:03114-001 - Cancelado em; 18/10/2017)

CCM 3.620.154-5- Inido alv :01/02/2007(AV INDIANOPOLIS, 03237 - CEP: 04063-006)
CCM 3.647.733-8- Inido atv :15/06/2007(R ARACAJU,00066• CEP: 01240-030 - Cancelado em: 18/10/2017)
CCM 3.845.070-4-Inicio atv :13/11/200e(AV MARQUES DE SAO VICENTE,01770 - CEP: 01139-002 )
CCM 3.921,804-0- Inido atv :30/04/2009(LG S

FRANCISCO. 00026 - CEP;01005-010- Cancelado em: 18/10/2017)

CCM 4.341.857-0- Inido aW :22/10/2010(R MANUEL DA NOBREGA,01280 - CEP:04001-004• Cancelado em: 09/10/2017)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abn) de 2015,

Decreto 50.691. de 29 de Junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 12:34:32 horas do dia 22/02/2019(hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: 66507694

PREFEITURA DE

l'

SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade ns Internet, no endereço
httpi/Aíiww.prefeltura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

-vP

cj"

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017. instrução Nonnstiva SF/SUREU n°3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 23 de Junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 12:34 32 horas do dia 22/02/2019(hora e datadeBraslila).
Código de Autenticidade: 66507694
A

d*«ta ««rlldflo d«v*#à Mr oonnnna«la na pógina da Saaratafla Muniolpai da Fosanda http:MM^w.pf«faJtura.ap.0QV.br/af

CERTIDÃO N'
PREFECTURA DE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

169978/2019

CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

FL. 1/2

SAO PAULO
FAZENDA

Número do Contribuinte:

61.074.175/

Nome do Contribuinte:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

Consta imóvel cadastrado em nome de: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - CPF/CNPJ Raiz: 61i

1^'

Certidão emHtda via Internet com baae na Portaria SF n* 04 de 05 de janeiro de 2012.

Prazo de validade de 06(seis) mesas a partir da data de sua liberação com base ne Portaria SFn* 04 de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida àa 16:55:26 horas do dia 14/03/2019(hora e data de Brasília).
Código de aulenlleidade;43S728D8

A aceitação desta certidão está condlclorrada à verificação de sua autenticidade ira Internet, no endereço:
Iittp:f/vinvw.prefertur8.sp.gov.br/cldade/secretarias/fazandB.

CERTIDÃO N"
PREFEITURA DE

SÃO PAUIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

169978/2019

CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

FL.2/2

FAZENDA

Lista de Imóveis

(SQL)

^

1

•4. 086^28.0020-1
ÍS; ícá^5.0404-3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

085.498.0227-1

085.498.0228-1

085.498.0229-8'

103.025.0385-3

103.025.0386-1

103.025.0394-2

103.025.0532-5

103.025.0533-3

103.025.0534-1

'"'T03.025.0535-1

103.025.0536-8

103.025.0537-6

103.025.0538-4

103.025.0539-2

103.025.0540-6

103.025.0541-4

103.025.0542-2

103.025.0543-0

103.025.0544-9

103.025.0545-7

103.025.0546-5

103.025.0547-3

103.025.0548-1

103.025.0549-1

103.025.0550-3

103.025.0551-1

103.025.0552-1

103.025.0553-8

103.025.0554-6

103.025.0587-2

103.025.0588-0

103.025.0589-9

103.025.0590-2

103.025.0591-0

103.025.0592-9

103.025.0593-7

103.025.0594-5

103.025.0595-3

103.025.0596-1

103.025.0597-1

103.025.0598-8

103.025.0599-6

103.025.0600-3

103.025.0601-1

103.025.0602-1

103.025.0603-8

103.025.0604-6

103.025.0605-4

103.025,0606-2

103.025.0607-0

103.025.0608-9

103.025.0609-7

103.025.0850-2

103.025.0851-0

103.025.0852-9

103.025.0853-7

103.025.0854-5

103.025.0855-3

103.025.0856-1

103.025.0857-1

103.025.0858-8

103.025.0859-6

103.025.0860-1

103.025.0861-8

103.025.0862-6

103.025.0863-4

103.025.0864-2

103.025.0865-0

103.025.0866-9

103.025.0867-7

103.025.0868-5

103.025.0869-3

103.025.1249-6

103.025.1250-1

103.025.1251-8

103.025.1252-6

103.025.1253-4

103.025.1254-2

103.025.1255-0

103.025.1256-9

103.025.1285-2

103.025,1286-0

103.025.1287-9

103.025.1288-7

103.025.1289-5

103.025.1325-5

103.025.1326-3

103.025.1327-1

103.025.1328-1

103.025.1329-8

103.025.2359-5

103.025.2360-9

103.025.2361-7

103.025.2362-5

103.025.2363-3

103.025.2364-1

103.025.2365-1

103.025.2596-2

103.025.2599-7

103.025.2600-4

103.025.2601-2

103.025.2602-0

103.025.2603-9

103.025.2604-7

103.025.2605-5

103.025.2606-3

103.025.2607-1

103.025.2608-1

103.025.2609-8

103.025.2610-1

103.025.2611-1

103.025.2612-8

103.025,2613-6

103.025.2614-4

103.025.2615-2

103.025.2616-0

197.011.0009-2

103.025.2597-0

103.025.2598-9

Certidão emitida via Internet com base na Portaria SF n°04 de D5 de janeiro de 2012.

Prazo da validade de DS(ssls) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF n* 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 16:56:26 horas da dia 14/03/2019 (hora e data de Brasília).
Código da aulentlcidada: 43S7280B
A aceitação desta earddão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, no endaraço;
httpi/Aiwnv,prefeitura .sp.gov.br/cldade/secretarles/fozenda.
Quelquer rasurs Invalidará eate documento,

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162611-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1287-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel;

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 051 R-B,JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto á Procuradoria-Geral do Município é certilicado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Consen/ação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
httpV/www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n'4, de 12 de abril de 2017, Decreto S0.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:14:26 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: ASüãFSS'
A autenticidade desta certidão deverá ser connrmada na página da Sacretsrla Munidpal da Fazanda http:/Aivww.prsfsltura.sp.gov.br/tf

ti

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número;

0000162614-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1326-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV
MARIA COELHO AGUIAR, 00215. VAGA G90-R-B',.JD SÃO LUIS - CEP: 05805-

Local do Imóvel:

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em reiação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municípai, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano,Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secrelarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão «xpedida com base rta Portaria Conjunta SF/PGU n^4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009,Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Pwtaria SP n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:15:07 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 3373f 3fb
A autenticidade desta certidão deverá ser eanfirmada na página da Saerstaria Munidpal da Fazenda l)ttp://«iww.prereltura.sp.gov,brref

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162618-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0552-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇAO protegida por SiGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

'''«-V

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 42-R.1, JD SAÒ LUIS•CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao periodo
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima idenüficado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http:/Avww,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarlas/fazenda/,
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 dejunho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Ponaría SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:15:50 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Bras(lia)
Código de autenticidade: AF753U56
A autenticidade desta certidão dsvará ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda httpd/www.prefetturaAP4ev.farM

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162623-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1329-8

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvei:

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 093 R-8. JD.^S^ LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificada que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima Identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
httpr/Avww.prefeitura.sp.gov.br/ddade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 23 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:17:54 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 5C5F0517
A autenUcIdad* deata certidão devarã tar confirmada na página da Sacralaria Munldpal da FaMnda MtpU/www.prarattute.sp.govi)rfsf

3-^

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número;

0000162627-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1325-5

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel;

AV

,

MARIA COELHO AGUIAR, 00215. VAGA 089-R-8. JDS^ LUiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certifioado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://wviflw.prefeitura.sp.gov,br/cidade/secrelarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

\
K
Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:18:44 horas do dia 12/03/2019 (hora a data de Brasília}
Código de autenticidade: 9&63F235
A sutanticidada dasts caftidio daveró sar confirmada na página da Sacrataria Municipal da Fazanda http://www,praftlturBAP4|ov.br/ar

2-^

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162628-2013

Número do Contribuinte:

103.025.1286-0

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel;

AV

...

..

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 050 R-B, JD SÀO LÜIS - CEP: 05805-

000

Cep;

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Teiritorial Urttano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secre1arias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida corn base na Portaria Conjunta SF/FGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4.de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:19:22 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade; I2r33ic6
A auientieldada daata eartidãe davará ser confirmada na página da Saerataria Municipal da Fazenda hltpd/wfww.prafaituraap.flov.brtaf

V»'* m

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162630-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1328-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 00215. VAGA 092-R-8,JDiSXO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
httpr/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SP/PGM n° 4. de 12 de abril de 2017, Decreta 50.691, de 29 de junho de 2008, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:19:59 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: cü7liXC4C
A autantteldsde dmia catidão davaró ser contlmada na pigina da Sacralaria Munidpal da Fazanda http://www.prarBiturasp4ev.br/sf

\

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000152634-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1289-5

Nome do Contribuinte:

informaçAo protegida por sigilo fiscal

Locai do imóvei:

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 0D215, VAGA 053 R-8. JD SAÒ LUiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet. no endereço

http://wvÁv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarlas/fazenda/.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida ccxn base na Portaria Ccmjunla SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de OS de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:20:40 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenUddade: eiAirrus
A autantiddad» desta cartidio deverá aer confirmada na página da Saerataria Munidpal da Fazenda http:/rwww.prefatturaap.gey4)rytf

Vat

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipat da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Cenidão Número:

0000162642-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1285-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 049 R-8, JDSAO LUIS• CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, da 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 ,de 05 de jarteiro de 2012.
Certidão emitida âs 12:21:23 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: F640FE)ía
A autenticidade desta cartideo devarã eereonfinnade na página da Sacrataria Municipal da Fazenda http://www.prerei(urB.ap.gev.br/*l

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobíiiários
Certidão Número:

0000162651-2019

Número do Contribuinte:

103.025.085&-8

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

-í :

MARIA COELHO AGUIAR, 00215. VAGA-043-R-2. JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabiiidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, indusive em relação ao período
contido neste documento, reiativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://w\vw,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarlas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

4%.

<ò

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691. de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:22:11 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: UG7C427
A autanUeldade detla csrtidáe deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazatida httpU/www.prafeltura,ap4ovJ]rist

\

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

M

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162655-2019

Número do Contribuinte:

103.025,1327-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

l'íCOS5

„„ , •-

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 091-R-8, JD SÀO LüiS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.90v,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
S1.7t4. de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:22:50 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Braslüa)
Código de autenticidade:'aió331c
A autentlcldede desta certIdSo devsfi ser confimiads na pigina da Secretaria Municipal ds Fazenda http;//www.prsfelturaap.gev.br/sf

k:i *ãi

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162658-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1288-7

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SiGILO FISCAL

Locai do imóvei:

AV

.

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 052 R-8.JDSÃO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto á Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://wvbW.prefeitura.sp.gov.br/ddade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM rt°4, de 12 de abrü de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:23:49 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
código de autenticidade: cS3CC0t'ú
A autenticidade dasta certidão devsiê ser confirmada na página da Sacretarla Municipal da Fazenda httpJ/www.prefelturBap.gov.br/af

Vfc«av

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162664-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1256-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

.'

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 020-R-8, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet. no endereço
http;//www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida cnm base na Portaria Conjunta SF/P6M n° 4. de 12 de abn1 de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 a Portaria SP n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:24:22 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: bS70Ut>8A
A aulintlddede dmta certldáe deverá ter conflctnada na página da Secretaria Munldpal de Fazenda http://www.praratturaap40v.br/if

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162666-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0857-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do imóvei:

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA- 042-R-2, JD SAO LUIS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscri0es
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Consen/ação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://w\ww.prefeitura.sp,gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreta 50.691, de 23 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 a Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:24:32 horas do dia 12/03/2013(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: IüfüIüüS

A autentlcidada daata certidão davari aar contittneda na página da Sacrataria Municipal da Fazenda httpVN/ww.prafaltura.8p.gev.br/al

PI^EFEiTURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Cenidão Número:

0000162670-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1255-0

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV
MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 019-R-8, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

íA',V.-v

Local do Imóvel:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

000
05805-000

Cep:

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secret^as/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

S

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50,691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51,714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de Janeiro de 2012,
Certidão emitida às 12:25:25 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília]
Código de autenticidade: üü2150CL
A BUiendcIdads desta caitidao daverá aer confirmada na página da Saeretarla Municipal da Fazenda httpUAvww.prefaltur8,sp.gov.br/8f

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
CerKdão Número:

0000162672-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0868-5

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV

Local do Imóvel:

'
•

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 053R-2, JD SAO LUIS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.g0v.br/cidade/secretarias/fa2enda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

•tv..

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PQM n° 4. de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Poriana SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:25:37 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: S03E£6üli
A autantleidade deata certidão devarú ser eenflmiada na página da Sacratarla Municipal da Fazenda hnp://www.prafalturaAp.gev.br/sf

PREFEITURA DE

í

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162677-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0545-7

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGiDA POR SiGiLO FISCAL

Locai do Imóvei:

AV

-ív-..
y

■ Vi

MARiA COELHO AGUiAR,00215, VAGA 35 R-1, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000
'=p-,

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
ht1p://wviíw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fa2enda/.
Qualquer rasura invalidará este documento;

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGMn°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2003, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:26:27 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade:
A aulendcldade deata carHdio davsrá isrcenfrmada na página da Sseretarla Municipal da Fazenda http:Mvww,prefelturajip.gov.br/al

PF^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162678-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0546-5

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGiDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvei:

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 00215. VAGA 36-R-1, JD SaB lUÍS - CEP; 05805-

000

Cep;

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço

http:/AvvÁv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

V
Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SFPGM r)° 4, de 12 de abrri de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009,Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de OS de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:26:37 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasliia)
Código de autenticidade: aclcubs
A autandetdade desta cartidào deverá eer confirmada na página da Sacretarta Municipal da Fazenda httpVhvww.prefatturaAp.govJ>r/*f

V»««J

\i

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162683-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0547-3

Nome do Contribuinte;

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 37-R-1.

- CEP: 05805-

000

Cep:

05805-OÜG

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressaivado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto á Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sabre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http;//wviflA(.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abrâ de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:27:20 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasliia)

Código de autenticidade: UAcioSli
A autentleldad* desta certidão davaiã aar confirmada na página da SacretaHa Municipal da Fazenda httpV/www.prsfalturaap.aov.br/af

Pr^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162684-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0548-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AV

Local do Imóvel:

y.
•

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 38-R-1, JD SÀO LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

.Ti.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n" 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009,Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Porlaria SF n° 4 , de 05 de janeiro da 2012.
Certidão emitida às 12:27:34 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Srasliía)
Código de autenticidade: 3A4^3.4C'l
A aulentleldade desta certidão deverá ler confirmada na piflina da Secretaria Municipal da Fazenda hRpd/i«V(w.prefalturs.ap.gov.brisf

«a««^

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162764-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0592-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

V-

MARIA COELHO AGUIAR, 00215. VAGA 82-R-1, JD SAO LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação;

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dMdas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado insoitos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://v1nAAv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secret3rias/f3zenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 dajuntio de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Poitaría SF n°4 , de 05 de janeiro da 2012.
Certidão emitida às 12:46:15 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: ASüCCSAC
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmeda na página da Secretaria Municipal da Fazenda http:/áNWW.prerelluraAp.gov.br/«f

PF^EFEITURADE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162687-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0549-1

S.

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇAO protegida por SiGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 39-R-1, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

" ,

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura,sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com t>3Se na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 . de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ãs 12:28:27 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Bresliia)
Código de autenticidade: 347ób53F
A autenticidade desta certidéa deverá ter confirmada r>a pagina da Secretaria Municipal da Fazenda httpdANWW.prefeitursapjiovJirial

'«CMlf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários*
Certidão Número:

0000162688-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0550-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvel:

AV

Ji.'

"

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA40-R-1,"jDSAO LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

"

Validade:

08/09/2019

''"" 'í

'

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano,Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://wv/w.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abríi de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:28:37 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: IüôaaeõI
A autenticidade deeta cartlddo deverá ser confirmada na página da Saeretaria Municipal da Fazande hnp://wwvr.prerelturaAp.gov.br/sf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162693-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0551-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

£ 1-..

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA41-R-1. JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano,Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentiddade na Intemet, no endereço

http://wwÁv.prefeitura.sp.9ov,br/cidade/secretarlas/fazenda/.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009,Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SFn<'4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida âs 12:29:29 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: B[jF4Aj5F
A BUtanÜeldade dnta csrtidáe devtri «ar conArmada na págtna da Secretaria Municipal da Fazanda littp://www.prafalturaAp,gsv.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162694-2019

Número do Contribuinte:

085.498.0228-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
R

Local do Imóvel:

-

ALCIDES LOURENCO DA ROCHA,00136, AP 215, IBIRAPUERA - CEP: 04571-

110

Cep:

04571-110

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http:/Avww,prefeitura.sp.gov.br/cidade/seCTetarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

V

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009,Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de OS de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:29:48 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 9FBB3903
A autentieldade deeta certidão davare ter confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www,prafelturajp.gov.br/af

WIM'

1(1

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número;

0000162699-2019

Número do Contribuinte;

085.498.0229-8

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

R

/V

ALCIDES LOURENCO DA ROCHA,00136. AP 216.JBIRAPUERA - CEP: 04571-

110

Cep:

04571-110

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http;//www.prefeitura.sp.gov,br/cidade/secrelarlas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4. de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ès 12:30:40 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasliia)
Código de autenticidade: 0274 7 65-1
A autanUcldad* dMta cefUiUe devtrá ser cenflrmads na página da Sserstaria Municipal da Fazenda http:/A«ww,prafettut«sp.gov.br/8f

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162701-2019

Número do Contribuinte:

086.223.0020-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV PROF

Cep:

04636-001

Liberação;

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

C As...

VICENTE RAO,01405, , BROOKLIN VELHO - CEP:04636-001

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a Inscrições
em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública. Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://wvvw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarlas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emibda às 12:30:56 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 'U7q2U50
A autsntiddad* dasta eartidie davará sar confirmada na pãgina da Sacrdaria Munidpal da Fazanda Mtp;//www.praraltura.sp.gov.brt8f
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PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número;

0000162706-2019

Número do Contribuinte:

103.025,0385-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

Cep:

05605-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

•av: ft

MARIA COELHO AGUIAR,00215, ESCRITÓRIO 07-0, - CEP: 05805-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipai da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Adva até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura,sp,gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de atini de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 a Portaria SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:32:01 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 2&ü41FCh:
A BUtentlcidads desta certidão deverá ser confiimads na página da Secretaria Municipal da Fazenda htlp;l/wvnv.prareituraap.govJ)ryif

JV
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PF^EFEITURADE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000146919-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0386-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvel:

AV

Cep:

05805-000

Liberação:

01/03/2019

Validade:

28/08/2019

'

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, ESCRITÓRIO 08-C. - CEP; 05805-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, indusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urt)ano, Taxa de Limpeza Pública. Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
httpr/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão exp«dlda com base na Ponaría Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714. de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 . de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:32:38 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: cssuãtíoi
A Bulentlcldads desta catUdão deverá ser confirtnada na página da Sacretarla Municipal da Fazenda http-Jlwww.prefeituraap.gov.brM

*»-«w

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162708-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0532-5

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV
MARIA COELHO AGUIAR,00215. VAGA 22-R-1, JD SAÕ LUIS - CEP: 05805-

Local do imóvel:

•*r-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na PcNtaría Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n^4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:33:17 horas do dia 12/03/2019 0iora e data de Brasília)
Código de autenticidade: lOObBBÊS
A autanileldade deata eenldde deverá ser confirmada na página da Saeretarta Munidpal da Fazenda http://www.prareltura.8p4|ovJ>r/af
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PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162709-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0533-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

.

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 23 R 1, JD SAO luiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http;//w\^w.p^efeitura.sp.gov.b^/cidade/sec^etarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:33:30 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 'i;17cc5As
A autinticidade daata caltidão elevará aar conflmada na página da Secretaria Munidpal da Faeenda http://www.pr«raltuie.sp4ov.br^f

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162712-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0541^

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

v:

MARIACOELHOAGUIAR,00215. VAGA31 R 1, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contida neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria

incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http;//wvvw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portara Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:34:18 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: aaú8437s
A sutenticidad* desta ceitIdSo deverá ser conflrmeda na paelna da Secretaria Municipal de Fazenda httpd/www,prafeltura,ap.gBv.br/sf

vi.-t*»

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número;

0000162715-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0553-8

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV

Local do Imóvel:

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 43-R-1. JD SAO LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep;

O5805-OD0

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inciusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados peia Secretaria Municipai da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipai, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Meihoria
incidentes sobre o imóvei acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http;/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

di

Certidão eiqjedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Deaeto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n" 4.de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:35:07 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: etlõliSL
A eirlantieidad» desta certidáo deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipsl da Fazenda http:/^MWvr.prareltura.sp4ov.brfef

n-*A-í'

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162738-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0554-6

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGiLO FISCAL
AV
MARIA COELHO AGUIAR. 00215. VAGA44-R-1, JD SÃO LUIS - CEP; 05805-

Locai do imóvei:

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifÍQuem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvei acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

«9

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abri) de 2017. Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de jarrelto de 2012.
Certdão emitida às 12:41:46 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília]
Código de autenticidade:
A sutenticidads deste certidão deverá eer confirmada na páglne da Sacretarle Municipal ds Fazenda hnpd/www,prafeltura.ap,gov.br/sf

l?
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PF^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162743-2019

Número do Contribuinte:

103.025,0587-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

V-.

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA77-R-1, JD SÁÓ LUÍS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Munícipai cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documenta, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geraí do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é;
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:42:33 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasfiia)
Código de autenticidade: ~fí^39Ed'I
A autanticldads desta certidão deverá ser confirmado na página da Secretaria Munidpal da Fazande http://wwvr.praraltura.ap.govJirfsf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162749-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0588-0

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV

Locai do Imóvel:

MARIA COELHO AGUIAR, 00215. VAGA 78-R-1. JD.SAÕ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos. Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e nào inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
httpr/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cídade/secretariasffazenda/.
Qualquer rasura invaliciará este documento.

tf"-

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4. de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, da 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 ,de OS de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:43:22 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: iõcSISAE
A autenticidade desta certidão deveri ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefelturaap.gov.br/el
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PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162753-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0534-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

• ^ y'"-'- ;-

MARIA COELHO AGUIAR. 00215. VAGA 24-R 1, JD SAO LUÍS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever qu^squer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço

http://wvvw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Deaeto 50.691, de 29 de junho de 2009. Deaeto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 . de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 12:44:03 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: scüüOí:£

A eutanticidade desta eartidão davani ser confirmada na página da Seeratarla Municipal da Fazenda http:irwww.pnfalturaap.gov.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162755-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0544-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
; r,. -- HGFEDCBA

Locai do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 34-R.1. JD SAÕ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http:/Avww .prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

k

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Porlaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:44:33 horas do dia 12/03/2019 {hora e data de Brasília)
Código <fa aulenUcidade: tüooísee
A BUtendddade deita cartIdSo devaró air confirmada na págitts da Saerataria Munidpal da Fazanda httpV/www.praraltura.sp.SovJ)r/sf

ã)i

h'
PV^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162758-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0589-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGiDA POR SIGiLO FISCAL
AV
MARiA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 79-R-1. JD SAÒ LUiS - CEP; 05805-

Locai do imóvei:

000

Cep:

05B05-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administradt» pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentiddade na Intemet, no endereço
http://www.prefeítura.sp.gov.br/cídade/secretarí3s/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ãs 12:45:10 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 20üüã9Cis
A autantlciiiide duta cartidio deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda httpd/www.prerafturaAp.gev.br/af

Cl

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162763-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0591-0

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGiDA POR SIGILO FISCAL
AV

Locai do imóvei:

'

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 81-R-1, JD SAO LUiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvei acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR,,

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secrBtarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

y.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n" 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4,de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:45:37 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: c FCDL3r7
A autantlcidaija daata certidão davari tar confirmada na piflins da Sacratarta Municipal da Fazanda http://www.prefaltureap.gev.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162767-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0593-7

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV
MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA BS-R-I, JD SAÕ LUIS - CEP: 05805-

Local do Imóvel:

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secrBtarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida coin base na Portaria Conjunta SF/PGMn°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreta
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:46:30 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: U5442C4C
A autsntlcldsd* desta certidão deverá ser eonfimada na página da Secretaria Munidpal da Fazenda http://www.prereltura.sp40v.br/cf

f <»'

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162773-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0594-5

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

,^.

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 84.R-1, JD SAÕ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na IntemeL no endereço
http://wMw.prefeítura.sp.gov.br/cidade/secretarías/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:47:21 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: c3tiú6C3i
A BUtantIcIdada desta certidão deverá ser confirmada na página da Sacratarla Municipal da Fazenda httpd/vvww,prefellura,sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162777-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0595-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGABS-R-I, JD SAO LUÍS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto
SI.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n" 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:47:51 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 450719A3
A autantlddad* desta certidão deverá sw confirmada na página da Sscrataiia Municipal da Fazanda http:/fwww.preraltura.sp.flov.brfaf

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162778-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0596-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do imóvel:

AV

'

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 86-R-1, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão eiqtedida com base na Portaria Conjunta SF/PGMn°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:46:03 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Bras(iia)
Código de autenticidade: l2i5iiC2
A sutsnltddade desta esrtidie dsvsri ter confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda htlp://www.prefeituraAp.gev.brfaf

V»*ãi

PF^EFEiTURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162790-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0597-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvei:

AV

•; ; ^ •-

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 87-R-1. JD SAO LUiS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscai do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http;//ww\«.prefeitura.sp.gov.br/ddade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Ponaria SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:49:37 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Bras/lia)
Código de autenticidade: b0526fco
A autenticidade daeta certidão deverá aer confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www,prafeltura.ap.gev.br/ef

V*â3

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162792-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0598-8

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

Çi

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 88 R 1. JD SÃO LUIS - CEP;05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano,Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http:/Avww.prefeltura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4. de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portana SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emiüda às 12:49:47 horas do dia 12/03/2019 (hcx^a e data de Brasília)
Código de autenticidade: ãÊ9ü9eúF
A autanbddade deita certidão davari ler confirmada na página da Secretaria Muntdpal da Fazenda bttp:/Awww.prartItura.sp4ev^í/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162795-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0599-6

Nome do Contribuinte:

informação protegida por sigilo fiscal

Local do Imóvel:

AV

-ri,.

MARIA coelho AGUIAR, 00215, VAGA e9-R-1. JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributas administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentiddade na Intemet, no endereço
http://www.prefeltura.sp.gov.br/cidade/secretarías/fazenday.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:50:31 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília}

Código de autenticidade: ãü4A4A2A
A autinticJdade dnta cartidáo davará tar confirmada na página da Saeratarta Munidpal da Fszanda http://www.preraltura.sp4|ov.brf<t

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162797-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0600-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215. VAGA 90-R-1, JDSAO LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos. Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet. no endereço
http;//www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

\

Certidão expedida com t>ase ria Pwtaria Conjunla SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691. de 29 de Junho de 2009, DeCTSto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:50:42 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)

Código de autenticidade:
A autentiddsde desta certldio davará sar confirmada na página da Sacrataria Municipal da Faaands httpV/www.prerettura,sp40v,br/al

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162802-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0601-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvel:

AV

■

-

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 91-R-1, JD SAO LUiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentiddade na Internet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 a Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:51:22 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: üxa46úü6
A autenticidade daata caitidio davará aar confirmada na página da Secratarla Municipal da Fazanda httpd/www.prafalturaap.gov.br/af

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162806-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0602-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

4..

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 92-R-1. JD 8AÕ1UIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http;//WMW.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazend3/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n'>4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Penaria SF 0^4 , de 05 de janeiro de 2012.
Cenidâo emitida às 12:51:39 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 36CBSsBd
A autintleldade dasta eeftidáe devará sar confirmada na página da SacraUria Munldpal da Fszanda http://www.praratturaAp.govJirlsf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162810-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0603-8

Nome do Contribuinte:
Local do Imóvel:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AV

.wí&ita:.

,, , , ' ••

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 93-R-1, JD SAÒ LUlS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Olvida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
Incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet. no endereço
http:/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida cwn base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 12:52:20 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasflla)
Código de autenticidade: 'aSiUbi
A auMnflddad» deita cartidie deverá ter confirmada na página da Saeralaria Munidpal da Fazanda httpdfwww.prarelturaAp4ev.far/tt

PS^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número;

0000162812-2019

Número do Contribuinte:

085.498.0227-1

Nome do Contribuinie:

INFORMAÇÃO PROTEGiDA POR SIGILO FiSCAL

Locai do imóvei:

R

•V,

ALCiDES LOURENCO DA ROCHA,00136. AP 214, IBÍRAPUERA - CEP: 04571-

110

Cep:

04571-110

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data á:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http:/AArvm.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretariâs/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Ponaria Conjunta SF/PGM n''4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4.de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:52:41 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de BrasOia)
Código da autenticidade: auoü7aó9
A autentlddada desta certidão deverá ser conflimada na página da Secretaria Municipal da Fazenda hnp://wwrw.prefeltura3p.govJirM

i»«•;

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162817-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0067-7

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvei;

AV

'y
"=?- ••

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 052R-2, JD;SAÒ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura,sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SP/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:53:15 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 6F929BãC
A autanticidad» daata cartldáe devara aar conflimada t>a página da Saerataria Municipal da Fazanda http://www.prafeltura.tp.gov.bríaf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000152820-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0869-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 00215. VAGA 054R-2. JD.SAÕ LUIS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geraí do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos. Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http:/AwAw.prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/,
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/P6M n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:54:04 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: AiAtí09B5
A autanticidade desta csrtldèe davtfá >«r confirmada na piglna da Saerctarta Municipsl da Fazanda httpdhvww.prafsIturaAp.govJir/sf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162832-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1249-6

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV
MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 013-R-8, JD SÃO LUIS - CEP: 05805-

Locai do imóvel:

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://wvvw,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base rta Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida âs 12:55:59 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: bóóãS^ciA
A autintieidad» dnta esrtidâe deverá eer conflimada na página ds Secretaria Municipal da Fazenda hRp;//www.prafatturaap40v.br/af

]?

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162835-2019

Número do Corrtríbulnte;

103.025.1250-1

Nome do Contribuinte;

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

âVíÇO|P

MARIA COELHO AGUIAR. 0G215, VAGA G14-R-a, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação;

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp,gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.891, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 12:56:13 horas do dia 12/03/2019(hora a data de Brasflia)
Código de autentieldade; 393E3ãE;3
A autantlcidad» desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda Mtp://www.prafeItura.sp.gov.bryaf

1\|

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

li

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162836-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1252-6

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

'v

Locai do Imóvel:

AV

MARW COELHO AGUIAR. 00215. VAGA 016-R-8, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em reiaçâo ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipai, junto á Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Púbiicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Meihoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet. no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, da 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:56:51 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: euoustiu
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fasenda httpd/www.prefelturauip.gov.br/ef

w<«v'

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

V

%

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162838-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1253-4

Nome do Contribuinte;

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV
MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 017-R-8, JD ÒAO LUIS - CEP; 05805-

C"'

Local do Imóvel:

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a trilsutos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http:/Awvw,prefeitura,sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SFPGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 a Portaria SF n°4 . de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:57:02 horas do dia 12/03/2019(hera e data de Brasília)
Código de autenticidade:
A autantieldada dmta eartidãe deverá aer confirmada na página da Sacretarla Municipal da Fazanda http:l/www.prafBltifrajiP4evj3r/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

%

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162842-2019

Número do Contribuinte:

103.025.1254-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 018 R-Sj

,
LUIS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Consen/ação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço

http;//wvAV.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarlas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n^4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:57:52 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasflia)
Código de autenticidade: tC44533i
A aulantlcldad» deata certidão deverá ser confirmeda na página da Saerataria Munidpal da Fazenda lrtlp;//wv/w.prafelturasp.flov.brtaf

PI^EFEITURA DE
SAO PAULO

Si5

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162543-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0S59-6

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel:

AV

5

1:

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 044-R-2, JD^AO LUiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em reiação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SP/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Deaeto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:56:14 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 5crü£i-lo
A autanticidad» daata cartldão deverá ter confirmada na página da Sacretaria Municipal da Fazanda httpi/fwww.prafetturaap^ovJiryaf

VM-W

PREFEITURA DE

SAO PAULO

<1^

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162847-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0543-0

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV

Locai do Imóvei:

y,- •

'. '• - -

MARIA COELHO AGUIAR, 00215. VAGA 33 R-1, JD SAO LUiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria

incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http;//wMw.prefeitura.sp.gov.br/cídade/secr8tarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

<o

Certidão expedida com base na Portaria Conjurtta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 12:59:26 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autentiddade: óiuad3cO
A autenticidade deata certidão deverá ser confirmada na página da Sacretarla Munidpal da Fazenda htlpd/www.prareltuiajp.govj3r/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000162848-2019

Número do Cor)trlbulnte:

103.025.0535-1

Nome do Contribuinte:

ínformação protegida por sigilo fiscal

AV

Local do imóvei:

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 25 R 1, JD SÁÒ LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em reiação ao período

contido neste documento, reiativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http:/Avww,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/,
Qualquer rasura invalidará este documento.

<o

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto S0.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:59:41 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: Bdi^DFcr
A autenticidade deeta eerUdáo devera eer conrinnsda na psgina da Saerataria Municipal da Fazanda hRpd/www.praftltursap.gov.bi/sf

Pr^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162849-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0536-8

Nome do Contribuinte:

informaçAo protegida por sigilo fiscal

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 26 R 1, JD SAÒ LUÍS - CEP;05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relaüvas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http:/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/sec:retarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Pcxtaria SF n° 4 . de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 13:00:30 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasliia)
Código de autenticidade: ~0AA:;ü4
A autenticidade daata cartidio daverá aar confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://wi«w.prvfaitureAp.govJir/sf

ti

PF^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163399-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0538-4

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV

Local do imóvel:

-i/

"••

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 28-R-1. JD SAO LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
httpi/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

•V

A"

Certidão expedida com base ns Portaria Cortjunta SF/PGMn°4, de 12 de atmlde2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714. de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ãs 15:06:31 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autantieldade: üOAAíc:3a
A autenticidade desta ceitidáo dsvariaer confirmada na página da Saeretarla Municipal da Fazenda httpd/www,prefeltura.ap.gev.br/af

kl'* mt

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163403-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0539-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR. 00215. VAGA 29-R-1. JD SAO LUiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http:/Avww,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Jurtho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 15:07:03 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: as7ui57b
A autanticidedft deete certidde deverá ter confirmada na página da Saeratarta Municipal da Fazenda http://www.prafettutajip.gov.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

efh

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000153404-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0540-6

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGiDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvel:

AV

V .v-.,

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 30-R-1. JD SAÕlUIS ■ CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em reiação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data á:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentiddade na Intemet, no endereço
http://wv1nv.prefeitura.sp.90v.br/cidade/secretarlas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão e)^edida com base na Portaría Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abn1 de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:07:37 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília]
Código de autenticidade: 3t'5ec72H
A autenticidade desta ceitidio deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazanda httpd/www.prefalturaap.gov.br/al

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163450-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0609-7

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Loui do Imóvel:

AV

COELHO AGUIAR, 00215. VAGA 99-R-1, JD SAO LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade;

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipai cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, indusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data á:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

\

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PQMn°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n<'4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:15:27 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasiila)
Código de autenticidade: SF5E£Bé2
A autentlcldad* dasta cartidio davará sar eonflrmada na página da Sacrataria Munidpal da Fazenda http://www.praralturaap40v.br/af

1 «v

PF^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163456-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0850-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA Ü35-R-2, JDÍÀO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço

http://wwrw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secrelarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Deaeto 60.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:16:04 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Bras(lla)
Código de autenticidade: uiA2ú44£
A auiantleldada dasta certidão davari ser confiimads na página da Sacrataria Municipal da Faxanda http://www.prafaituriJip.gov.br/tt

V**

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número;

0000153461-2013

Número do Contribumte:

103.025.0B51-0

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGiDA POR SiGILO FISCAL

Locai do Imóvei:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 036-R-2, Jd'sÀÒ LÜIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05B05-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/,
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, da 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4.de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:16:44 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Srasliia)
Código de autenticidade: CE24A9UF
A suienticidada daata certidão dsvari atr confirmada na página da Sacrotarla Municipal ds Fazanda hnp;//www.prefeituraap.gev.br/tf

Qi

U

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163466-2019

Número do Contribuinte:

103.025,0852-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

'

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA-037-R-2, JD SAO LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberaçâo;

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados peia Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado insaitos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGIt^n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n" 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emibda às 15:17:33 horas do dia 12/03/2019 (hora a data de Brasflia)
Código de autenticidade: tc73l6D4
A aiitanticidad» daata cartidãe devara aar conflimada na página da Sacratvia Municipal da Fazanda l>ttp'7/Mww.praraltura.sp.govJ]rM

X*4»i

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163471-2019

Número do Contribuinte;

103.025.0853-7

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

.<Lt..

/#•" j;

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 038-R-2, JD SÂÕ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4. de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:18:01 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Srasilia)
Código de autenticidade: 2õHAA2->
A autenticidade desta certidão devarã ter confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda httpd/urww.prefetturBap.gov.brrsf

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

00001634B4-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0B54-5

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

,

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA-039-R2, JD.SÃÕ LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Meitioria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internei, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

•s'

Certidão expedida com t>ase na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 a Portaria SF n''4 ,de 05 de janeiro da 2012.
Certidão emitida às 15:19:22 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 6201í967h
A autenticidade deata certidão deverá eer confirmada na pásina da Secretaria Municipal da Fazenda http:y/www.prsfeltura.8p.gDV.br/sl
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PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163489-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0855-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel:

AV

^«ir"

p

-

MARIA COELHO AGUIAR, ÜÜ215. VAGA 040-R-2. JDSAÕ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública. Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data á;
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documerrto.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF^GMn°4,de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 . de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:19:58 tioras do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília]

Código de autenticidade: 53'rB29£''
A autentleldad» daata eartidáo davari aar confirmada na página da Sacrataria Municipal da Fazanda hRp://www.prafeiluraAp.gov.brítf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163506-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0B56-1

Nome do Contribuirrte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 041-R-2, JD SAO LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

, ■

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano,Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria

incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é;
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
htlp:/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secr6tarias/fa2enda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão e:ç>edida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 da agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:22:50 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: cciciücso
A aulanttddad* dmta cartldio deverá ter eanflmede ne páglne da Secretaria Municipal da Faxenda http;//www.pr8feituri.8P40v.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000153509-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0604-6

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 94-R-1, JDSAO LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://w\w,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fa2enda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGMn°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 15:23:30 horas do dia 12/03/2019(hera a data de Brssflia)
Código de autenticidade: i^CAãSe?
A autantlddade desta eartidie davará sar confirmada na página da Saerataria Municipal da Faaanda littp://www.praralhiraAp.gov.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobinários
Certidão Número:

0000163527-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0605-4

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

' V.

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA95-R-1, JDSAO LUÍS-CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, indusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos. Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http:/Avvnv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secre!arías/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n^4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SFn°4 , de QS de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:27:57 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 94S77ütjA
A autandeldade deata carddio deverá mt confirmada na página da Sacratarta Munidpal da Fazanda MtpV/www.prefalturaAP40v4ir/*f

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

Cfí

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163531-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0606-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 96-R-1, JD SAO LUiS• CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
htlp://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/,
Qualquer rasura invalidará este documento.

V
Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Deaelo 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:26:42 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 7c24SF5i
A autantieldad* daata cartidio davará aar confittnada na pafllns da Sacrataria Munidpal da Fazanda httpV/www.prefeltura.ap.gov.bríaf
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PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000163535-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0607-ü

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

''-Íí-

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 97 R 1. JD SAO luiS - CEP;05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
httpi/Awiw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de t3 de agosto de 2010 e Ponaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:29:23 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 7 4ü3AOF3
A aulentlcldad» daata certidão daverá sar confirmada na pdglna da Sacrataria Municipal da Faianda hltp://iMWW.pr«feiluraap.gov.br/tf

j<í'

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000163546-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0608-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do imóvel:

AV

-•

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 98 R 1. JD SÁÕ LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicioriada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço

http://wvÁv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.

Qualquer rasura invalidará este documento.

<0

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU
de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:30:57 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenücidade: 4EbL:cor4

A autenticidade deeta certidão deverá eer confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://wwvi'.praítltura.ap.Sovi)r/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162844-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0542-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 32-R-1, JD SÁÒ LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

'

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, reiativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n'>4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de Janeira de 2012.
Certidão emitida às 12:58:42 horas do dia 12/03/2019 {hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: i;C0C2220
A aulanticJdsde desta certidão devsrã ser confirmada ni página da Sacratafta Municipal da Fazenda http:/Mww.praraitura<P4ovi)rtif

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número;

0000163675-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2616-0

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AV

Local do Imóvel:

'•se.,

MARIA COELHO AGUIAR,00215. VAGA 21 R 11, JD SÂb LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Divida Ativa Municipal, junto à Prccuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria

incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta cerlidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/,
Qualquer rasura Invalidará este documento;

,1'- -iv-..

Certidõo expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Oeaeto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SP n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:52:53 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: b&ffie&o
A autenticidade desta certidão deverá ser conflrmsde ns página da Secretaria Munidpal da Fazenda http://www.prarelturaap.flov.brisl

«m4tJ

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

F

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163680-201S

Número do Contribuinte:

197.011.0009-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV MARQ DE SAO VICENTE, 01770, ESQ R E, - CEP: 01139-002

Cep:

01139-002

Liberação:

12/03/2019

Validade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territoriai Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov, br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

V
Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGUn°4, de 12 de abril de 2017. Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:53:42 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Bras(iia)
Código tia autenticidade: 6313704 3
A autenticidade desta certidio devari ter conflrmada na página da Seeratarla Munidpal da Fazenda httpV/«vww.prerattura,ap40vJirrif

V***l

fí5

PREFEITURA DE

5AO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número;

0000163690-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2360-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

^

zyxwvutsrqponmlkjihgfe

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 016 R 12, JD SAO LUiS • CEP: 05B05-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à veríricação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov, br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base rta Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n<'4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:55:18 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: ;cCAi9t:ú
A autenticidade daita eartldie davarã ear confirmada na página da Saerataria Munidpal da Fazenda httpd/www.ptafelturaAp.govJiriaf

PREFEITURA DE

h

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163696-2013

Número do Contribuinte:

103.025.2361-7

Nome do Contribuinte:

ínformaçAo protegida por sigilo fiscal

Local do imóvei:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 017 R 12,Jtí SAO LUiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados peia Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal,junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

\
Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Deaeto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n" 4 , de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 15:56:28 horas do dia 12/03/2019 (hora a data de Brasília)
Código de autenticidade: 76339Fcà

A aulenUcIdade desta eartldio davará sar confirmada na página da Secretaria Municipal da Faxenda http://www.prafalturaAp.gevJir/sl

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

A-if \

0000163701-2019

•íi... visísoi-

Número do Contribuinte:

103.025.2362-5

Nome do Contribuinte:

ÍNFORMAÇAO PROTEGIDA POR SIGiLO FISCAL

Locai do imóvei:

AV

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 018 R 12, JD SAO LUiS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

;

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Temtorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na intemet, no endereço

http:/AvvÁv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Ponaria Conjunta SF/PGMn''4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51-714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:57:26 horas do dia 12/03/2019(hora e data de BrssRla)
Código de autenticidade: FObS^iiU

A sutentieldail* desta certidão devsrs ser confirmada na página da Saeratarla Munidpal da Fazenda httpJ/www.prafaituieap.aov.brftf

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163705-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2364-1
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome do Contríbuirtte:
Local do Imóvel:

AV

..f'- ^

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 020 R 12, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeifura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará esle documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SFff>eM n''4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de(unho de 2009 Decreto ,

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:57:56 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 74Br'£úFt

A autenllcidada dMia cartidio devará sar cennrmadB na página da Saeretaria Municipal da Fazanda httpJ/www.prafalturajp.flow.brW

K
PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163715-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2365-1
informação PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome do Contribuinte;

Local do Imóvel:

AV

'"t.-

-

MARIA COELHO AGUIAR,00215. VAGA 021 R 12,:JD áAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

0580&-0a0

Liberação;

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal,junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço

http:/AivvÁv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarías/fazenda/.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com tase na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009 Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 15:59:59 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: eai3í4EA

A autenticidad» d*sU eertidio daverã s*r eenrirmads na página da Sseratarla Municipal da Faaanda hRp://www.prafaitura.sp.gov.br/sf

Vi.**/

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiiiáríos
Certidão Número:

0000163717-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2596-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel;

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 01 R 11, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação;

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal,junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano,Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na íntemet, no endereço
httpr/Avwwr.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/,
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PCM n° 4, de 12 de abrfl de 2017. Deweto 50.691, de 29 de Junho de 2009 Decreto

51.714, de 13 de agosto de 20106 Portaria SF o° 4.de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 16:00:34 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: ã30ããEG

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na páSlne da Secretaria Municipal da Fazenda hnpií/www.prefelturaAp.gov.br/tf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobliiárlos
Certidão Número:

0000163720-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2599-7

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 04 R 11, JdIAÒ LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade;

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos. Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.g0v.br/cidade/secretarias/fa2enda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n" 4, de 12 de abril de 2017. Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009 Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 a Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 16:01:24 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: Lie82A00j

A 8ul*ntieldad« detta eertidSo davará sar confirmada na página da SaerataHa Municipal da Fazanda hltpV/www.pi»feltura.apflov.br/if

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número;

000016355B-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0866-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel:

AV

"'í

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
•'•

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 051R-2, JD SÃO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, indusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de \^as e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov,br/cídade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

w<-

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n''4, de 12 de abrii de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009 Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:32:22 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasiiia)
Código de autenticidade; e52rB2A£

A autatillcidade dMta certidão deverá ser cenOrmada na página da Sacretaria Municipal da Fazenda httpü/wwví.prafêlturajp.gov.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número;

0000163563-2019

Número do Contribuinte:

103.0255359-5

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 015 R 12, JD SAO LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inciusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados peia Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria

incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://wwvi/.prefeitüra.sp.90v.br/cidade/secretarias/fa2end3/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 ,de OSdejaríeirode 2012.

Certidão emitida às 15:32:54 horas do dia 12/03/2019 (hora e dau de Brasília)
Código de autenticidade: ciMim

A autenticidade desta certidão deverá eer confirmada na páflins da Secretarta Municipal da Fazenda hBp:;/www.prefeitufaAp.gov.br/sl

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163565-2019

Número do Contribuinte:

103.025^605-5

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 10 R 11. JD.SAO LUlS - CEP: 05805AV

Locai do imóvel:

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública. Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

N

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n'4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009 Oecrato

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emidda ás 15:33:23 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Bras(lia)
Código de autenticidade: 04449355

A aulenUcIdade dMta CMtidáo deverá ter eonflrmadt na página da Secretarta Municipal da Fazenda hltp:;/www.pietalturaAp.gov.brftt

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
0000163595-2019

Certidão Número:

Número do Contribuinte:

103.025.2606-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AV

Local do imóvel:

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 11 R 11. JDSÃÍ)LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep:

•>.1

'
.

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

06/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço

http;/AwÁv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.

Qualquer rasura invalidará este documento.

S

V
Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n« 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009 Decreto

51.714, de 13 deagoslo de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:38:03 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 2ii2 9B62

A autenticidade desta cMtIdão deverá aer eottfirmada ne página da Secretaria Municipal da Fazenda hnpd/www.prafelturajp.gov.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163603-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2607-1

Nome do Contribuinte:

informação protegida por sigilo fiscal

Locai do Imóvel:

AV

MARIA coelho AGUIAR, 00215, VAGA 12 R 11. JD SAÓLUIS-CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://wvvw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secTetarlas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4. de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009 DecretoV

S1.714.de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:39:22 horas do dia 12/03/2019 (hora a data de Brasília)
Código de autenticidade: 2õ2C179e

A eutentieidade deeU certidáo davará sar confirmada na página da Saeratarla Municipal da Fazanda hnpiy/www.prafelturajp.gov.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163606-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2608-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SiGILO FISCAL

Locai do imóvel:

AV

j, r.,

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 13 R 11,JD éÀ8 LUIS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarlas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

'/is

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n" 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009 Decret

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 .de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 15:39:56 horas do dia 12/03/2019 {hora e date de Brasília)
Código de autenticidade: ibãcã.^a::

A aiitenticidad» desta certidío deverá eer cenflrmade na pãflina da Secretaria Municipal da Faxenda httpi/AKWw.prefenureep.flov.hrfsf

(O
PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número;

00001636-12-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2609-8

Nome do Contribuinte;

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AV

Local do Imóvel:

:

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 14 R 11, JD êÀÓ LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação;

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a Inscrições

em Dívida Ativa Municipal,junto à Procuradoria-Geraí do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http:/Avww.prefeitura.sp,gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

"r-

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n"'4, de 12 de abri! de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de20C9 Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 15:40:34 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília}
Código de autenticidade: ubideou-;

A autenticidade desta certidão deverá eer confirmada na página da Sacratsría Municipal da Fazanda http://www.prefellura.sp.gov.br/sf

W®»í'

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163617-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2610-1
informação PROTEGiDA POR SiGILO FISCAL

Nome do Contribuinte:
Locai do imóvel:

AV

'

MARIA COELHO AGUIAR, 00216, VAGA 15 R 11, JD SÂÕ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

03/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
conüdo neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoiia-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano,Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://wwrw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n'4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009 Decreto

51.714, da 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 ,de 05 de janeiro da 2012.

Certidão emiãdaàs 15:41:10 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: ciZAãSü?

A autenUeldade desta cartldáo deverá sar confirmada na página da Saerataria Munidpal da Fazanda litIpd/www.pr»felturB.apfloV.br/i1

If
PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163B42-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2611-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel:

AV

ry

MARIA COELHO AGUIAR,00215. VAGA 16 R 11.'JD;

LUiS-CEP; 05605-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública. Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR,,

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http:/Avww.prefeitura.sp,9ov,br/cidade/secretarfas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF^GMn''4, de 12 de abril de 2017, Decxelo 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de Janeiro de 2012.

Certidão emitida às 15:45:16 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 8A2ij2Cb

A aulanilddsd* deita cvtidâo devirá iir conflimads na página da Secretaria Municipal da Fazenda hRp://wvrw.prareltura,sp.flovJ)rM

líW*,-

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
0000163667-2019

Certidão Número:

Número do Contribuinte:

103.025.2812-B

Nome do Contribuinte:

informação PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AV

Locai do Imóvel:

"

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 17 R 11. JD SÀÒ LUlS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov.br/cidade/secfBtarias/fazenda/,
Qualquer rasura invalidará este documento.

V

«O

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n-ri, de 12 da abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 ,de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:51:07 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: £007132.1

A autendeldade desta certidão davará aar cenflrmada na psolna da SecraUrla Municipal da Fazenda http:/A«ww,pr»falturBap.gov.br/8f

W«*í-

PREFEiTURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número;

0000163669-2019

Número do Contribuinte;

103.025.2615-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 20 R 11, JD SAÒ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep;

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade;

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, indusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal. Junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://wvw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunla SF/PGM n" 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4.de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 15:51:37 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código da autenticidade: caãé-ltíCú

A outandeldade daata certidão deverá ter confirmada na página do Secratarla Municipal da Fozanda htlpd/www.prafeitur8.ap.gav.br/af

|J^

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número;

0000163726-2019

Número do Contribuinte:

103,025.2600-4

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

^

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 05 R 11, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direita de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identíftcado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentiddade na Internet, no endereço
http://wvvw.prefeitura.sp.g0v.br/cidade/secretarias/fa2enda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n» 4. de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de tunho de 2009 DetMfo

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 16:02:04 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: ^^3237^2

A sutentIcidBde desta cwtidão deverá aer confirmada na página da Secrataria Municipal da Fazenda htted/www.prafelturaap.gov.br/af

Ml*'*.'

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163730-2019

Número do Contribuinte:

103.025,2603-9

Nome do Contribuinte:

ÍNFORMAÇAO protegida por sigilo fiscal

Locai do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 08 R 11. JD

.'«s-ír

LUIS-CEP; 05805-

000

Cep:

05805-OOD

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Divida Ativa Municipal,junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http:/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secreíarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

V
Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009 Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 16:02:51 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Bras(iia)
Código de autenticidade; uõiABeAã

A autanUeldada duta cwtidão davará »»r conllmiada na página da Sacretaria Munidpal da Fazanda http://www.prBfeltura.ap,gov.btíaf

PF^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163738-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2604-7

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 09 R 11. JD êÁÒ LUÍS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Consen/ação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentiddade na Internet, no endereço
http://www,prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM

de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto

51.714, de 13 desgosto de 2010 e Portaria SF n''4 , da 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 16:03:24 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de aulenUcidade: ui537cc2

A aulsntleidada (testa c^die deverá ser confirmada na página da Sacratarta Munidpal da Fazenda hnp://wwvir.praralturaAp.gov.br/tf

11^

V»*êi

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número;

0000163742-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2614-4

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AV

Local do imóvel:

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 19 R 11, JD stó LUÍS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabiiidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a Inscrições

em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Gerai do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço

http://www,prefeitura.sp,gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«9

Certidão expedida com base na Portaria Conjurjta SF/PGM n» 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009 Decret
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida às 16:03:51 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília]
Código de autenticidade: 9cü294ü4

A autanticidide dasta carddáo d «Verá tar eonflrmada na página da Secrataria Municipal da Fazenda hltp;/iwww.prareltura.sp4ev.br/<f

1}^

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163753-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0860-1

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

,v ,

:

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 045 R 2. JD SAÒ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrí0es
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço

http;/Avww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarías/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n" 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 da junho de 2009, Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de OS de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 16:05:36 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: bAl02UG

A aulenUcidide daeta caftidio d*v»rã ««r confirmada na página da Saeratarta Municipal da Fazanda http://www.praralturaAp.aov.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000163756-2013

Número do Contribuinte:

103.025.0061-8

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvet:

AV

,

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 046 R 2^ JD SAÓ LUIS-CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documenta, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é;
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
hbp://w\Aw.prefeitura.sp.gov.br/ddade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

\
Certiclâo expedida com base na Portaria Conjunia SF/PGM n" 4, de 12 da abril de 2017, Decreto 50,691, de 29 de junho de 2009 Decreta

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida âs 16:06:08 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: ijct'c:36c

A autanticidad* deata cartldào davará ser confirmada na pãflitia da Sacratarla Municipal da Fazanda http:iiS1vww.prafalturaAp410v.br/si

PF^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000163762-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0862-6

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel:

AV

l//roSÇ

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 047R-2, JD SAÒ LUÍS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal,junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://w\Anv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/f3zenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão ei^ida com base na Portaria Conjunta SF/PGW n° 4, de 12 de abril de 2017, Deaeto 50.691, de 29 de lunho de 2009, Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4.de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 16:06:38 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade; 16393E5C

A aulentfcldad» deita certidão deverá >er confltmeda na página da Secretaria Munidpal da Fazenda Mtp:yfwvrw.pt«rettura.sp40vJ)rJsf

PV^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163764-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0863-4

Nome do Coirtribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

V.»- •

MARIA COELHO AGUIAR,00215. VAGA 048R-2. JD SAO LUIS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Dívida Ativa Municipal,junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Conlribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de

Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima idenlificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://wvm.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

\

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n"4, de 12 de abrfl de 2017, Detxeto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n" 4 , de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emibda às 16:07:06 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade:;5753645

A autantleldad» desU carddáo davarl aar confirmada na piglna da Saeratatla Munldpal da Faxanda htt|>dAimw.prafaltura,ap.goy.br/sf

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000163768-2019

Número do Contribuinte:

103.025,0864-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 049-R2. JD SAO LUÍS - CEP:05805-

000

Cep;

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos. Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura,sp,gov.br/cidade/secretanas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 16:07:35 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 4H-t9oe2't

A Bulsntleidada desta caitidio davará ssr confirmada i>a páflina da Seeratada Municipal da Faatnda http9/www.pnfaitura.sp.gev.br/Bl

V» « •>-

PI^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Ijl

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000163773-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0865-0

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

MARIA COELHO AGUIAR. 00215. VAGA D50R-2, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Validade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à veriricação de sua autenticidade na Internet, no endereço

htlp://www.prefeitura.sp.gov,br/cidade/secretarlas/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

\

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n" 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junfto de 2009. Decreto
51.714. da 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n''4 , de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 16:07:59 horas do dia 12/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidede: c3283aoe

A eutandcidide deata eeilldio deverá eer confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda littpdAvww.prafaltura.ap.gov.br/8f

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000162843-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0B59-6

Nome do Contribuinte:

ÍNFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Locai do imóvel:

AV

...

MARIA COELHO AGUIAR. 00215. VAGA 044-R-2, JD SÁÓ LÜIS - CEP:05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

12/03/2019

Vaiidade:

08/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em reiação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGU n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51-714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 16:23:35 horas do dia 12/03/2019(hora e data de Brasília)
Código da autenticidade: Scraii-io

A sutenUeldada desta cartldão davarã sar confirmada na página da Saeratarla Municipal da Paxanda http://www.prafal(ureep.gov.br/af

vnaa

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000063595-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0404-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

Cep:

05805-000

Liberação:

28/01/2019

Validade:

27/07/2019

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, ESCRITÓRIO 02-F, - CEP: 05605-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administradcs pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes
sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http;//wvAV.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarías/fazend3/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

"Aí-,

«o

Certidão expedida com base na Portaria Conlunta SF/PGM n° 4,de 12 de abri de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto

51.714, de 13 de agosto de 2010 a Ponaría SF n° 4 ,de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 12:22:12 horas do dia 16/02/2019 (hora e data de BrasOia)
Código de autenticidade: 3iieF24^

A autintlcidad» desta esrtidáo dsveri ser connmiads na página da Sacratarla Municipal da Fazande httpV/www.prafaltura.sp.gov,br/sf

/3l

PF^EFEITURA DE
SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000248031-2019

Número do Contribuinte:

103.025,0537-6

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do imóvel:

AV

.tíaS",

. "

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA27-R-1, JD SÃÒ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

18/04/2019

Validade:

15/10/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http;//www.prefeitura.sp,gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SP/PGM n''4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:43:20 horas do dia 18/04/2019 (hora e data da Brasília)
Código de autenticidade: ~10F73C'1

A autenlicldaci* desta caitldão davetá aar confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefelture.sp.gev.br/sf

t-ÉttV

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000248034-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2613-6

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AV

Local do Imóvel:

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 18 R 11, JD SAO LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

18/04/2019

Validade:

15/10/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, Junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano,Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://wvnv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

:ff-í,

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/P6M rt° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Oeasto
51.714. da 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:44:23 horas do dia 18/04/2019 (hora e data de Srasliia)
Código de autenticidade: alicf££C3
A BUtentlctdade dnte certidSo devari ser conftmiada na página da Secretaria Municipal da Fazanda http:l\vww,prafaitur8.ap,gov.br/af

*

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000079561-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0394-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGiDA POR SiGiLO FISCAL

Local do Imóvei:

AV

Cep:

05805-000

Liberação:

01/02/2019

Vaiidade:

31/07/2019

MARiA COELHO AGUIAR,00215, ESCRITÓRIO OS-D, - CEP: 05805-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao imposto Predial e Temitorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicas, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes
sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data é: REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http;//wvAV.prefeitura.sp.gov.br/ddade/secretarías/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n''4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, da 29 de jurtho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de Janeiro de 2012.
Certidão emitida âs 12:22:55 horas do dia 16/02/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade:
A autèntictdade desta certidão davará ser confirmada na pagina da Saerataria Munidpal da Faaenda littti://wvnv.pisfelturaAp.Bov.br/tf

if

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000181172-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2601-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

MARIA COELHO AGUIAR. 00215, VAGA 06 R 11, JD SAO LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

20/03/2019

Validade:

16/09/2019

ii>

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradcria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública. Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data á:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4. de 12 da abrO de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:51:35 horas do dia 20/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: eAiuS.458
A autenticidade desta certidão deverá aer confirmada na páslne da Saeratarla Municipal da Fazenda hnp:l/www.prefeltur8.sp.gov.br/sr

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliári
Certidão Número:

0000181176-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2598-9

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGiDA POR SiGILO FiSCAL

Locai do imóvei:

AV

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 03 R 11, JD SAO LUÍS • CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

20/03/2019

Vaiidade:

16/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quasquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verífíquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoría-Geral do Município é certifícado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à^vs^sação de sua autenticidade na Internet, no endereço

httD://www.Drefeitura.sD.QOv.br/cidade/saifetarja^azenda/.

Qualquer rasura invalidará este documen^

\.

Certidão expedida com base na Portaria Con)unta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SFn°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:52:16 horas do dia 20/03/2019 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: i::3ü02D50
A aulandeidade daeta certitiáo devari aar confinnada na pigina da Saeretarta Municipal da Fazenda httpVAurww.praMtursApjiovJir/ff

vt tj'

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000181177-2019

Número do Contribuinte:

103.025.2363-3

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

,

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 019 R 12, JD SÀo LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

20/03/2019

Validade:

16/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradorfa-Geral do Município é certificado que a Situação Pisca! do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço

http://wviÃv.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarías/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 . de 05 de janeira de 2012.
Certidão emitida às 12:52:50 horas do dia 20/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenücldade: iú2l;:6b02
A sulantIddadB deata eartldíe daverá sar confirmada na página da Saeratarta Municipal da Fazanda htlp://www.praraltutajip.gov.br/af

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000175063-2019

Número do Contribuinte:

103.025.0590-2

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

r-

*•

a?
^

MARIA COELHO AGUIAR,00215. VAGASO-R-I, JD SAÕ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

18/03/2019

Validade:

14/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições

em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Gera! do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes
sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://w\vw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Canjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abríl de 2017. Decreto 50.691. de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n° 4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:53:16 horas do dia 20/03/2019(hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 6205152].
A autanticldada daata carUdão davará aar cenflrmada na página da Sacrataria Municipal da Fazanda httptl/www.prefelturajp.gov.br/af

iátri

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

/W

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos imobiliários
Certidão Número:

0000181142-2019

Número do Contribuinte:

103,025.1251-8

Nome do Conbibuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Local do Imóvel:

AV

i;:

MARIA COELHO AGUIAR,00215, VAGA 015-R-8,.JDSÁb LUIS - CEP; 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

20/03/2019

Validade:

16/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos. Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGI^ n°4, de 12 deabnl de 2017, Decreto 50.691, de 39 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida ás 12:47:13 horas do dia 20/03/2019 (hora e data de Brasília}
Código de autenticidade: 452146116
A autendeidad* desta csrddie deverá aar confirmada na página da Secretada Municipal da Fazenda httpd/www.prafeltursjp^^ov.br/sf

PREFEITURA DE

SAO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imoblltários
Certidão Número;

0000181160-2019

Número do Contribuinte;

103.025.2597-0

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AV

Locai do Imóvei:

MARIA COELHO AGUIAR, 00215, VAGA 02 R 11. JDSAÓ LUIS - CEP: 05805-

000

Cep:

05805-000

Liberação:

20/03/2019

Validade:

16/09/2019

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período

contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Taxa de Limpeza Pública. Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço

http://miw.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Ví.v.

Certidão expedida com t>ase na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4. de 12 de abril de 2017. Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SFn''4 , de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:49:09 huas do dia 20/03/2019(hora e data de Brasflla)
Código de autentitídade: 24b°39FCt'
A autanticidade daata cartldáo davará sar confirmada na página da Sacrataria Municipal da Fazanda http;/nNWW.preraltura.sp.oov.bryar

