GESTAO 2017 A 2020

DiSPENSA DE LICITACAO
DISPENSA DE LICITAQAO N° 019/2020

DATA 15/05/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 045/2020

CONTRATADO: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A
NOME FANTASIA: MAPFRE
CNPJ/MF: 61 074.175/0001-38
CONTRATO N°055/2020
R$ 21.480,58 (Vmte e um mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e oitc centavos

CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS PARA PRESTAgAO DE
SERVIQOS DE SEGUROS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

"»v ' •

MUNICIPIO DE

onnooi

PALM UAL
GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82
Memorando

042/2020

Palmital, 12 de Maio de 2020.

Exmo. Sr.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
NESTA

0 presente tern a finalidade de solicitar autoriza^ao para contratagao e renova?ao de
seguros de veiculos vinculados a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ -61.074.175/0001-38,
conforme ja relacionados no oficio da citada seguradora, no valor de R$ 21.480,58 (Vinte e um mil,
quatrocentos e oitenta reals e cinquenta e oito centavos).

Atenciosamente,

SILVANIA SCHMITZ
Secretaria Municipal de Administra^ao Designada

PREFE1TURA MUNICIPAL DE PALM UAL

Protocolo N0.. £5. S.dQ..j .Zp.<2Q-.
/..L.O.S

JzvM

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

MUNICIPIO DE

nr'fi002

PALM UAL
GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82
Memorando

Palmitai, 12 de Maio de 2020.

042/2020

Exmo. Sr.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
NESTA

0 presente tem a finalidade de solicitar autorizagao para contratagao e renovagao de
seguros de veiculos vinculados a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ -61.074.175/0001-38,
conforme ja relacionados no oficio da citada seguradora, no valor de R$ 21.480,58 (Vinte e um mil,
quatrocentos e oitenta reals e cinquenta e oito centavos).

Atenciosamente,

SILVANIA SCHMITZ
Secretaria Municipal de Administragao Designada

prefeitura municipal de palmital
PfckocoIo N° 3

] ZodO

22>

.....

.»•».«•
ASSlNAtyafip

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

[1163] - Extensoes de Reboque ilimitado - (Premio
Liquido)

[755] - Vidros Basico - (Premio
Liquido)
252,46
252,46
49,84
252,46
252,46
252,46

[1166] - Extensoes de Reboque Caminhao 1000 km - (Premio
Liquido)

132,19

247,72
252,46
152,46

Premios
1034,00
1034,00
639,20
902,40
902,40
1100,00
100
1190,00
100
1190,00
1090,00
1090,00
1090,00
1395,18
2351,41
5583,21
888,78
21480,58

O
C7>

Silvania Schmj^^ ^
Port 488/

CD
O
OJ

COD TRONWE
B
20;6;37
54;7;24
20;5;28
20;6;36
20;6;36
21 ;65;3
38;507;500
68;500;503
69;500;506
57;501 ;500
68;504;503
38;504;522
42;52;80
68;531 ;500
49;14;7

Niimero Cotagao
12171000177185001
12171000177185001
12171000177185001
12171000177185000
12171000177185001

12171000177185001
12171000177185001
12171000177185001
12171000177185001

12171000177185001
12171000177185001
12171000177185001
12171000177185001
12171000177185001
12171000177185001

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Codigo
PC893201
PC140310
FT120242
PC893191
PC893191
FD221033
FE130029
FE010004
FE070027
FE040002
FE010111
FE130093
PI763691
FE010171
PI791082

Categoria
Marca
PICKUP PESADA CARGA NACIONAL
FIAT
PICKUP PESADA CARGA NACIONAL
RENAULT
PASSEIO NACIONAL
FIAT
PICKUP PESADA PESSOA NACIONAL FIAT
PICKUP PESADA PESSOA NACIONAL FIAT
PICKUP PESADA PESSOA IMPORTADQFORD
CAMINHAO PESADO NACIONAL
CAMINHAO PESADO NACIONAL
CAMINHAO PESADO NACIONAL
CAMINHAO PESADO NACIONAL
CAMINHAO PESADO NACIONAL
CAMINHAO PESADO NACIONAL
PICKUP PESADA PESSOA NACIONAL MERCEDES-BENZ
CAMINHAO PESADO NACIONAL
PICKUP LEVE NACIONAL
PEUGEOT

s

Licitagio

Silvania Scr^
Port. 488/20

itz<5
Q
' CD

Descrigao do Veiculo
DUCATO MAXI CARGO MULTIJET ECQN. 2.3 TB-IC(Ch.C) Dies. 4
MASTER FURGAO L1H1 2.3DCI 16V Dies. 3p
DOBLO ESSENCE 1.8 16v (6 Lug) (Flex) A/G 5p
DUCATO MULTI LONG. MULTIJET ECQN. 2.3 T.ALTO (16 L)Dies.
DUCATO MULTI LONG. MULTIJET ECQN. 2.3 T.ALTO (16 L)Dies.
TRANSIT 2.4 VAN Dies. 3p
Volare W-L Volare W-L Executive
15.190 15.190EQD 4X2 (URBANO)
B58 B58 4X2(URBANO) DIES.
K-113 K-113 CL 4X2 (URBANO)
17.260 Volksbus 17.260 EOT 7.1

VOLARE V8 VOLARE V8L ESCOLARBUS 3.8 CUMM
SPRINTER 515-CDI 2.2 BI-TB VAN(T.AIto)(21Lug) Dies.3p
Volksbus 15.190 Volksbus 15.190 OD 4.6 MAN DOS
PARTNER FURGAO 1.6 16v (Flex) A/G 2p

Ano Fab. Ano Mod. Placa
Chassi
2014
2014
AYV7150 93W245G24E2137611
2016
2017
BOK8503 93YMAFELAHJ245054

2015

2015

AZM3034

2015
2014
2011
2014
2011
1989
1992
2018
2018
2018
2018
2018

2015
2015
2011
2015
2012
1989
1992
2019
2019
2019
2019
2019

BAM8682
AZJ0349
AUM0949
AZK4374
AVD6270
ADS5371
ADC6749
AWI0586
BCM5779
BCJ7740
BCM5774
BCQ7185

OKM Modalidade
N
VALOR DE MERCADO REFERENCIADC
N
VALOR DETERMINADO
9BD22315UF2040566 N
VALOR DE MERCADO REFERENCIADC
93W245H3RG2154154 N
VALOR DE MERCADO REFERENCIADC
93W245H34F2142994 N
VALOR DE MERCADO REFERENCIADC
WFOXXXTBFBTE12545 N
VALOR DE MERCADO REFERENCIADC
93PB68N36FC055406 N
VALOR DETERMINADO
9532882W5CR236043 N
VALOR DETERMINADO
9BV58GD10KE304701 N
VALOR DETERMINADO
9BSSC4X2ZN3404984 N
VALOR DETERMINADO
9532K82WOKR900586 N
VALOR DETERMINADO
93PB54M32KC060010 N
VALOR DETERMINADO
8AC906655KE156500 N
VALOR DE MERCADO REFERENCIADC
9532E82W8KR908619 N
VALOR DETERMINADO
8AEGCNFN8KG512953 N
VALOR DE MERCADO REFERENCIADC

Itens 7,8,9,10,11,12 e 14 sao de categoria onibus
Prestagao de servigo 1%
Gentileza incluir a clausula abaixo:
DECLARA-SE PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS QUE A CATEGORIA CORRETA DOS ITENS 01 02 03 E 06 TRATA-SE DE AMBULANCIA

Silvartia Sc*
Port. 488/2'

itSP
CD
O
CS1

Fator de ajuste CEP
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000
100
85270000

Regiao
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA
PARANA

UF
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Classe de Bonus Tipo de Franquia
PCT Comissao
2
FRANQ. REDUZIDA 1
0
FRANQ. REDUZIDA 1
2
FRANQ. REDUZIDA 1
2
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1
2
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1
1
FRANQ. REDUZIDA 1

Assistencia 24h
Fee. Vigencia Inicial Fee. Vigencia Final CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA
18/05/2020
18/05/2021
CONTRATADA

/!
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[22] - APO - DMH (por Ocupante) - (Importancia
Segurada)

[116] - RCF - Danos Morals - (Importancia
Segurada)

[119]- APO - Morte (por Ocupante) - (Importancia
Segurada)

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
50000
30000
30000
30000

30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
20000
30000
30000
20000

Antoni

Silvania Sx^
Port 488/2

itz o
o

CD
CD
-^1

[120] - APO - Invalidez (por Ocupante) - (Importancia
Segurada)

[201] - Casco - Colisao, Incendio, Roubo e Furto - (Importancia
Segurada)

30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
20000
30000
30000
20000

64652
73000,80
43440
85252
85252
54854
162000,00
90000,00
45000,00
63000,00
108000,00
145376,10
188843
145376,10
49126

4
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Antoriib^fifm at Lirr
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q

o
o
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CO

[204] - RCF - Danos materiais - (Importancia
Segurada)
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000

[205] - RCF - Danos corporais - (Importancia
Segurada)
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000

[206] - RCF - Objetos Transportados - (Importancia
Segurada)
200000
200000
200000
200000
200000
200000

200000
200000

Bonus
2,00%
0,00%
2,00%
2,00%

1,00%
2,00%

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

o

krnitZc)
Silvania ^
017 §
Port, 488
CO

Vidros
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
Sim
Sim
Sim
Sim

[201] - Casco - Colisao, Incendio, Roubo e Furto (Franquia)
4039,43
4870,56
1930,47
5023,09
4730,11
2698,98
7397,53
5405,05
1921,5
1968,33
5597,64
8723,53
9030,05
8080,6
2548

[756] - Vidros Top Plus (Franquia)
350
300
200
350
350

[755] - Vidros Basico (Franquia)

350

180
300

180
250

Assistencia 24h (Premio
Liquido)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

O

Silvania
Port.- 4!

CD

,017

CD

[22] - APO - DMH (por Ocupante) - (Premio
Li'quido)

[116]- RCF - Danes Morais - (Premio
Liquido)
68,84
68,84

[119]- APO - Morte (por Ocupante) - (Premio
Liquido)

478,06
68,68

8,07
8,07
30
8,07
8,07
8,07
50
50
50
50
50
67,7
9,7
59,33

72,11

17,6

15
15
15
18,92
30
30
30
30
30

Antonio

8,53
8,53

15
45,48
45,48

39,79
30
30
30
30
30
5,68
59,69
8,53

14,2

,1
lO

c
c
e

Silvania
Fort, 488*4?

itzd

[120] - APO - Invalidez (por Ocupante) - (Premio
Liquido)
8,53
8,53
15
45,48
45,48
39,79
30
30
30
30
30
5,68
59,69
8,53
14,2

[201] - Casco - Colisao, Incendio, Roubo e Furto - (Premio
[204] - RCF - Darios materiais - (Premio
Liquido)
Liquido)
322,19
44,38
363,79
56,56
264,2
50
371,32
43,81
370,72
44,38
554,75
40,39
750
100
750
100
750
100
750
100
750
100
702,97
232,73
1180,16
47,76
4746,13
232,73
163,59
177,02

Silvania

[205] - RCF - Danes corporals - (Premio
Liquido)

[206] - RCF - Objetos Transportados - (Premio
Liquido)
14,67
20,82
50
14,45
14,48
13,64

[756] - Vidros Top Plus - (Premio
Liquido)
0
0
0
0
0
0

306,33
246,4

17,49

0

132,7
95,57

246,4
326,58

0

182,03

150,16
106,33
106,33

100
100
100
100
100
132,7

Silvania

o
port, 48^17 o

MUNICfPIO DE

PALM UAL

0CC014

GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82
Palmital (PR), 15 de Maio de 2020.

Memorando n° 038/2020-GAB
Protocolo: 560/2020

Interessado: Secretaria de Municipal de Administragao
Assunto: Autorizagao de Licitagao

Nos termos do Memorando, encaminhado pela Secretaria de Saude Municipal
acima descrita no oficio sob n° 42/2020, requisitando seja autorizado para licitagao, ”
DEFIRO o pedido.
Outrossim, determine o encaminhamento do presente feito ao Setor de
Licitagoes de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os seguintes
setoresa) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios
disponiveis para a realizagao do aditivol
b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de
procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem
como as demais providencias a serem adotadas para o certamei
Por fim, retornem os autos ao Setor de Licitagdes de Contratos, para a
elaboragao os procedimentos do processo licitatorio.

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

23/04/2020

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/94342304201754230255

0CC015

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CART6RIO AZEVEDO BASICS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDigOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA
Av. EpiUicio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

o

DECLARAgAO DE SERVIQO DE AUTENTICAgAO DIGITAL

O Bel. Vcilber Azevfido de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 6bitos e Privative de Casamentos, InterdigOes e
Tutelas com atribuigSo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de JoSo Pessoa Capital do Estado da Parafba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de AutenticagSo Digital1 ou na
referida sequGncia, foi autenticados de acordo com as LegislagQes e normas vigentes3.
DECLARO ainda que, para garantir transparSncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do
Estado da Parafba, a Corregedoria Geral de Justiga editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergSo de urn cddigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizagSo Extrajudicial contdm urn cddigo unico (por exemplo: Se/o Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticagao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessdrio
atravds do site do Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba, enderego http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticagao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A tinha
posse de urn documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cdpia autenticada, sendo da empresa MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A a responsabilidade, imica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartdrio.
Esta DECLARAQAO foi emitida em 23/04/2020 17:59:11 (hora local) atrav6s do sistema de autenticagao digital do Cartdrio AzevSdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tamb6m, o documento eletrflnico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartbrio Azevbdo Bastos, poderb ser solicitado diretamente a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ou ao Cartbrio pelo enderego
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informagbes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.azevedobastos.not.br e informe o Cddigo de Consulta desta
DeclaragSo.
Cbdigo de Consulta desta Declaragao: 1506740
A consulta desta Declaragbo estarb disponivel em nosso site atb 23/04/2021 17:54:26 (hora local).
’Cbdigo de Autenticagao Digital: 94342304201754230255-1
2Legislagdes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisbria 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 6 verdade, dou fb.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b03a1d586c1f8bd1056f281e22ebc4a67fe8784dc1518505f7d3e17b018708e6bbeff5a409891f9bf1bfa1e555fe21
3e257858b684acc433bae80d5c0210a6e65

[CP

Prusidfincia da Ropilbliun
C«i* CM
MCKlISa Pravwinm N ’2.20U-2.
do 24 da aaittto C* 200T.

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/94342304201754230255

5^

1/1

f.

23/03/2020

•• 0CC018
i MINISTERIO DA FAZENDA
F Secretaria da Receita Federal do Brasil
j‘ , Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
Iconstam debitos 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 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:25:39 do dia 13/03/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 09/09/2020.
Codigo de controle da certidao: 1D8F.67A3.D741.D4C7
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PREFEITURA DE

SAO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidao Conjunta de Debitos de Tributes Mobiliarios
Certidao Numero:

0357229 - 2020

CPF/CNPJ Raiz:

61.074.175/

Contribuinte:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Liberagao:
Validade:

29/04/2020
28/07/2020

Tributes Abrangidos:

Imposto Sobre Servigos - ISS
Taxa de Fiscalizagao de Localiza^ao Instalafao e Funcion
Taxa de Fiscalizapao de Aniincio - TFA

..

Taxa de Fiscalizapao de Estabelecimento - TFE
Taxa de Residues Solidos de Servipos de Saiide - TR

idencia a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissao de Bens I move!

Unidades Tributerias:

Certidao expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrupao 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 e Portaria SF n° 268, de 11 de outubro de 2019.
Certidao emitida as 10:35:32 boras do dia 30/04/2020 (bora e data de Brasilia).
Codigo de Autenticidade: A0800EDE
A autenticidade desta certidao dever/i ser confirmada na p£gina da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

OOCOJQ
PREFEITURA DE

SAO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidao Conjunta de Debitos de Tributes Mobiliarios
COM 1.069.937-6- Inicio atv :31/10/1955 (AV DAS NACOES UNIDAS, 14261 - CEP: 04794-000 )
CCM 8.399.089-5- Inicio atv :02/01/1974 (R MANGEL BATISTA, 00018 - CEP: 05844-170 - Cancelado e
CCM 3.372.567-5- Inicio atv : 13/05/2004 (AV MARIA COELHO AGUIAR, 00215 - CEP: 05805-000 )
CCM 2.316.004-7- Inicio atv :25/10/1994 (AV MARIA COELHO AGUIAR, 00215 - CEP: 05805-000 - Can'

ladq em: 29/06/2001)

CCM 3.921.804-0- Inicio atv :30/04/2009 (LG S

\: 18/10/2017)

FRANCISCO, 00026 - CEP: 01005-010 - Cancelado (

CCM 4.341.857-0- Inicio atv.'22/10/2010 (R MANUEL DA NOBREGA, 01280 - CEP: 04001

oem: 09/10/2017)

4-C,

CCM 8.329.157-1- Inicio atv :09/12/1976 (AV SAO LUIS, 00120 - CEP: 01046-000 )
ancelado em: 09/08/2016)

CCM 3.362.969-2- Inicio atv :31/08/2004 (AV DAS NACOES UNIDAS,, 00097 - CEP; 05471

CCM 9.734.667-5- Inicio atv :31/10/1989 (AV MARIA COELHO AGUIAR, 00215 - CEP: 05805-000 - Cancelado em: 17/03/1993)
CCM 2.024.915-2- Inicio atv :15/10/1991 (AV DOMINGOS DE MORAES, 01851 -

9-003 - Cancelado em: 29/07/2019)

CCM 2.071.743-1- Inicio atv : 15/05/1992 (AV MARIA COELHO AGUIAR, 00215 - CEP: 05805-000 - Cancelado em: 21/09/2011)
CCM 2.078.112-1- Inicio atv :20/05/1992 (R CORIOLANO, 00605 - CEP: 05047-000 - Cancelado em: 31/12/1994)
CCM 2.078.115-6- Inicio atv :08/06/1992 (R SAO CARLOS DO PINI

i - CEP: 01333-000 - Cancelado em: 26/10/2010)

CCM 2.084.379-8- Inicio atv: 16/06/1992 (RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA;;01431 - CEP: 02011-200 - Cancelado em: 29/07/2019)
CCM 2.159.863-0- Inicio atv : 17/12/1992 (AV SANTO AMARO,'64910 - CEP: 04702-000 - Cancelado em: 18/10/2017)
,, 00534 - CEP: 05426-200 - Cancelado em: 29/07/2019)

CCM 2.951.877-6- Inicio atv : 12/05/2000 (AV BRIG FARIA
CCM 2.150.222-6- Inicio atv :03/02/1993 (AV IBIRAPU

IA, 02- 61 - CEP: 04029-200 - Cancelado em: 18/10/2017)

CCM 2.357.536-0- Inicio atv : 13/03/1995 (R MERE AM

'

00701 - CEP: 02125-001 - Cancelado em: 18/10/2017)

CCM 2.467.797-3- Inicio atv : 10/10/1995 (PC SILVIO ROMERO, 00229 - CEP: 03323-000 )
CCM 3.496.647-1- Inicio atv :25/10/2005 (AV
CCM 2.534.204-5- Inicio atv: 16/07/199!

INGTON LUIS, 02776 - CEP: 04662-003 - Cancelado em: 18/10/2017)

:

CALOI, 01985 - CEP: 05802-140 - Cancelado em: 25/11/2005)

CCM 2.534.251-7- Inicio atv: 18/07/19g6 (R FRANCISCO TRAMONTANO, 00100 - CEP: 05686-010 - Cancelado em: 03/12/2003)
CCM 2.956.866-8- Inicio atv :12/05/2000 (AV SAO MIGUEL, 05379 - CEP: 03871-100 - Cancelado em: 29/07/2019)
CCM 3.620.156-1-Inicio

4/12/2006 (AV PROF VICENTE RAO, 01405 - CEP: 04636-001 )

CCM 2.956.861-7- Inicid'atv :T6705/2000 (R S

CARLOS DO PINHAL, 00696 - CEP: 01333-000 - Cancelado em: 29/07/2019)

CCM 3.440.738-3- Inicio atv :28/05/2005 (R BOM PASTOR, 01117 - CEP: 04203-051 - Cancelado em: 18/10/2017)
CCM 3.456.094-‘

tv :27/07/2005 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 01770 - CEP: 01139-002 - Cancelado em: 26/05/2010)

CCM 3.585.567-3- Inicio.atv : 18/04/2006 (AV SAO GABRIEL, 00409 - CEP: 01435-001 - Cancelado em: 18/09/2013)
CCM 3.585.568-1- Inicio atv :13/09/2006 (AV GIOVANNI GRONCHI, 06291 - CEP: 05724-003 )
CCM 3.620.154-5- Inicio atv .01/02/2007 (AV INDIANOPOLIS, 03237 - CEP: 04063-006 )
CCM 3.626.458-0- Inicio atv :03/01/2007 (AV PAES DE BARROS, 02412 - CEP: 03114-001 - Cancelado em: 18/10/2017)
CCM 3.647.733-8- Inicio atv : 15/06/2007 (R ARACAJU, 00066 - CEP: 01240-030 - Cancelado em: 18/10/2017)
CCM 3,845.070-4- Inicio atv : 13/11/2008 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 01770 - CEP: 01139-002 )

Certidao expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrupao 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 e Portaria SF n°268, de 11 de outubro de 2019.
Certidao emitida as 10:35:32 horas do dia 30/04/2020 (hora e data de Brasilia).
C6digo de Autenticidade: A0800EDE
A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na p^gina da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
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PREFEITURA DE

SAO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidao Conjunta de Debitos de Tributos Mobiliarios
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passive
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relaqSo aofperipdq contido neste
Divida Ativa
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a ins;
Municipal, junto a Procuradoria Geral do Municipio 6 certificado que a Situagao Fiscal do Contnbuinte supra, referente
aos creditos tributaries inscritos e nao inscritos na Divida Ativa abrangidos por esta certidao, ate a presente data 6:
REGULAR.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidadi na Internet, no enderego
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidate este documento.

Certidao expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrupao 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 e Portaria SF n° 268, de 11 de outubro de 2019.
Certidao emitida as 10:35:32 boras do dia 30/04/2020 (bora e data de Brasilia).
Cddigo de Autenticidade: A0800EDE
A autenticidade desta certidao deverS ser confirmada na p&gina da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA
Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 61.074.175/0001-38
Certidao n°: 5125170/2020
Expedigao: 21/02/2020, as 11:06:41
Validade: 18/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
GERAIS
S.A.
qu e
MAPFRE
SEGUROS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
61.074.175/0001-38, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigagoes estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com debito garantido ou exigibilidade
suspensa:
0261900-86.2008.5.02.0018 - TRT 02a Regiao **
0002361-67.2013.5.15.0106 - TRT 15a Regiao *
* Debito garantido por deposito, bloqueio de numerario ou penhora
de bens suficientes.
** Debito com exigibilidade suspensa.
Total de processes: 2.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n0 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
Certifica-se

INFORMAgAO IMPORTANTE
A Certidao Positiva de Debitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da Consolidagao das Leis do
da negativa (art. 642 -A, § 2°
Trabalho) , atesta a existencia de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quern versa a certidao no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos debitos estejam com exigibilidade suspensa ou
Duvidas e sugsstoes: cndttffcst.jus.br

0CCQ21
Certidao

5125170/2020. Pagina 2 de 2

PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO

garantidos por deposito, bloqueio de numerario ou penhora de bens
suficientes.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

0CC022
sexta-feira, 11 dc outubro de 2019

Sao Paulo. 129(193)- 3

Didrio Oficial Emprcsanal

CONTROL

CONTROLAR S/A - Em Liquida9<ko
CNPJ(MF) O1.O15.OB6/Q00l-99
Relatbflo da Admlnl»lfacao

Ao* Aclonlstas: £ com grande sallslafao qua submelemos 4 apraciagao de V.Sas. o Ralatdrio da Adminlslragao a as demonslragoes linanceiras da Conlrolar S.A. relatlvas
Sao Paulo. 07 de outubro de 2019.
Balangoa Palrlmonlala em 31 de Dezembro de 2017 e de 2018 (Em mllhates de reals - RS)
ATIVO
2016 PASSIVO E PATRIMONIO UQUIDO Note expllcallva
2017
Clrculante
Clrculante
Caixa e equlvalentes de caixa
4
4.654
1.452
Fornecedores
7
534
Impostos e contribuigoes a recolher
Imposlos e conlribuigoes a recuperar
5
846
166
8
668
10
Oulros creditos
6
314
330 Saldrios e Idrias a pagar
Total do ativo clrculante
5.814
1.948 Adianlamenlo de cllentes
9
6.120
NSo Clrculante
ProvisJo para riscos civeis, Iributdrios e Irabalhistas 10 .—Z22
Depdsilos judicials
10 a)
266 14,165 Total do passive clrculante
7.945
Total do ativo nflo clrculante
266 14.165 Patrlmbnio> Llquldo o Recursos CapitalIzivois
Capital
11 73.890
Prejulzos acumulados
(75.756)
Total do patrlmdnio llquldo
(1.866)
Adianlamemos para luluro aumenlo do capital
Total do patrlmbnlo llquldo e
doa recursos capltallzdveis
(1.886)
Total do Passive. Patrlmdnio
Total do Ativo
6.080 16,113
Llquldo e Recursos Capltallzivels
6.080
As notes explicatlvas sao parle inlegrante das demonslragoes linanceiras.
Demonslragoes das Mutagoes do Patrlmonio Llquldo para os Exerclclos Flndos em 31 oe Dezembro de 2017 e de 2(jib
(Em mllhares de reals -Ri)

Note
expllcallva
Saldos em 31 do Dezembro de 2015
Aumenlo de Capital - AGE de 6 de junho
9.a)
Integralizagao do adiantamento para luluro aumento de capital
Prejuizo do exercicio
Saldos em 31 do Dezembro do 2016
Prejuizo do exercicio
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
As nolas explicalivas sao parle

2016
18
420

50
6.120
___ 833
7.441
73.890
(65.218)
8.672

8.672
16.113

Prejulzos Total do patrl- Adlantemento paratuturo
Capital acumulados
mOnlo llquldo
aumento de capital
Total
69.840
(62.897)
6.943
300 7.243
3.750
3.750
• 3.750
(300)
300
300
2.321)
(2.321)
• (g-321)
73.890
18)
8.672
- 8.672
' . ).?29i
(10.539)
■ (10.£39)
- (1.867)
73.890
(75.757)
(1.867) ‘
Integranle das demonstragoes linanceiras.

Notas Explicatlvas 4s Demonstragoes Flnancelras para os Exerclclos Flndos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais ■ RS)
1. Contexto OJporaclonal: A Companhla, que se encontra em procesSo com base nos termos dos artigos 9", §1“ (xi). e 25 do
so de liquidagl.
Estaluto Social o do artigo 206, 'c", da Lei n" 6404/76. estabelecida na
Rua Vieira de Morais, 1.111, 7° andar - Conjunlos 704 e 705 - Campo
Bolo. Sao Paulo - SP. linha como atividade a preslagSo do servigos de
implanlagSo e oxecugao do Programs do Inspogao o ManutengSo do
Veiculos em Uso do Municipio de S ao Paulo, por meio de concessao,
consistindo naconstrugao, inslalagao e operag So cde linhas de inspegao
i
;lclo Olio
obrigatoria para veiculos loves e pesados. coi molores do C....
e do Ciclo Diesel, a fim de avaliar e certificar a comp atibilidade dos
luentes atmosldricos emilidos pela Irota de veiculos llcenciada no
niclpio de Sao Paulo com os padroos de emissao eslabelecidos por lei.
2. ApresontagSo das Demonstragdes Flnancelras: DeclaragSo de
conformldade: As demonstragoes linanceiras lornm elaboradas de
acordo com as pralicas conldbeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as normas estabelecidas polo Conselho Federal de Contabilidade - CFC em consonancia com a Lei das Sociedades por Agoes e os
pronunciamentos lecnicos, as oriontagoos e as interpretagoes Idemcas emitidos pelo Comite de Pronunciamentos Conldbois - CPC. o aplicadas de maneira conslstente. Conlorme mencionado na nota explicativa n! 1. em virtude do encerramenio das alividades da Companhia,
demonstragoes linanceiras contemplam ajustes o provisoes roqueridos para empresas que nao estejam em continuidade operacional.
Neste contexto, a Co mpanhia preparou suas demonstragies linancei-

z

BrasTnoTnlamo 0^%^^

31 de dezembro de 2017,
A Admlnlstragdo

Note expllcallva
2017
2016
Dospesas Oporaclonals
11 (11.520)
(2.420)
Adminislralrvas e gerais
Outras despesas ope racionals
11
Prejuizo Operaclonaal antes
(11.520)
(2.420)
do Resultado Flnanceiro
Resultado Flnanceiro
12 (3.033)
(2)
Despesas linanceiras
12 4,569
101
Receitas linanceiras
(9.994)
(2.321)
Prejuizo antes do IRPJ e CSLL
(545)
IRPJ e CSLL
Prejuizo do Exercicio
(10.539)
12.321)
Prejuizo BiSsIco por Agao - RS
10.131
(0,03)
As notas explicatlvas sao parte Integranle das demonslragoes linanceiras.
Demonslragoes do Resultado Abrangente para os Exerclclos Flndos
31 rift nf»7Amhro
2017 « da 2018 (Fm milnams de reals - RSI
2017
2016
Prejuizo do Exercicio
(10.539)
(2.321)
Oulros rosullados abrangonles
_____ ^
Resultado Abrangente Total do Exercicio
(10.539)
12.321)
As notas explicatlvas sao parte integranle das demonstragoes linanceiras.
Demonstragoes dos Fluxos do Caixa par a os Exerclclos Flndos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Eim milhares de reals - RS)
Fluxo de Caixa das Atlvldades Operaclonals
2017
2016
(10.539) (2.321)
Prejuizo do exercicio
Ajustes para reconciliar o prejuizo do exercicio com o caixa
liquido gerado pelas (aplicados nas) alividades operacionais:
Provisaoj para riscos civeis, tribularios
trabalhlIstas e lornecedores a pagar
521
Uaixa do imobilizado, intangivel
(Aumenlo) rodugao dos alivt operacionais:
(9)
Adiantamento a Terceiros
(680)
Imposlos e conlribuigoes a recuperar
(6)
27
(20)
Outros erdditos
Despesas a Apropriar
(2)
13.899
14
Depdsilos juoiciais
Aumento (redugao) dos passivos operacionais
Fornecedores
(4)
(3)
(39)
3
Saldrios e lenas a pagar
147
(38)
Imposlos e conlribuigoes a recolher
Oulras Conlas a Pagar
(12°) _______
3.201
(2.371)
Caixa liquido aplicado nas alividades operacionais
Fluxo de Caixa das Atlvldades de Flnanciamento
Aumonto do capital social
3.750
Adiantamento para luluro aumento de capital
3.750
Caixa liquido gerado pelas alividades de linanciamenlo
Aumonto em Caixa e Equlvalentes de Caixa
3.201
1.379
Caixa o equivalenlos de caixa no inicio do exercicio
1.452
73
4.654
1.452
Caixa e equlvalentes de caixa no lim oo exercicio
Aumento
.................................................
em Caixa e Equlvalentes
..... . de Caixa
3.202
1.379
As notas explicalivas sao parle integranle das demonslragoes linanceiras.

clmonlo original do Ires mosos ou menos a partir da data da contratagao
e nao estSo sujeilos a variagoes significativas de seu valor,
4. Caixa o Equlvalentes de Caixa
2017
2016
4,654
1.452
Caixa e bancos
Total
4,654
1.452
5. Impostos e Conlribuigoes a Recuperar
2017
2016
Imposto de Renda Relido na Fonle - IRRF a recuperar
300
104
Programa de Integragao Social - PIS, Conlribuigao
para o Financiamonto da Seguridade Social COFINS o Imposlo Sobre Servigos - ISS (•)
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ/Contribuigao
546
60
Social sobre o Lucro Liquido - CSLL a recuperar
PIS/COFINS/CSLL a compensar
1
2
166
Total
846
_____
(') Imposlos incidentes sobre a receita de prestagao de servigos laturada medianto recebimenlo da tarila de inspegao. que serao recuperados no
momento da prestagao dos servigos ou caducidade do dlreito de reembolso dos adianlamentos.
6. Outros Crdditos
2017
2016
priados como receita. conslderando a caducidade do dirello de reembolso.
300
Adianlamenlo a lornecedores e empregados
_______
319
9. Patrimonio Llquldo: a) Capital social: O capilal social 6 de RS73.890
Total
------300 ------ 318
(RS73,890 em 31 d8 de20mbro de 2016) ropresenlado por 83.693.761
Impostos e ContrlbuIgSes a Recolher

s' Principals Politlcas Contebels: AsapolilicasUcontabe?sS descrites a
soguir t6m sido aplicadas consistontemenle para os exerclcios apresentados: a) ApuragSo do resultado: O resultado das operagoes e apurado em conformldade com o regime de competencia do exercicio, b) Recelta de servigos: A receila operacional a reconhocida quando da preslagio de servigos aos usuirios. Uma receila nao e reconhecida se hi
incorteza slgnllica liva na sua realizagao. c) Caixa o equlvalentes de
caixa: Abrangom saldos do caixa o invostimenlos linanceiras com ven-

exercicio Undo

DemonstragOes do Reaultado
para o* Exercicio* Flndos em 31 do Dezembro de 2017 e de 2016
(Em mllhares de reals - Rt. exceto o prejuizo bdsico por agao)

^

^

Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU
14
413
PIS. COFINS eISS
7
5
Outros
548
2
Total
568
420
8. Adiantamento de Cllentes: A Companhia possui o montante de
RS6.121 em 2017 e 2016, relalhro a valores recebidos por inspegoes veF
culares nao realizadas. Os valores ostao a disposigao dos proprietaries
dos veiculos ou caso n6o sejam requeridos no periodo legal, serao apro-

Liquidante ■ Sarglo Auguslo Demarchi - CRA-SP: 138070

a56es. lotalmente subscnlas e integral,zadas. sendo 1 agao ordinSria clas
se_A' B2-98i-986 a9003 Orifliterlas classo B e 708.774 agoes prelerenciais,
!°das nommatrvas e sem valor nominal.
Numero de aedes
Acjonistas
49.57
41.492.493
BR mspegoes S.A.
_
41.492.493
49.57
Companhia de Participagoes em Concessoes
708.774
0.86
Brisa Inlernaclonal SGPS S.A.

1

Oulros
Total

83.693.761

100.0

Contadora - Patricia Zanesco - CRC 1SP199453/0-6

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(SubsidiAria Integral)
CNPJ 61.074.176/0001-38 - NIRE 3530004292-1
ATA DA ASSEMBLED GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de mao de 2019. as 09h30, na sede da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

MEMBROS

(•'Companhia'). na Cidade de Sao Paulo, Esladode SSo Paulo. Avenlda das Nagdes Umdas, n° 11.711,21° andar,

CARGOS

INfCIO

MANDATO
TERMING

Brooklin, CEP 04578-000. PRESENQA: Prosento a unica acionisla tilular de agoes representalivas de 100”/. (cem

Luis Gulionez Mateo

Direlor Presidenlo

31.03.2017

por cento) do capital social da Companhia. conlorme assinaluras constantos do Livro do Presonga do Acionistas.

Mauticio Galian

Direlor

31,03,2017

A.G.O. DE 2020

CONVOCApAO: Dispensada em razao da presenga da acionisla titular das agoes representalivas do 100% (cem

Raphael de Luca Junior

Direlor

31.03.2017

A.G.O. DE 2020

por cento) do capilal social da Companhia, conlorme disp6e o artigo 124, pardgralo 4°, da Lei n" 6.404/76 ('Lei das

Aguslin David Bello Conde Valdes

Direlor

23.08.2018

A.G.O. DE 2020

Sociedades por Ag6es’} MESA: Assumiu a presidencia Luis Gutierrez Mateo, que convidou Mauncio Galian para

Francisco Eugenio Labourt

Direlor

30.11.2018

A.G.O. DE 2020

exorcer a lungSo de socreterio. ORDEM DO DIA: deliborar sobre a: (I) altoragao do soda social: (II) olteragSo do

Orlando Eliocer Ibarra Campo

Direlor

01.04.2019

arligo 16 do Estaluto Social: (III) eleigSo de Dirator da Companhia: e (iv) readequagio e ralilicagSo das atribuigoes

Oscar Garcia Serrano Jimenez

Direlor

24,05.2019

A.G.O. DE 2020

especilicas dos Direloros estabelecidas pela Superintendencia de Seguros Pnvados ("SUSEP"). DELI8ERA-

Simone Pereira NegrSo

Diretora

24.05,2019

A.G.O. DE 2020

pOES: O acionisla da Companhia decidiu, por unanimidade o sem ressalvas: (i) aprovar a alleragSo do enderogo

A.G.O. DE 2020

A.G.O. DE 2020

zo determinado. sendo que os procuradores nomeados para representar a Companhia em julzo poderao

(vil) Em virtude das eleigdes acima, as designagdes especilicas de responsabilidade do Sr. Luiz GuliSrrez Mateo
passam a ser de responsabilidade do direlor eleilo Sr. Oscar Garcia-Serrano Jimenez, quais sejam:
(a) Administralivo-FInanceiro (arligo 1”, III. da Circular SUSEP n” 234/2003); (b) pelo cumprimenlo das obrigagdes
da ResolugSo CNSP n“ 143/2005; (c) pelas relagoos com a SUSEP (arligo 1”, I, da Circular SUSEP n” 234/2003);
(d) Direlor responsavel pelo ncompanhamonto, supervis&o e cumprimenlo das normas e procedlmentos da
conlabilidade previstos na ResolugSo CNSP n° 321/2015; e as designagoes especilicas de responsabilidade do
Sr. Mauriclo Galian passam a ser de responsabilidade da diretora eloila Sra. Simone Pereira Negrao, quais sejam:
(a) polo cumprimenlo do disposlo na Lei n” 9 613/1998 (arligo 1”, IV. da Circular SUSEP n” 234/2003 o arligo 2”,
§ 2“ da Circular SUSEP n” 445/2012); (b) pelos controles inlernos (artigo 9”. Circular SUSEP n" 249/2004): (c) pelo
cumprimenlo da Circular SUSEP n” 344/2007 (arligo 2”, paragrafo unico, tudo conlorme quadro de ralllicagSes e
designagoes especilicas
readoquagdes abaixo: (viil) Ratilicar nos termos da ResolugSo CNSP n” 33002015.

ser nomeados por prazo Indeterminado. ParSgralo 1” - Os mandatos dos procuradores, na forma do

dos Diretores, a saber:

da eode social para Avonida dos Nag6es Unidas, n“ 14.261, do 17” ao 21° andar, Ala A, Vila Gertrudes - Sao Paulo/SP - CEP: 04794-000. com a alleragSo do artigo 2° do Eslatuto Social que passa a vigorar com a segulnle redagSo: ‘Artigo 2 - A Companhia tem sede e loro na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenlda
das Nagoes Unidas, n” 14.261, Ala A, do 17” ao 21” andar, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000.", (II) aprovar a alteragSo da forma do reprosontagSo da Companhia, prevista no caput 6o arligo 16” do Estaluto Social, que passara a ser exercida por dois diretores em conjunto. conlorme redagao abaixo: “Artigo 16”. A representagao atlva e
passive da Companhia, porante terceiros nos atos o operagoes de gestao ordinSria dos nsgdcios socials,
competirS a dois diretores em conjunto. que poderao nomear procuradores para tins especllicos e por pra-

"coput" deste arligo, deverao especilicar os poderes conferidos e o prazo de durogao. Nao se oulorgard

DIRETOR RESPONSAVEL

DESIGNATES ESPEClFICAS

Oscar Garcia Serrano
Jimenez

Direlor rosponsSvel (a) Adminislralivo-Financeiro (arligo 1", III, da Circular SU
SEP n" 234/2003); (b) pelo cumprimenlo das obrigagoes da ResolugSo CNSP
n’ 143/2005; (c) pelas relagfies com a SUSEP (arligo 1”, I, da Circular SUSEP
n” 234/2003); (d) Dirotor rosponsdvel polo acompanhamonto, suporvisSo o cumprimenlo das normas e procedimentos da conlabilidade previstos na ResolugSo
CNSP n” 321/2015.

Simone Pereira Negrao

Direlor rosponsdvel (a) polo cumprimenlo do disposlo na Lei n” 9.613/1998 (artigo
1”, IV, da Circular SUSEP n“ 234/2003 e arligo 2”, §2” da Circular SUSEP
n” 445/2012); (b) pelos controles mternos (artigo 9°, Circular SUSEP n” 249/2004);
|c) pelo cumprimenlo da Circular SUSEP n° 344/2007 (arligo 2°. paragralo unico).

Agustln David Bello
Condo Valdes

Direlor ressponsavel (a) rosponsSvel tecnico pelo cumprimenlo do disposlo no arda Circular SUSEP n” 234/2003: e (b) Direlor tecnico rosponsSvel pelo
tigol”. II.--------------acompanhamento. isupervisSo e cumprimenlc dos procedimentos atuariais pre*
vistos nas normas orm vigor (ResolugSo CNSP n” 321/2015); (c) Direlor rosponsSvol pela conlralagSo de corre spondonlos do microsseguro e polos servigos por
eles proslados (artigo 11,1. d a Circular SUSEP n" 442); (d) Direlor responsSvel
pela contratagSo e supervisSo de ropresentanlos de seguros e polos servigos por
eles proslados (arligo 16,1, da ResolugSo CNSP n“ 297); (e) Dirotor responsSvel
pela s (ungoos previstas polo arligo 3” da Circular 570 de 22 d maiodo 2018.

poder de substabeleclmento nas procuragoes, exceto no caso de mandate “ad judlcla”. Pardgralo 2” - A
Olretoria poderi aulorizor um sd Dlretor a representar, atlva e passivamente, a Companhia, desde que tenha indicodo em reunlao especfflca, o ato ou operagao na qua! aerd representada por um so Dlretor. Neste
caso, a Ala da Reunlao da Diretorla que deliberar sobre esse assunto devord mencionar especificamente
atos e operagoes para a prdtica dos quais a representagao isolada fol autorizada e, caso necessSrio,
devera ser arquivada no Registro de Comercio competente.”. (ill) Eloper ao cargo do Dlretor da Companhia.
para cumprir mandate ate Assombloia Goral OrdinSria a se roalizar em 2020. o Sr. OSCAR GARCIA-SERRANO
JIMENEZ, ospanhol, solleiro, cconomista, porlador da cddula de idonlidado para ostrangoiros RNE n” G433.4057 CGPl/DIREX/DPF e Inscrilo no CPF/MF sob n” 712.009.531-50.com enderego para estes (ins na cidade de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida das NagSes Unidas, 11.711,21” andar. Brooklln, CEP 04578-000, devidamente aprovado pela Coordenadoria Geral de Imigragao, atravds do procosso n” 47039.003429/2019-01 e com
aulorizagSo prdvia concedida pela SUSEP por meio da Carta Homologatdria Eletrin ca n” 25/2019/SUSEP/
DIORG/CGRAL. (iv) Eleqer, conlorme autorizagao previa concedida pela SUSEP. por meio da Carta Homologaloria Eletronica n” 21/2019/SUSEP/DIDRG/CGRAL. ao cargo de Diretora da Companhia. a Sra. SIMONE PEREIRA
NEGRAO, brasiloira casada. advogada. porladora da Cddula de Idonlidado RG n” 19.157.798 SSP/SP e mscrila
no CPF/MF sob n” 142.976.518-66. domiciliada na Capilal do Esiado do SSo Paulo, com enderego comercial na
Avenida das NagSes Unidas, n” 11.711, 7" andar, Brooklin - S5o Paulc/SP • CEP: 04578-000, para cumprir man

(lx) Autorizar os administradores da Companhia, na forma do Estaluto Social, e/ou

date complementar aid Assembleia Geral OrdinSria a se realizar em 2020. (v) Os Direloros ora oleitos. lomam pos

constlluldos. a pralicarem lodos os demais atos necessSrios S ImplementagSo e tormallzagSo dos atos e delibora-

se mediants a ossinatura do respective termo de posse, lavrado em livro prSprio, aceitam o cargo e declaram. sob

goes ora previstos. ficando desde jS investidos dos mais amplos. gerais e ilimitados poderes para representar a

as penas da lei, que: njo estSo impedidos de exercer o comSrcio ou a admlnisIragSo de sociedades mercanlis em
virtude do condonagSo criminal, tampouco estSo impedidos. por lei especial, ou condenados por crime lalimentar,

sociodade peranle lodas e quaisquor autoridades publlcas federate, estaduais e/ou municipais, incluindo, mas nSo
termos da legislagao
se limitando a submissSo desta ata a Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP,

de prevaricagSo, peila ou suborno, concussSo. peculate, conlra a economia popular, a IS publics ou a propriedade,

em vigor. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tralar. loi susponsa a sossao polo tempo nocessano a lavra-

ou a pena criminal que vede, ainda que lemporariamente. o acesso a cargos publicos, nao estando incursos em

lura da presenle ala. quo. depois de lida e achada conlorme. loi aprovada e assinada por lodos os presenles. AS-

procuradores legalmente

quaisquor dos crimes previstos em lei ou nas roslrlg6os logais que possa impedl-los do exercer alividades morcantis, em conformldade com o disposlo no artigo 37, incise II, da Lei n” 8.934, de 18 de dezembro de 1994

MAPFRE Panic.pagoes S.A. p. Lute Gutierrez Mateo, Direlor Presidonle. CERTIDAO: A presenle ata 6 cipia liel

e no arligo 147 da Lei das Sociedades por Agoes, cientes de que qualquer dedaragSo falsa importers em respon- da original, lavrada em livro prdprio. SSo Paulo, 24 de mate do 2019. Luis Gutterrez Maleo - Presidenlo, Mauriclo
sabilidade criminal, (vl) Em virludo das alteragdes era aprovadas, a Direloria da Companhia flea assim composta:

I imprensao/ficiaI
OCAWNGSCrUIIOOk S*0<«JLCr

SELO DE AUTENTI1C1DADE

Gallon - Secretario. JUCESP n" 529.301/19-2 em 02/10/2019. Glsela Slmlema Ceschln - Secreterla Geral.
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CNPJ/MF n' 57.722.118/0001-40
EXTRATO DE CONTRATO
Procesao n»: 962/2019. Conlrato HEAB n»: 211/19, Controtada: /VGA
Jardlnopolis - Wtic/eo do Goronciamenlo Ambienlal Lida. Objeto: Prestagao de servlgos de coleta, transporle. tratamento e destinagfio. pela contratada, dos residues sdlidos dos servigos de saiide do Grupo A, B e E,
classilicados na RDC 222/18 (AnvIsa/MS) e ResolugSo Conama
358/2005 do Minist4rio do Meio Ambiente, gerados no Hospital Esladual
Amdrico Brasllienso. Assinatura: 20/8/2019. Vig6ncla: 12 mesas, a conlar
de 1/9/2019. Valor: R$ 180.000,00. Procesao n't 496/2019. Conlrato n':
242/19. Conlratada Conical Comordo de Produlos Cinjrglcos Lida. Ob
jeto: Fornocimento de prdtese parcial
parcialdequaariltipo
de quadril tipo Thompson,
in
em regime de consignagao. nas quanitidades ostimadas para o periodo de 12
meses. Assinatura: 18/ 9/2 019, Vigencia: 12 meses, a contar de
10/10/2019. Valor: RS 18.000.00. Processo n!: 704/2019. Conlrato n':
243/19. Conlratada: Conical Comercio de Produlos Cirurgicos Lida. Ob
jeto: Fornecimento. em regi
do consignagao, de Sncora em tit6nlo
rosqueada, item 1 do Pregao 120/19 Assinatura; 18/9/2019. Vigdrcia 12
meses, a conlar de 1/10/21019. Valor: RS 21.000,00. Processo n»:
883/2019. Conlrato n': 244/19, Conlratada: Conaud Audilores Independenles. Objeto: Preslagao de servigos proiissionais de auditorla Independento sobre as demonstragoes contSbeis e a anSlise dos controles
inlernos realizados pela contratante, perlinontes ao exerclclo de 2019.
Assinatura: 20/9/2019. Vigencia: 180 dias, a conlar do 1/10/2019. Valor:
RS 34.000,00. Processo n': 660/2019. Conlrato n5: 245/19. Conlratada:
HP Bioprotesos Lida. Objeto: Fornocimento. em regime de consignagao.
de conjunlo Shunt Lombo Peritonial - Item 1 do Orgamento CS nB
2054/2019. Assinatura: 20/9/2019. Vigencia; 12 meses, a contar de
9/11/2019. Valor: RS 3.406,20. Processo n»: 469/2019. Conlrato n‘:
246/19. Conlratada:
naoa: Brocarn
Biocalh comercio
Comercio de produlos
Produlos Modico-hospna
Medico-Hospilalares
Lida. Objeto: Fornocimento de sistema de liltragdo infra-arterial tempordrio, em regime de consignagao, nas quanlidades estlmadas para o periodo do 12 meses, Assinatura: 20/9/2019. Vigencia: 12 meses. a contar
de 2/10/2019. Valor: RS 70.000,00. Processo n": 469/2019. Conlrato n1
247/19. Conlratada: Modicsolution Produlos Medico Hospilalares Lida.
Objeto: (orneclmento de llltro do vela cava converslvel, em regime de
consignagao, nas quanlidades estimadas para o periodo de 12 meses
Vigencia: 12 meses, a contar de 2/10/2019. Valor: RS 52,950,00. Procesn': 469/2019. Contralo n*: 248/19. Conlratada: Somma Produlos Hospilalares Lida. Objeto: Fornecimento de cateter balao para angioplastia
arterial e stent auto expansive),
regime de consignai
agao,
quantidades ostimadas para o periodo dee 12 meses. Assina.tura: 20/9.1/2019.
Vigdncia: 12 meses, a contar de 2/10/2019. Valor: RS 44.912.00. Proces
so nB: 535/2019. Conlrato nB: 249/19. Conlratada: DPI Dislribuidora de
Implartes Onopedicos Lida EPP. Objeto: Fornecimento de fio gula, placa o paraluso para artrodoso em regime de consignagao, nos quanlida
des estimadas para o periodo de 12 meses. Assinatura: 23/9/201 9.VIgencia: 12 meses, a contar de 4/10/2019. Valor: RS 70.790,75. Procesao
nB: 1085/2019, Contralo MATER nB: 250/19. Conlratada: Handle Comerdo de Equipamenlos Midicos Lida. Objeto: Fornecimento, em regime de
consignagao, de cateter balao do tamponamonto uterino. Assinatura:
23/9/2019. Vigencia: 12 meses. acontarde 26/9/2019. Valor: RS 8.300,00.
Processo nB: 1249/2019. Conlrato nB: 251/19. Conlratada: E.Tamussino
& Cia Lida. Objeto: Fornecimento. em regime de consignagao de mola
descarldvel para embolizagao e sistema para fechamonlo de canal arte
rial. Assinatura: 25/9/2019. Vigencia: 12 meses. a contar de 2/10/2019.
Valor: RS 19.560,00. Processo nB: 1194/2019. Contralo nB; 253/19. Con
lratada Biocalh Comercio de Produlos Medico-Hospilalares Lida. Obje
to: Fornecimento de estabilizador de tecidos cardiac os (ar teria coronaria), em r’egime de consignagao. nas quanlidades eslimladas para o
periodo d«e 12 meses. Assinatura: 26/9/2019. Vigencia: 12 meses. a contar de 4/10/2019. Valor: RS 13.500,00. Processo nB: 907/2019. Conlrato
nB: 254/19. Conlratada; Cerlsys Tecnologia da Inlormapao Lida. Objeto:
Aquisigdo do licengas o implantagao de sistema para aulomagdo de procossos de negdclos (RPA) para o HCFMRP-USP, utilizando a solugao
Ibm Robolic Process Automation With Automation Anywhere Plalalorm
Express Virtual Server Monlhy License. Assinatura: 26/9/2019. Vigencia:
12 meses. a contar de 3/10/2019. Valor. RS 152.288.24. Processo nB:
1245/2019. Contralo nB: 255/19. Conlratada: Syncrohlm Dlstribuldo"
Llda. Objeto: Fornecimento de stent expanslvel por balao. em regime _.
consignagao. nas quanlidades estimadas para o periodo de 6 meses.
Assinatura: 30/9/2019. Vigencia: 6 meses, a contar de 7/10/2019. Valor:
RS 10.172.50. Processo nB: 1189/2019. Conlrato nB: 256/19. Conlratada:
Biocalh Comercio de Produlos Medico-Hospilalares Lida. Objeto: Fornecimento. em regime de consignagao. de shunt inlracorondrio e disposilivo
para posicionamento ou manipulagao do coragao. Assinatura: 30/9/2019.
Vigencia. 12 meses, a contar de 3/10/2019, Valor: RS 11.000.00. Proces
so nB: 456/2019. Contralo nB: 257/19. Conlratada: Conical Comercio de
Produlos Cirurgicos Lida. Objeto: Fornecimento de cabega intercambidvel para protese. componente acetabular e femural e paraluso, em regide consignagao, nas quanlidades estimadas para o periodo do 12
meses. Assinatura: 30/9/2019. Vigencia: 12 meses. a contar de 7/10/2019.
Valor: RS 345.000.00, Processo nB: 1360/2019. Conlrato HEAB nB.
258/19. Conlratada: Cristalia Produlos Quimicos e Farmaceuticos Lida.
Objeto: Fornecimento de escovas para degermagao e anllssepsia prd-oporaldria das maos para alendimenlo ao Hospital Esladual Amdrico
Brasiliense, localizado na Alameda Aldo Lupo, nB 1260. na Cidade de
Americo Brasiliense-SP. Assinatura; 1/10/2019. Vigdncia; 12 meses, a
conlar de 7/10/2019. Valor: RS 42.288.00, Processo nB: 1227/2019, ConIrato nB: 259/19. Conlratada: Biocalh Comercio de Produlos Medico-Hos
pilalares Lida. Objeto: Fornecimento, em regime de consignagao, de
bainha Introdutora. Assinatura: 2/10/2019. Vigencia: 12 mes
ses, a contar
de 2/10/2019.Valor: RS 7.500.00. Processo nB: 1100/2016.....................
Termo RR nB:
119/19, Conlratada: Dicopy Copiadora e Servigos Lida. Objeto: Disponibilizagdo do equipamenlos (mulliluncionais) deslinados d impressao e
reprografia de documenlos. a serem Inslalados nas dopendencias do
Hospital das Clinicas da FMRP-USP - Campus Universitdrio, incluindo o
lorneclmento do suprimentos (exceto papel) e servigos do manutengao
preventiva o corrotiva. Assinatura: 23/9/2019. Vigeneia: 12 meses a con
tar de 23/10/2019. Valor: RS 79.561,32. Procesao nB: 874/2018. Termo
RR nB; 120/19. Contralada: Sorusys Tecnologia e Aulomagao Industrial
Eirell. Objeto: Prorrogagdo do Conlrato nB 158/18 que tern pot objeto a
condusao dos servigos do sistema de delecgao, alarme e combate a inedndios para o Prddlo do HC Crianga, incluindo o CER do HCRP - Cam
pus Universitdrio. Assinatura: 23/9/2019. Vigencia: prorrogada por 52 dias
a contar do 28/9/2019. Processo nB: 1089/2017. Tormo HEAB RR nB;
121/19. Conlratada: White Martins Gases Industrials Lida. Objeto: Prorrogagoo e alteragao do Contralo 250/17. que trata do fornecimento continuado de gases mediemais. incluindo a locagdo e servigos de manuten
gao preventiva e corretiva de tanque crlogenico do armazonamonto o
abastecimento de oxigenio medicinal liquido para o Hospital Esladual
Americo Brasiliense. Conlratada: While Marlins Cases Industrials Lida.
Assinatura; 26/9/2019. Alteragao: Clausula VI, Item 1,1 - Corrigindo valor
do objeto 2 quo constou orrado no CP 250/17. Vigencia: 12 meses a
conta r de 2/10/2019, Valor; RS 127,060,68, Processo nB: 239/2019, TerHERP RR n': 122/19. Conlratada: Mega Tercelrizagao do Servigos
em GeralEireli. Objeto: prorrogagdo do Conlrato 8719 quetrata da prestagdo de servigos especializados de limpeza hospitalar e conservagao
predial, com fornecimento de mdo-do-obra, saneantes domissanilarios,
materiais e equipamenlos, para a obtengao de adequadas condigoes de
salubridado e higieno sob a inloira responsabilidade da conlratada, em
dreas dafinidas pelo HERR Assinatura: 26/9/2019. Vigencia: 2 meses a
conlar de 1/10/2019. Valor: RS 189.650,64
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Adico Imobiliaria e Comercial S/A
CNPJ/MF N*. 33.251.570/0001-03
Edital de Convocagdo - Assemblaia Geral Extraordlndrla
Ficam os Senhores Acionislas convocados para Assembleia Geral
Exlraordindria. a realizar-se em 16/10/2019, bs 9:00 horas, na sede
social, para deliberarem sobre a seguinle Ordem do Dia: 1) Em
Assembleia Geral Exlraordindria (a) Eleigao dos Membros do Conselho
do Adminislragao; e (b) Outros assuntos do inleresso geral. Olivia Pereira
Bueno Ramazzotti - Dlreiora.

GOiuxz&rUMOdM Mom-jus

SELO ueAUTENTtlCIDADE

MAPFRE SEGUROS GERAIS. Sft.f"

(Em Organiza?4o)
Ala da Assemblaia Geral da Conatituicao de Socisdade por Agoes
realizada am 02 de .
ids 2019
Data, Hora e Local: Aos 02/04/2019, 6s 09h16, na sede social. Qudrum
de Instalagao: veriiicou-se a ptesenga dos Fundadores da Sociedade conlorme bolellns de subscrigao, (Anexo II) e llsta de presenga (Anexo III).
Mesa: Sueli de F6tima Ferrettl - Presidente; Cleber Faria Fernandes SecrelOrio. Dellberagoes da Ordem do Dla, aprovadas por unanimldads da votos: (a) conslilutr a N.L.O.S.P.E. Empresndi msntos • Participagoes S.A., sociedade por agoes com sede na Rua Pamplona, 724 - 7#
andar, conjunlo 77, CEP: 01405-001, Sao Pauio-SP; (b) lixar o capital
social da Companhia em RS 500.00 dividido em 500 agoes ordinSrias. nominalivas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas. nesta data, conlorme bolellns de subscrigao anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva. o Estatuto Social da Companhia, que passa a
lazer parte rnlegrante da presente ala (Anexo I); (d) aprovar. nos tormos,
do § 1* artigo 130 da Lei n1 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em
forma de sumario; (e) elegor as pessoas abaixo qualllicadas para compor
a Diretoria com mandato anual que vigorara ate a posse dos eleitos pela
AGO de 2020. Diretores: Sueli de Filima Ferrettl. RG n" 7.743.932-6,
SSP/SP, CPF/MF n1 764.868.778-04, para o
rgo de diretora. Cleber
Fario Fernandes. RG n» 23.360.684-1. SSP/SP. CIFF/MF n» 192.212.35874.
a o cargo de diretor. Os Diretores ora eleitos declaram sob as penas
da
nao oslarem incursos em nonhum dos crimes previstos em Lei
especial, que os impegam do exercer alividades mercantis. Encerramento: Nads mais havendo a Iratar, lavrou-se esla ata que, llda e aprovada, foi assinada pelos prosentes. Sao Paulo, 02/04/2019. Assinaturas:
Mesa: Sueli de Fatima Ferrettl - Presidente da Assembleia e Diretora
Eloila. Cleber Faria Fernandea — Secretario da Assembleia e Diretor
Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro OAB/SP 105.311-A e
OAB/RJ 19.553. (Anexo I)-Estatuto Social. Capitulo I-Da Denomlnagao, Sede, Objeto e Duragao. Artigo 1B. A N.L.O.S.P.E. Empreondlmentoa e Partlclpagoea S.A. 6 uma sociedade aninima quo rege-se por este
Estatuto Social e pelas demais disposigoes legais que Ihe forem aplicavels.
Artigo 2®. A companhia
:omp;
tern sede o toro na Rua Pamplona nB 724. 7B
andar. conjunlo 77. Bairro Jardim Paulisla, Sao Paulo-SP, podendo abrir
fillais, agendas ou escrildrios por deliberagao da direloria. Artigo 3B. A
Companhia terni por objeto social a participagSo em oulras Sociedades.
como sdcia ou acion
acionista, no pals ou no exterior ['holding'). Artigo 4B. A
Sociedade tera prazo indeterminado de duragao. Capitulo II - Do Capital.
Artigo 5B. O capital social 6 do RS 500,00, represontado por 500 agoes,
sendo todas ordinarias nominativas. sem valor nominal, sendo RS 200,00
Intogralizados e o res!ante a integralizar no prazo do 12 meses a contar
desta assembleia. § 1B. Cada agao corresponde a um veto nas deliberagoes socials. % 2*. As agoes provenientes do aumento de capital serao
distnbuidas enlre os acionistas, na forma da lei. no prazo que for fixado
pela Assembleia quo deliborar sobre o aumento de capital. § 3B. Modianlo
aprovagao de ackmislas representando a maioria do capital social, a com
panhia poder6 adqulrir as prdprias agoes para eleito de cancolamonto ou
permanencia em tesouraria, sem diminuigSo do capital social para posleriormente aliend-las, obsorvadas as normas legais e regulamentares em
vigor. Capftulo III - Da Assemblaia Geral. Artigo 6>. A Assembleia Geral
reunir-se-4, ordinariamente, nos 4 primoiros meses ap6s o oncerramento
do exercicio social, e. extraordinariamente. sempre que os interesses
sociais o exigirem. § 1B. A Assembleia Geral sera presidida por acionistas
ou diretor eleito no ato. que convidard, denlre os diretores ou acionistas
pre semes, o secretdrio dos trabalhos. § 2B. As dellberagoes das Assembier
Gerais Ordindrias o Extraordindrias, ressalvadas as excegoes previstas em lei e sem projuizo do disposto noste Estatuto Social, serao torna
dos por maioria absoluta de voto, nao computando os votos em branco.
Capitulo IV - Da Admlnlstragio. Artigo 7B. A admlnislragdo da Compa
nhia sord oxercida por uma diretoria, composta por no minima 2 e no
mdximo 10 membros. todos com a designagao de diretores, podendo ser
acionistas ou nao. resldentes no pais, eleitos anualmente pela Assembleia
Geral, permitida a reeleigao. Vencido o mandato, os diretores continuaroo
no exercicio do sous cargos, at6 a posse dos novos eleitos. § 1". Os direto
res licam dispensados de prestar caugao e seus honordrlos serao lixados
pela Assembleia Geral que os eleger. § 2B. A investidura dos diretores nos
cargos lar-se-d por termo lavrado no livro prdprio. Artigo 8B.
t No caso de
impediimento oc:asional do um diretor, sues lungdos serao oxercidas por
qualquer outro diretor. indicado pelos demais. No caso do vaga. o indie ado
deverd permanecer no cargo ate a eleigao e posse do substituto pela
Assembleia Geral. Artigo 9B. A diretoria tern amplos poderes de adminisIragao o gestao dos negdeios socials, podendo pralicar todos os alos
necessaries para gerenciar a Sociedade e represenld-la perante terceiros,
em julzo ou fora dele, e perante qualquer autondade publica e orgaos
governamentats federais. estaduais ou municipais; exercer os poderes norde gerencia; assinar documenlos. escrituras. contratos o inslrumontos de erddito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar conlas
banedrias; conlratar iemprdstimos. concedendo garantias, adquirir, vender,
onerar ou ceder. no todo ou em parte, bens mOveis ou imoveis. Artigo 10B.
A representagao da Companhia em juizo
fora dele, assim como a prdtica de todos os atos releridos no arttigo nono competem a qualquer diretor.
agindo isoladamenle, ou a um ou imais procuradores, na forma Indicada
respectivos mstrumentos de mandato. A nomeagao de procurador(es)
dar-sc-d pela assinatura isolada de qualquer diretor, dovendo os inslrumentos de mandato especilicarem os poderes conferidos aos mandalanos
e serem outorgados com prazo de validade nao superior a um ano, exceto
em relagdo as procuragoes 'ad judicia*. as quais poderdo ser oulorgadas
por prazo indeterminado. § Onico. Deponderdo da aprovagdo do acionislas representando a maioria do capital social a preslagao de avals lianges
e outras garantias em favor do terceiros. Artigo 11B. Compete a direloria
superinlender o andamento dos nogdeios da Companhia. praticando os
atos necossarios ao seu regular funcionamonto. Capitulo V - Conselho
Fiscal. Artigo 12*. A companhia tera um Conselho Fiscal, de luncionamento nao permanenle que. quando instalado. deverd ser composto de, no
mlnimo, 3 e. no mdximo, 5 membros eletivos o igual numero de suplentes,
acionistas ou ndo. § Clnlco. Os membros do Conselho Fiscal serao eleilos
pela AGO para um mandato de 1 ano. permitida a reeleigao. Capftulo VI
- Disposigoes Gerais. Artigo 13B. O exercicio social da Sociedade coin
cide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.
Quando do oncerramento do exercicio social, a Sociedade preparard um
bala■ngo patrimonial e as demais demonstragoes financeiras exigidas por
Lei. Artigo 14B. Os lucros apurados em cada exercicio terao o destino que
a Assembleia Geral Ihes der, conlorme recomondagao da diretoria, depois
de ouvido o Conselho Fiscal, quando em lundonamento. e depois de leitas
as dedugoes determinadas em Lei. Artigo 15B. Mediante decisao de acionislas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderd preparar balangos intorcalares a qualquer momento, a lim de determinar os
resullados e distribuir lucros em porlodos menores. Artigo 16B. A Socie
dade dislrlbuird, como dividendo obrigatdrio em cada exercicio social, o
percentuai mlnimo previsto e ajustado nos termos da leglslagao aplicdvel.
Artigo IT®. A Sociedade entrara em liquidagao nos casos previstos em lei
por deliberagao da Assombleia Geral. com o quorum do acionislas
representando a maioria do capital social, a qual determinard a forma de
sua liquidagao, elegera os liquidanles e lixard a sua remuneragdo. Artigo
18B. Qualquer agao entre os acionistas ou deles contra a Companhia,
loro da Comarca do Sao
baseada neste estatuto social, serd proposta
Paulo-SP. JUCESP - Registrado sob o NIRE 35.300.535.766 em
06/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secreldria Geral.
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KJ W
CNPJ 61.074.175/0001-36 - NIRE 3530004292.1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de abril de 2019. 6s 15h00, na sede da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. /"Companhia*). na Cidade de
S6o Paulo, Estado de S3o Paulo, Aveni da das Nagdes Unidas. n° 11.711,
21' andar, Brooklin, CEP 04578-000, PRESEN$A: Presonle a unica
acionlsta titular da agoes representativas da 100% (cam por cento) do
capital social da Companhia. conforme asslnaturas constantes do Llvro
nsada em
..........2.
razSo da
de Preseniga de Aclonistas. CONVOCApAO: Diaper...2..
presojnga
‘ da acionista titular das ag5es representativas de 100% (com
pot Clonto) do capital social da Companhia. conforms dispdo o artigo 124.
parigralo 4°, da Lei n" 6.404/76 ('Lei das Socledades por AgSes").
MESA: Assumiu a preslddncia Luis Gulidrrez Mateo, quo convidou Mauricio Gallon para exercer a lungSo de secret4rio. ORDEM DO DIA: delibesobro a (I) oleigio do Dirotor da Companhia; o (ii) ratilicar as atribuigoes espacilicas dos Diretores estobelecidas pela Superinlendencla de
Seguros Privados l"SUSEP"l DELIBERApiES: O acionista da Compa
nhia decidiu, por unanimidade e sem ressalvas: (I) Eleaer ao cargo de
Diretor da Companhia, o Sr Orlando Ellocer Ibarra Compo, colombiano,
casado, socuntSno. portador do RNM n' G433412A e inscrito no CPF/MF
sob n" 712.009.511 -07, domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo.
com enderego comercial na Avenida das Nagoes Unidas. n' 11.711,
21' andar, Brooklin - SSo Paulo/SP • CEP: 04578-000, para cumprir mandato complementar a!6 Assombleia Geral Ordindria a se realizar am
2020, (ii) O Diretor ora oleilo, toma posse modianlo a assinatura do respeclivo termo de posse, lavrado em livro prdprio, aceita o cargo e declara. em documento prdprio e separado desta ata, sob as pen as da lei,
quo: (a) preenche as condigies provislas na ResolugSo CNISP 330/2015
e. (b) n5o estd impedido de exercer o comdrcio ou a adminislrag6o de
sociedades mercantis em virtude de condenagSo criminal, (ampouco
esld impedido, por lei especial, ou condenado por■ crime lalimentar, de
prevaricagSo peita ou suborno. concussSo. peculaho. contra a economia
popular, a 16 publica
propriedado.
a pona criminal que vede.
ainda qua temporariamente, o acesso a cargos pubiicos nSo estando Incurso em quaisquer dos crimes provislos em lei ou nas restrigoes legais
quo possa impedi-lo de exercer alividades mercantis, em coniormidade
com o d.sposlo no artigo 37. inclso II. da Lei n” 8.934, de 18 de dezembro
de1994 onoartigo147daLoidas Sociedades por Agoes. ciente de quo
qualquer declaragSo lalsa Importari em responsabilidade criminal.
(Ill) Em virtude das alteragdes ora aprovadas. a Diretoria da Companhia
lica assim composla:
MEMBROS

CARGOS

MANDATO
INlCIO

t£rminq~

Ditolor Presidente 31,03.2017 A.G.O, DE 2020

.uis Guliorrez Maleo
vlaurlcio Galian

Diretor

31.03.2017 A.G.O. DE 2020
31.03.2017 A.G.O. DE 2020

Raphael de Luca Junior

Diretor

Agustln David Bello
Oonde Valdes

Diretor

23.08,2018 A.G.O. DE 2020

rrancisco Eugenio
.abourl

Diretor

30.11.2016 A.G.O. DE 2020

Orlando Ellocer
barra Camoo

Diretor

01.04.201S A.G.O. DE 2020

(iv) Ralificar, nos lermos da Resolugdo CNSP n" 330/2015, as designacoes especilicas dos Diretor s, a saber:
DIRETOR RESPONSAVEL

DESIGNAgOES ESPEClFICAS

Luiz Gutierrez Mateo

Diretor res ponsavel (a) Admlnistrativo-Financeiro irtigo fill, da Circular SUSEP
n" 234/2 003 ); (b) pelo cumprimonlo das
da
Resolugdo
CNSP
obrigagdes
n° 143/2005; (c) pelas relaig6es com a
SUSEP (artigo f, I. da Circular SUSEP
n“ 234/2003); (d) Diretor responsdvel pelo
acompanhamonto. suporvisdo e cumpnmento das normas e procedimenlos da
contabilidade previstos na Resolugdo
CNSP n" 321/2 015.

Mauricio Galian

Diretor responsdvel (a) pelo cumprimenlo
do disposto na Lei n‘ 9.613/1998 (artigo 1°,
IV, da Circular SUSEP n’ 234/2003 e artigo
2°, §2* da Circular SUSEP n" 445/2012);
(b) pelos conlroles inlernos (artigo 9°, Cir
cular SUSEP n' 249/2004); (c) pelo cumprimento da Circular SUSEP n° 34 4/2007
(artigo 2'. pardgralo unico).

Agustln David Bello
Conde Valdes

Diretor (a) iresponsdvel tdcnlco peto cum—imento doI disposto no artigo t". II, da Cirprimt
cular SUSEP n' 234/2003. e (b) Diretor Idcresponsdvel pelo acompanhamonto,
supervisdo e cumprimenlo dos procedimentos aluariais previstos nas normas em
vigor (Resolugdo CNSP n“ 321/2015); (c)
Diretor responsavol pela contratagdo de
correspondenles do microsseguro e polos
servigos por eles prestados (artigo 11,1, da
Circular SUSEP n* 442); (d) Diretor res
ponsdvel pela contratagdo e supervisdo de
representantes do seguros e pelos servi
gos por etes prestados (artigo 16.1, da Re
solugdo CNSP n' 297); (e) Diretor responsdvel pelas lungoos provislas pelo artigo 3"
da Circular 570 de 22 do malo do 2018.

(v) Autorlzar os administradores da Companhia, na forma do Estatuto
Social, o/ou seus procuradores legalmenlo conslituidos. a pra ticarem todos os demais atos necessdrios d implementagdo e formal:zagao dos
alos a dellberagoes ora previstos, licando desde ja Inveslldos dos mais
amplos, gerals e ilimltados poderes para ropresentar a sociedade peran
te todas e quaisquer autoridades publicas lederais, estaduais e/ou muni
cipais, Incluindo. mas ndo se limitando a submissao desta ata d Superintendencia de Sejguros Privados - SUSEP. nos termos da legislagdo em
vigor. ENCERR,__________
AMENTO: Nada mais havendo a Iratar. foi suspensa a
sessdo pelo tempo necessdrio d lavratura da presente ata, que, depois
do lida o achada conlorme, loi aprovada e assinada por todos os prosonLuis Gutierrez Maleo, Presidente da Mesa;
Mauricio Galian, Secretdrio da Mesa Acionista MAPFRE Parliclpagdes
S.A. p. Luis Gutldrrez Maleo. Diretor Presidente. CERTIDAO: A pre!sente
ata d cdpia liel da original, lavrada em livro prdprio. Sdo Paulo, 01 dei abril
do 2019, Luis Gutierrez Mateo • Presidente; Mauricio Galian ■ Secretd
rio. JUCESP n" 485.462/19-9 em 12/09/2019. Gisela Simiema Ceschin Secretdria Geral,___________________________________________________

Fundagao Butantan
CNPJ61.189.445/0001-56
EXTRATO DO CONTRATO
Processo nB 001/0708/001.764/2019. Contralo de Preslagdo de Servigos
n" 152/2019 Dala da assinatura: 01/10/2019 Contratante: FUNDApAo
BUTANTAN Conlratada: AIMARA COMERCIO E REPRESENTApOES

Fundagao de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistencia do HCFMRP-USP

' imprensaoficia!

Sao Paulo. 129 (189)-9

Didrio Oficial Emprcsanal

Fundafao de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistencia do HCFMRP-USP

CNPJ/MF n" 57.722,118/0001-40
DESPACHO DO DIRETOR EXECUTIVO DE 04/10/2019
Processo 1238/2019 - Autorlzando a aquisigdo dos materials para realizagao de andlise PWV e anal.se de pressao central para o departamentc
de Cllnica Mddica da Nefrologla do Hospital das Clinicas por dispenatravos da empress Biolink Equipamenlos Mddicos Lids. CNPJ
069.349.291/0001-04, por € 10.700.00 totalizando o valor oslimado de
RS 48.210,99, para atender ao Projelo CNPO * Inlluencia do baixo peso
ao nascer sobre a lungdo renal e o dano vascular * - 422504/2016/5. com
base no inciso XI do Artigo 23 do Regulamento da FAEPA.

LTDA CNPJ: 57 202 418/0001-07. Objeto; Aquisigdo do 1.350 unidades
de Kit Alere Dengue NS1 teste Imunocromatogrdlico com 20 testes, da
marca Abbott, para desenvolvlmento do Estudo DEN-03-IB Vigdncia
A vigdncia do prosente contralo Iniciard a parlirda assinatura e findard no
prazo de 12 (doze) meses, a contar da emissdo da Ordem de Inlcio pelo
Deparlamento de Compras. com a conclusdo de seu objeto e respectiva
quitagdo. Valor Pelo (omecimento do objeto ora contratado. a contratante
pagard d conlratada o valor total estimado de RS 585 900,00 (quinhentos
e oitenla e cinco mil e novecentos reals), proporoonalmente d eletrva
execugdo dos fornedmentos, considerando o valor unltdrio por kit de
RS 434,00 (quatrocentos e Irlnta e quatro reals), em 30 DDL, a panir da
| entrada da nota fiscal no setor fmanceito da contratante._______________

Pdgina do Di&rio Oficial certiflcada pela Imprensa Oficial do Estado de SSo Paulo em 05/10/2019 12:28:31.
N° de S6rie do Certificado: A06CB82D04A9A8594824A1C90B05647461218BDC
[ Ticket: 32814758 J - www.imprensaoficial.com.br
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Diiirio Oflcial Empresarial

• • C onQmitfso
sabilidades da admlnistragSo e da governanqa pelas demonsbagdos
conlibels: A adminislrafio 6 responsivel pela elaborapio e adequada
apresentagio das demonstrapSes conlibels de acoido com as prilicas
contibeis adoladas no Brasil e pelos controles inlcrnos que ela deleiminou
como necessaries para permitir a elaborapao de demonstrapfies contabeis
livres de distorpSo relevanle, Independentemente se causada por fraude
Na elaborapao das demonstrapfies contabels, a admlnlstrapSo 0
responsivel pela avaliapao da capaddade de a Companhia contmuar operando, divulgando, quando apllcavel, os assuntos relacionados com a sua
continuldade operacional e o uso dessa base contabil na elaborapao das
demonstrapdes contabels, a n3o ser que a administrapao pretenda llquidar
a Companhia ou cessar suas operapdes, ou nio tenha nenhuma altemaBva
realista para evitar o encerramento das operapdes Os responsiveis pela
governanpa da Companhia sao aqueles com responsabilidade pela supervisdo do ptocesso de elaborapao das demonstrapdes contabeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrapdes contabels:
Nossos oblotivos sao obtor seguranga razoivel do quo as demonstrapdes

contSbeS, lomadas em conjunto, estSo livres de disiorfSo relevanle, independenlemenle se causada por (raude ou erro. e omltir relaldno de auditoria
conlando nossa oplnlio. Seguranpa razoivd 6 um alio nlvel do seguranpa,
mas nio uma garanlia de que a auditoria roalizada de acordo com as normas brasilelras e internacionais de auditoria sempre detectam as evenluais
distorpies relevanles existentes As distorpSes podem ser decorrenles de
Iraude ou erro e sSo consideradas relevanles quando, individualmente ou
em conjunto. possam influendar. dent/o do uma perspectlva razoivel, as
dedsfies econPmicas dos usuarios tomadas com base nas referidas demonst/agfies contabels. Como parte da auditoria realizada de acordo com
as normas brasilelras e Internacionais de auditoria, exercemos julgamenlo
profissional e mantemos celldsmo profissional ao longo da auditoria. Aldm
disso: • Identificamos e avallamos os riscos do dlstorgSo relevanle nas domonstrapdes contabels. independentemente se causada por Iraude ou erro.
planejamos e execulamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos eviddncra de auditoria apropnada e suficiente
para lundamentar nossa opiniao O risco de nao detecpao de distorpao re-

qumta-feira, 25 de abril de 2019

levanle resullame de fiaude 6 maior do que o pr oveniente de erro. ja que
a Iraude podo envolver o alo de burlar os conntrol'es Internos, conluio, lalsificapio, omlssflo ou ropresonlapdos falsas Inlendonals. Obtemos onlendlmenlo dos conlrolea internos relevanles para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriado is circunstandas, mas, nSo. com o
objelivo de expressarmos opiniao sobre a elicicia dos controles Inlemos
da Entidade. • Avallamos a adequapao das pollticas contabels ullllzades e
a razoabllidado das esllmatlvas contabels e rospoctivas divulgapOos foitas
pela administrapao. • Avallamos a apresentapao geral, a eslrulura e o conteudo das demonstrapSes contabels, Indusive as dlvulgapdes se as demonstrapdes contabels representam as correspondentes transapdes e os
eventos de maneira compatlvel com o objetivo de apresentapao adequada
Comunicamo-nos com os responsiveis pela governanpa a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado na dpoca da auditoria. que nao (oram
apuradas delicifinclas slgnificativas nos controles inlemos. SSo Paulo, 19 de
abril de 2019 Sacho-Audltores Independentes CRC - 2SP 017 676/O-B:
Hugo Francisco Sacho CRC - ISP 124.067/0-1

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(Subsldlirls Integral)
CNPJ 61.074.175/0001-38 - NIRE 3530004292-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de novombro de 2018, as 17h30, na sede da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. dos dividendos e (iv) eloger os membros da Dirotorla nas epocas proprias 0 decidir sobre a instalapio do Conse("Companhia"). na Cidadede S5o Paulo, Estadode SSo Paulo. Avenlda das Napbos Unidas, n° 14.261, Ala A. 29° Iho Fiscal, o lixar os montanles globais anuais de remunerapSo dos Diretores o membros do Conselho Fiscal,
andar. Vila Gerltudes, CEP 04794-000. PRESENIJA: Presente a Onica acionista titular da apSes representatives Artlgo 9 - A Assembleia Geral deliberara por maioria absolute de votos. ndo se computando os votes em branco
de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforms assinaluras conslantes do Livro de Prosenpa Artlgo 10 - A Assembleia Geral designarl dentre os membros da Diretoria. aqueles que receborao responsabilide Acionistas. CONVOCApAO: Dispensada em razSo da presenga da acionista titular das agoes representativas dades perante a SUSEP. Artlgo 11 - Para todos os assuntos omlssos no presenle Estatuto. sera do aplicagbo o
de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conlorme dispbe o artigo 124, paragralo 4", da Lei n. ° disposto na Lei das Sociedades por Agoes. CAPlTULO IV - ADMINISTRAPAO - Artigo 12 - A Companhia seri
6.404/76 ("Lei das Sociedades por Apbes"). MESA: Assumiu a presidencia Luis Gutierrez Mateo, que convidou administrada por uma Diretoria composts de, no mlnimo. 02 (dots) e no mdximo 12 (doze) membros, eleilos e
Miguel Gbmez Bermudez para exercer a lungao de secre!4rio. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (I) alteragao da destituidos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, permitida a reeleigSo, Pardgralo 1* - A Diretoria sera comsede social: (ii) reforms do Estatuto Social: (ill) alteragSo Diretoria da Companhia: o (iv) alteragao e ratllicapao das posts de um Diretor Presidonte e os demais Diretores sem designagSo especial, com prazo de mandato ate 3
designagoes ospecllicas dos Diretores estabelecidas pela Superintendencia de Seguros Privados (“SUSEP'). (Ires) anos, estendendo-se o mandato ate a posse da nova Diretoria eleita, admitindo-se a elelg&o. Terminate auDEUBERAppES: A acionista da Companhia docidiu, sem ressalvas: (I) aprovar a alteragao do ondorogo da sode tomahcamente o mandato de qualquer mombro da Diretoria na Data que este completer 65 (sessenta o cinco)
social para Avenida das Na?6es Unidas, n° 11.711, 21° andar, BrooHin, CEP: 04578-000, S3o Paulo - SP, com a anos de idade, ParAgrafo 2“ - Os membros da Diretoria da Companhia lioamdlspensados de prestarcaupSo como
alterapSo artigo 2 do Estatuto Social que passa a vlgorar com a seguinte redagSo: “Artlgo 2 - A Companhia tern garanlia de sua geslao. Par8grato 3° - Nos impedimentos ocasionais, os Diretores serSo substiluldos por aqueles
sede e loro nacidade de S5o Paulo, Eslado de S5o Paulo, na Avenida das NagSes Unidas, n° 11.711.21° andar, que o Diretor Presidents designer. Pardgralo 4° - Na ausencia do Diretor Presidents, este sore substituldo por
Brooklin, CEP: 04578-000.'. (II) aprovar a relorma do Estatuto Social da Companhia, para melhor atender os obje- aquole Diretor quo os Diretores em exerclcio designarem. Artigo 13 - A Assembleia Geral designate, dentre os
tivos os sous objetivos sociais, o qual passa a vigorar conlorme texto que consta no Anexo I; (ill) elegor ao cargo membros da Diretoria, aqueles que receberao as responsabilidades perante a SUSEP. Artlgo 14 - A Diretoria
de Diretor, conlorme Carta Homologatdria Elelronica SUSEP/DIORG n° 249/2018, o Sr. FRANCISCO EUGENIO reunlr-se-d por convocap8o do seu Presidente, sempre que os inleresses sociais exigirem ou por pedido de quaiLABOURT, argentine, casado. convivente em unido ostevol, inscrito noCPF/MF sob n“ 241.675.878-71 e portador quer um de seus membros. As reunioes realizar-se-d na sede social, sendo lavrada do todasas deliberapbes una
da Cedula de Identidade para Estrangeiros RNM n° F021966J SISMIGRA, domiciliado na Capital do Estado de ata no Uvro compelente. Pardgralo 1° - As reunioes de Diretoria somente serSo realizadas com a presenga de
SSo Paulo, com enderepo comeroial na Avenida das Napbes Unidas, n° 14.261, Ala A, 17” andar, Vila Gertrudes mais da metade do total de membros. desde que esteja presente o Presidente ou exisla seu consentimento ex- Sao Paulo/SP - CEP. 04794-000, para cumprir mandato ate Assembleia Geral OrdinSria a se realizar em 2020. presso e formal. As decisbes serSo adoladas por maioria simples de volos dos presentes S reuniSo. Pardgralo 2°
(iv) O Diretor ora eloito, loma posse medianle a assinatura do respeclivo termo de posse lavrado em livro prbprio, - Por dellberagSo da Diretoria, poderSo ser constitufdos comites compostos por Diretores e/ou lunciondrios para
aceita o cargo e doclara, sob as penas da lei, que: (a) preenche as condipbes previstas na ResolugSo CNSP tratarem de assuntos relacionados com os objetivos socials da Companhia, dolinlndo suas funpbes, niimoro,
330/2015; e. (b) ndo esld impedido de exercer o comdrcio ou a adminislrapdo de sociedades mercanlis em virtude partlcipantes e forma de declsdo, Artlgo 15 - A Diretoria tern plenos e gerais poderes para praticar, ampla e ilimide condenagdo criminal, tampouco estd impedido. por lei especial, ou condenado por crime falimenlar, do preva- ladamento, todos os alos de gesldo ordindria da Companhia, para assegurar seu luncionamento regular e a mais
ricapdo, peila ou suborno, concussdo. peculate, contra a eccncmia popular, a 16 publics ou a propriedade, ou a perleita consecugdo de seus fins, sempre em fiel cumprimento de seus deveres impostos pela lei ou neste Eslapena criminal quo vode, ainda quo temporariamonto, o acesso a cargos publtcos, nao eslando inourso em quais- luto, excegao leita aos atos qua. por Lei ou por Estatuto, sejam da excluslva atribuigbo e competencia da Assemquer dos crimes previstos em lei ou nas restrigbes legais que possam impedi-lo de exercer ativldades mercanlis. bleia Geral. Com carator geral, e sem limiter, compete A Diretoria, denlro das atribuigbes confaridas a cada um de
em conformidado com o disposto no artigo 37, inciso II. da Lei n° 8,934, do 18 de dezembro de 1994 e no artigo seus membros por este Estatuto Social: a) fixar a orienlagdo geral dos negbeios da Companhia: b) praticar todos
147 da Lei das Sociedades por Agoes, oientes de que qualquer declaragfio falsa importard em responsabilidade os atos normais do gesldo o nocessdrios ao regular luncionamento da Companhia e exercer a cuporvisdo e coorcriminal: (v) Em virtude das olteragbes ora aprovadas, a Diretoria da Companhia fica assim composta:
denagio das atividades sociais; c) representar a Companhia em juizo ou lora dele, sem prejuizo do disposto no
Artigo 16; d) constituir orocuradores ou mandaldrios para lins judicials ou nogociais, sem prejuizo do disposto no
MANDATO
Artigo 16; e) abrir ou encerrar liliais, agencias ou escritbrios em qualquer localidade do territi'brio
' nacional. ou no
MEMBROS
CARGOS
exterior, quando a convenibncia social o indicar observado o disposto neste Estatuto; e I) As demais atribuigbes
TERMING
INfCIO
previstas na Lei ou nos regimentos e normalivos internos da Companhia, Artlgo 16 - A representagSo atlva e
uis Gutierrez Mateo
Diretor Presidente 20.04,2017 A.G.O. DE 2020 passiva da Companhia perante terceiros competed a dois Diretores agindo em conjunto. O Diretor Presidente em
conjunto com um dos demais Diretores poderd nomear procuradores por prazo determinado, sendo que os procuVlauricio Galian
Diretor
31.03.2017 A.G.O. DE 2020 radores nomeados para representar a Companhia em juizo poderdo ser por prazo indeterminado. Pardgrafo 1° Os mandates dos procuradores. na lorma do "capuT doste artigo, deverdo especilicar os poderes conlerid os o o
Raphael de Luca Junior
Diretor
31.03.2017 A.G.O. DE 2020
prazo de durapdo. Nao se outorgard poder de substabelecimento nas procuragbes, exceto no caso de mandato
Diretor
Aguslin David Bello Conde Valdes
23.08.2018 A.G.O. DE 2020 "adjudida'. Pardgrafo 2“ - A Diretoria podord autorizar um sb Diretor a representar, aliva o passivamenlo, a Com
panhia, desde que tenha indicado em reuniao especifica. o ato ou operapdo na qual serd representada por um sb
Francisco Eugenio Labour!
Diretor
30.11.2018 A.G.O. DE 2020 Diretor. Neste caso. a Ala da Reunido da Diretoria que deliberar sobre esse assunto devord menoionar especilica(vl) Alterar a ratilicar. nos termos da Resolupdo CNSP n” 33tV2015, as designapbes especlficas dos Diretores. a mente os atos ie operapbos para a prdtica dos quais a representapdo isolada loi aulorizada e, caso nocessario,
devera ser arquiv
rivada no Registro de Comercio compelente. Artlgo 17 - Aldm das atribuigbes prevlstas no Artigo
saber:
16 acima, compote ao Diretor Presidonte da Companhia: (i) Conduzir e coordenar as apbos estra:bgicas e corpoDIRETOR RESPONSAVEL
DESIGNATES ESPEClFICAS
ralivas da Companhia; (N) Proper a Diretoria da Companhia e, quando procedente, d Assembleia Geral e/ou o
Conselho de Adminislrapdo da acionista unica da Companhia, pianos quo orientem o dosenvolvimento da Com
Diretor resjponsdvel (a) Administrativo-Financeiro (artigo 1°, III. da panhia em todos os segmentos de suas atividades: (iii) Proper b Diretoria da Companhia e, quando procedente. d
Circular SU'SEP n° 234/2 003); (b) pelo cumprimento das obrigapbes da Assembleia Geral e/ou o Conselho de Adminislrapdo da acionista unica da Companhia, projotos de mudangas
Resolupdo CNSP n” 143/2005; (c) pelas relapoes com a SUSEP (artigo organizacionais decorrenles das exigbneias do negbcio; (iv) Supervisionar. orientar e coordenar as atividades dos
Luiz Gutierrez Mateo
1°, I, da Circular SUSEP n°234/2003). (d) Diretor rosponsdvol polo demais Diretores, estabelecendo. quando for o caso. as funpbes de oada um dentro do seu selor de atividade:
mpanhamento, supervisdo e cumprimento das normas e
(v) Manter a acionista unica da Companhia informada sobre todas as atividades relevanles da Companhia e enviar
procedimentos da contabilidada previstos na Resolupdo CNSP
aos membros do Conselho de Adminislrapdo da acionista unica da Companhia relalbrios trlmestrais; (v!) Cumprir
n° 321/2015.
o lazor cumprir as decisbes da Assembleia Geral e do Conselho de Adminislrapdo da acionista unica; (vii) ExecuDiretor responsdvel (a) pelo cumprimento do disposto na Loi tar quaisquer funpbes que the lorem determinadas pela Assembleia Geral; (vlli) Convocar o prosidlr as reunibes da
Diretoria; (ix) Representar a Companhia em juizo e fora dele, conforme definido no Artigo 16; Arligo 18 - Aos
n° 9.613/1998 (artigo 1”. IV. da Circular SUSEP n° 234/2003 e artigo 2”,
Maurlclo Galian
§ 2” da Circular SUSEP n° 445/2012); (b) pelos controles internos (artigo demais Diretores compelirdo, aldm das atribuigbes prevlstas na legislagdo aplicavel e neste E statute para todos os
Diretores: a) Auxillar, assistir, cooperar e colaborar com o Diretor Presidonte na adminislrapdo e gerlbncia de todos
9”, Circular SUSEP n" 249/2004): (c) pelo cumprimento da Circular
os negbeios e atividades sociais; b) Admlnlslrar, supervisionar e ser rosponsdvol polos setoros do atividades da
SUSEP n° 344/2007 (artigo 2”, pardgrafo Omco).
Companhia que Ihes forem indicados pelo Diretor Presidonte; e c) Representar a Companhia em juizo a fora dele,
Diretor (a) respoinsdvel tbcnico pelo cumprimento do disposto no artigo conforme definido no Artigo 16: Artigo 19 - As deliberapbes da Diretoria o os atos dos rospoctivos Diretores. no
1°, II, da Circular SUSEP n° 234/2003; e (b) Diretor tbcnico responsdvel
exerclcio regular de seus cargos, obrigam a Companhia, na lorma da lei e do Estatuto Social, licando os Diretores,
polo acompanhamento, supervisdo o cumprimento dos procedimentos
em caso de violagao. solidariamente responsdveis pelos prejulzos causados a terceiros e acionistas. CAPlTULO
atuariais previstos nas normas em vigor (Resolupdo CNSP n° 321/2015):
V - CONSELHO FISCAL - Artigo 20 - A Companhia terd um Conselho Fiscal de luncionamento ndo permanente,
(c) Diretor responsdvel pela contratapao de correspondentes de
o qual sera instalado pela Assembleia Geral somente a pedido de acionistas, nas condipbes legais. composlo do
Aguetin David Bello Conde Valdes micross eguro e pelos servipos por eles prestados (artigo It, I, da
3 (Ires) membros efetivos o suplentos em igual nilmero cabondo d Assembleia Geral da Companhia a docisdo pot
Circular SUSEP n° 442); (d) Diretor rosponsdvol pela contratagdo a
sua instalagdo. CAPlTULO VI - COMITE DE AUDITORIA - Artlgo 21 - A Companhia sera supervisionada pelo
is por eles
supervisdo de represenlantes de seguros e pelos servipos
Comite de Auditoria da MAPFRE Participagbes S.A.. o qual. nos termos da rog ulamentapdo em vigor, servira a
prestados (arligo 16. I. da Resolupdo CNSP n° 297): (e) Di retor
todas as sociedades suporvisionadas integrantes do grupo segurador do qual
ual a instituipao lider e a MAPFRE
responsdvel pelas lunpbes previstas pelo artigo 3° da Circular 570 de 22
Participagbes S.A. f'lnstituigao Lfder'l. CAPlTULO VII - EXERClCIO SOCIAL E DESTINA?Ao DOS LUCROS
de maio de 2018.
• Artigo 22-0 exerclcio social Inicia-se a 1° do janeiro e encorra-se a 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Ao
(vii) autorizar aos adminislradores da Companhia. na forma do Estatuto Social, e/ou seus procuradores legalmen- ,ina'de cada 0«'c‘did soda' a Di,a'°'ia ,ara oncerrar o balango geral patrimonial e elaborar as demonstragbes
te constituldos, a praticarem todos os demais atos necessarios d implementapdo e lormalizapdo dos atos e deli- con,Sv0,s 8 'mancoiras para, do acordo com a legislagdo vigento. apurar o demonslrar o resultado do exerclcio o
beragbes ora previstos. licando desde jd investidos dos mais amplos. gerais e illmilacos poderes para representar [udr0 ou Pr8lu|7° acumulado e ovrdonoar o estado do patnmonio da Companhia, que serdo submelidos a del.bea sociedado perante todas e quaisquer auloridades publicas ledorais, estaduais e/cu municipals, incluindo, mas ,a?ao da Assembleia Geral, juntamente com os demais demonstratives oxigidos por Lei. Artigo 24 - Do lucro liquindo se limitando a submissdo desta ata d Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP. nos termos da leg.sla- d0 aPurado 8m cada 8*0™<™ serdo deduzidos, antes de qua quer outra desttnapio os preiuizos acumulados. O
gao em vigor. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tralar, loi suspense a sessao pelo tempo necessano d P'«|uizo do exercicio sera, obrrgatorlamente absorvtdo pelos lucres acumu ados, pelas reservas do lucres e pela
lavratura da presente ata. que. depois de I,da e achada conlorme, loi aprovada e assinada por todos os presentes. raS8,va le9al' n89sa ord0m- Artigo 25 - Do lucre liqutdo do exerclcio, =% (cinco por cento) serdo aplicados, antes
____ Luis Gutierrez Mateo, Presidente da Mesa; Miguel Gbmez Bermudez. Secreldrio da Mesa. da qualquer outra deslinapdo. na conswugdo da Reserva Legal que ndo excederd a 20% (vmte por cento) do
ACIONISTA: MAPFRE Participagbes S.A. p. Luis Gutidrrez Mateo, Diretor Presidente a Wilson Tonelo. Diretor caP"al sodial' Arl|9° 26 - Com o obictivo de componsar eventual diminutgao do lucro, em oonsequdncta de porda
Vice-Presidenle. DIRETOR ELEITO: Francisco Eugdnio Labourt. CERTIOAO: A presente ata b cbpla fiel da origi- Provavel 8m Pariodo lu,u'0' 3 Assembleia Geral poderd, por proposta da Diretoria. constituir reservas nos termos
nal, lavrada em livro prbprio. Sdo Paulo, 30 de novombro de 2018. Mesa: Luis Gutidrrez Mateo - Presidente; Ml- doar,i9®
e sous pardgralos da Lei das Sociedades por Apbes. e, bem assim, constituir reserva que Irata o
guel Gbmez Bermudez-Secreldrio. JUCESP n” 212.885/19-1 em 15/04/2019. Glaela Slmlema Ceachln - Se- ar,!9° 197 da "I8sma l01- Arl'S8 27 - Do saldo reslanto dos ucros. leilas as dedugbes e deshnapbos referidas nos
cretdria Geral. ANEXO I - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, (Subsididrio Integral) - CNPJ 61.074.175/0001-38 ar,'9°s antecedents serd dislnbuido aos acionistas um divldendo obngalbno ndo inferior a 25% (vlnte o cinco por
- NIRE 3530004292-1 - ESTATUTO SOCIAL - CAPlTULO I - DENOMINAtpAo, SEDE, OBJETO E DURApiO - denl0)- od5arvado o disposto na Lei das Sociedades por Apbes, pagavel no prazo de 60 (cessenla dias a conlar
Artigo 1 - A Companhia tern a denominapdo de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., subsididria integral da da5d8 3 dala da sua d«claragdo. ressalvada a hipotese de dellberapdo em contrdno da Assemb eia G8'a. caso
MAPFRE Participagbes S.A., sendo regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposes legais e regulamen- om 9®° ° pagamento ooverd ser efoluado dentro do exerclcio em quo for d0clarado. Pardgrafo Unlco - Ndo ha. A Companhia tern sede e foro na cidade de Sdo Paulo V0ndo cposipdo de qualquer acionista presenle a Assembleia Geral, pode esta deliberar a distribuipdo de dividentares q
11711 21* andar BrookJin CEP 04578-000 Pardgrafo do8 in,oriorQ8 30 P'evislo nesto artigo. bom como a releng4o do todo o lucro. Artigo 28 - A Assembleia Geral reEstado
Onlco - A Companhia poderd, por doliber'apdo da Diretoria, criar e exlingulr' agbnoias, liliais e escritbrios de repre- solverd sobre o deslino do saldo dos lucres remanescentes. os quais poderdo ser total ou paicialmonte dlstribuldos
sentapdo em qualquer lugar do lerritdrio naconal, conlorme Artigo 13, inciso (viii), Artlgo 3 - A Companhia lempor como dlvidondo suplomentar aos acionistas, ou atnbufdos no lodo ou om parte, como Reserva de nvestimontos
objeto a exploragdo de operapbos de seguros de danos, om qualquer das suas modalidades ou formas e do ramo nos termos dos paragrafos 1” e 2° abaixo a qua! tera por limite mdximo o montante do capital social. P.rdgrofo 1
de seguro do pessoas, podendo participar de oulras sociedades observadas as disposipbes legais peninenles. 'A R6s8,ua d0 Investlmenlos tern o objetivo de prover lundos ique garantam o nlvel de capitalizapdo da Compaocial da Companhia. o aumento de capital nas soPardgrafo Onlco - Fica vedado 4 Companhia preslar tlanpa, aval, aceile ou coobngar-se sob qualquer lorma em n™3' Investimentos em atividades relacionadas com o o0|eto soc
operapbos eslranhas ao seu objeto social, n4o se aplicando esta vedapao no caso de operacbes de seguro. cos- 8l8d3d8f das 9q3la P^'clpa como acionista. a aquisigdo de sociedades congeneres e/ou o pagamento do divie resseguro. Artlgo 4 - O prazo de durapbo da Companhia d Indeterminado. CAPlTULO II - CAPITAL d8ndos lulu,.os ou suas antecipagbes. A parcela anual dos lucres Ifquidos deslinada 4 Reserva de Investimenlo
SOCIAL E AfOES - Artigo 5 - O capital social, lolalmente subscrito e inlegralizado. e de R$ 2.072.858.444,63 58,5 da'8"™ada pelos acionistas em Assembleia Geral. Pardgrafo 2“ - Quando a Reserva do Investimentos
(dois bilhbes, setenla e dois milhbes. oitocentos e cinquenta e oito mil. quatrocenlos e quarenta o qualro roais o 3,|ngi' ° montante do capital social, ou quando a Companhia entender que o saldo da reserva excede o necessdsessenta e trbs centavos), dividldo em 1.367.567.923 (um bilhdo, trezontos e sessenta e sets milhbes. quinhentos ,l0 P3,a cumPrir sja ''"alidade, a Assembleia Geral poderd determinar sua aplicagdo lotal ou parcial na inlegralle sessenta e sale mil. novocentcs a vinte o trbs) apbes ordinarias nominalivas o sem valor nominal. Pardgrafo 1” z35ao ou 3u.m8n,d do d3P"al f8813' °u na d'f'ribujp5o de dividendos, na lorma prevista pela Lei das Sociedades
- As apbes poderflo ser representadas por cautelas representativas e tllulos multiples de apbes, que deverdo ter, Por A?«es Artlgo 29 - Por de .berapdo da Diretoria, a Companhia poderd levantar balanpos mtermedidrios bem
obrigatoriamente, as assinaluras de 2 (dois) de seus Diretores, de oonformidade com este Estatuto Social e com C8m0 d8clara'
ou juros sobre o capital prbprio 4 conta de lucres apurados nesses balanpos ou de rea legislagdo aplicdvel. Pardgrafo 2° - Cada apdo ordindria dard direito a 1 (um) vote nas deliberapbes das Assam- ao'vas de luoros existentes. Artigo 30 - A Companhia podera pagar juros a tllulo de remuneragdo do capita prbbloias Gerais da Companhia, Pardgrafo 3” - A Companhia ndo poderd emilir partes beneficidrias. Pardgrafo 4° - Prid aalctzlad°a sobre as contas do patrlmonio llquldo, observados a taxa e os limites eslabolecidos na legislagdo
Mediante aprovagdo dos acionistas reprosenlando a maioria do capital social, a Companhia poderd adquirir as llsd31-0 83 or page ao acionista unioo a hlulo de juros sobre o capital propno serd deduzido do valor do divldendo
prbprias apbes para eleito de cancelamento ou permanencia em tesouraria. sem d,minute do capital soc,al para "'|n™o obrigatbrio. CAPlTULO VIII - D SSDLUpAo E LIQUIDA? Ao - Artlgo 31 - A Companhia se dissolverd nos
posteriormente aliend-las observadas as normas legais e regulamentareis om vigor. Capltulo III - ASSEMBLEIAS 03505 esiabelecidos pela lei ou por deliberapdo da Assembleia Geral de Acionistas. Pardgrafo Unioo - A propria
GERAIS-Artlgo 6-A Assembleia Geral dobrgao superior do governoda Companhia. Artlgo 7-As Assembleias Assembleia Geral de Acionistas estabelecerd a lorma quo se dard a dissolupdo, nomeando. para tanto, um ou
Gerais poderdo ser Ordinarias ou Extraordindrias. As Assembleias Gerais serdo presididas pelo Diretor Presiden- v4,l°5 '"l^3"185: cul° ndm8,° dev8[3 58,; 58mR'8-11,l!'PJr- Artlgo 32 - A liquidapdo da Sociedade se dard nos
te. a quern ceberd escoiher o Secreldrio da Mesa. Em caso de ausencia do Diretor Presidente, o acionista tinico 03505 esiabelecidos na logislagao aplicdvel. CAPlTULO IX - FORO - Artlgo 33 - Fica eleito o loro da comarca da
escolherd o Presidente a o Secreldrio da Mesa entre os presentes. Artigo 8 - A Assembleia Geral Ordindria serd cld3d8 d8 SSo Paul0' E5l3do da SSo Paul°- Para dirlml'd03'^00' conlrovdrsias decorrenles oeste Estatuto Social,
Mlguel Gbmez Bermudez
realizada. nocessariamento, aid o dia 31 de margo de cada ano. para; (i) tomar as contas da Diretoria; (ii) discutir
Luis Gutidrrez Mateo
Secreldrio
e votar as demonstragbes fmanceiras; (iii) deliberar sobre a deslinapdo do lucro liquido do exercicio e a distribuigao
Presidonte
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CNPJ/MF n> 04.032.433/0001-80 - NIRE 36300180631
Companhla Aberta
Edilal d« Convocajao d* A»a«mbl«ia Gtral da Dabanturiatas
da 1' Emlaaao da Oab<nturas da Llq Partlolpa$5aa S.A.
A Llq Partlclpagoes S.A. CCompanhia') convoca os titulares das de
bentures da 1* emissSo publics de debentures simples, nSo ccnverslveis em agoes, da ospecie com garanlia real, com garanlia adicional
lidejussbria,
ate 2 (duas) series, da Companhia (‘Debenluristas!
"EmissSo’ e "DebSmures) rospectivamenle), a reunirem-se em assembleia geral de debenturistas.
termos do ’Instrument© Particular de
Escritura de Primelra EmissSo Publics de Debentures Simples, NSo
Conversiveis em Agoes. da Especie
Garanlia Real, com Garanlia
Adicional FidejussAria. em At* Duas SSries, da Liq ParticipagAas S.A’
conlorme aditado de tempos em tempos. (’Escritura’), a eor realizada.
em primeira convocagSo,
dia 09 de malo de 2019, Ss 14h00, na
Rua Alegria, 88/96. 2" andar. parte B. SSo Paulo/SP fAGD’), a lim de
examinar, disculir e deliberar sobre a seguinto ordem do dia: (i) AkeragSo do data de Pagamonlo do RemuneragSo das Debentures que
devido em 23 do maio de 2019 para 15 de
d junho do 2019 o/ou oulras
datas de pagamento quei venham a set determinadas nesta Assemblela,
com a consequente alter
iragSo das datas e percentuals de pagamento e
capitalizagSo previstos na CISusula 6.15. da Escritura; (ii) AlteragSo de
cISusulas na Escritura pari
ra tins de atualizagAes normativas aplicSveis.
nos termos das Inst
itrug Aes.. ComlssSo de Valores Mobiliarjos (’CVM'J n"
476/2009 e ns 583/2016
6, conforms alteradas, incluindo as CISusulas 5.1,
5.3, 5.6,7.1 (ii), 8.1,8.3, 8.6 da Escritura; (iii) AlteragSo da data de vencimento das Debentures, de 15 de agosto de 2030 para 15 de dezembro
de 2038 (’Nova Dala de Vencimento das Debentures’), nos termos da
CISusula 6,13 da Escritura, (iv) AlteragSo do cronograma de amortizagSo
das Debentures, de lorma queosaldodoValorNominal UnitSrio das De
bentures passe a
amortizado em parcelas trimestrais e sucessivas.
porlodo comproendldo entre 15 do margo do 2022 (inclusive) e 15 do
dezembro de 2025 (inclusive), sendo a ultima parcola dovida na Nova
Dala de Vencimento das DobSntures, nos termos da CISusula 6.14 da
Escritura; (v) AlteragSo e padronizagSo do cSIculo e das condigoes de
remunoragSo das Debentures da Primeira SSrie e Segunda SSrie ("RomunoragSo’). nos lermos da CISusula 6.15.1 e soguinles da Escritura;
(vi) AlteragSo da Periodicidade de Pagamento da RemuneragSo das De
bentures. de lorma que os pagamentos da RemuneragSo passem a ser
realizados Irimeslralmonte. em cada dia 15 dos meses de margo, junho,
selembro e dezembro. ocorrendo o prlmelro pagamento em 15 de margo
de 2022 (inclusive) e os demais pagamentos em periodos identicos e
sucessivos at* 15 de dezembro de 2025 (Inclusive), sendo pagamonto linal na Nova Data de Vencimento das Debentures, nos termos da
Clausula 6.15.1,2 da Escritura; (vll) AlteragSo dos Eventosde Inadimplemento das Debentures, nos termos da Clausula 6.25. e respecliva exclusSo dos itens (iv) a (xv), (xvii) a (xxxi) da CISusula 6.25 da Escritura;
(viii) AlteragSo do procedimento para declaragSo de vencimento antecipado das Debentures, em caso de ocorrSncia de qualquer Evenlo
de Inadlmplemento das DebSntures que nSo remediado nos respeclivo
prazo de cura, nos termos da CISusula 6.25.1 e soguintos da Escritura:
(ix) AtualizagSo dos dados do envio do comumcagSo da Companhia,
da Fiadora. do Agente FiduciSrio e da B3 S.A. - Brasil. Bolsa BalcSo.
nos lermos da CISusula 6.27 das Escritura; (x) Exclusao das HipAleses
de AmortizagSo ExtraordmSrias Antecipadas Parciais. conlorme exclu
sao da CISusula 6.28 c 6.29 da Escrilura; (xi) AlteragSo das obrigagAes
adlcionals da Companhia e da Fiadora
Smbito da EmissSo
lermos da CISusula 7.1, e respecliva exclusao dos hens (iii) a (xxiv) da
CISusula 7.1 da Escritura; (xii) LiberagSo da Garanlia Real, na lorma de
Cessao FlduciAria. sobre as Contas Recoita e Conla Resorva e das respatlvas obrigagAes docorrentes da Garanlia Real, por
da exclusSo
da CISusulas 7.1 (xxiv) da Escritura: (xiii) AlteragSo das declaragoes do
Agente FiduciSrio, nos lermos da CISusula 8.1, com a respecliva exclusSo dos amigos itens (I) a (IX) da CISusula 8.1 da Escritura e substituigSo pelos novos itens 8.1 (a) a (k) adequados Ss disposigA es da InstrugSo CVM 583/16; (xiv) Redugao do quArum do aprovagSo das matSrias
listas na CISusula 9.7 (b) da Escritura. no Smbito da assembleia geral de
Debenturistas, de Debenturistas da Primeira SSrie ou Debenturistas da
Segunda SSrie, conforms o caso. que ropnesentem, no mlnimo. 90% das
DebSntures da Primeira SSrie em circulagSo ou 90% das Debentures
da Segunda SSrie em circulagSo. para Debenturistas quo reprosentom,
no mlnimo, 75% das Debentures da Primeira SSrie em circulagSo
75% das Debentures da Segunda Serie em circulagSo, conlorme o caso:
(xv) InclusSc da previsSo de deliberagSo conjunta pelos Debenturistas a
respeito do vencimento antecipado das obrigagAes decorrentes das De
bentures constantes na Escritura; (xvi) Aditamento da Escritura. a (im de
adequar e relletlr as disposigAes acima o consolidar o documento. na lor
ma da minula de aditamento da Escritura enviada nesta data pela Com
panhia ao Agente FiduciSrio; (xvii) AutorizagSo para o Agente FiduciSrio
lirmar os adlamenlos a Escritura e instrumenlos de CessSo FiduciSria.
para relletir o aprovado no Smbito da AGD; (xviii) NegociagSo de outros
beneficlos e/ou contrapartidas junto aos Debenturistas, de acordo
os lermos e condigAos descrhos na Proposta da Adminislrag So da Companhia e aqueles que vierem a ser delinidos no Smbito desla assem
bleia, incluindo, mas nSo se limitando a possibllidade de permuta. mig
gao ou conversSo das Debentures, S exclusiva opgSo dos Debenturistas,
por novos valores mobiliSrios a sorem porventura emitidos pela Compa
nhia. Os demais termos o condigoes das matSrias descritas acima nSo
contidos neste edilal. incluindo aqueles relacionados Ss condigdes de
oficScia da aprovagSo das matSrias descritas acima pelos Debenturistas
na AGD esISo devidamente detalhados na Proposta da AdministragSo
e na minuta do aditamento S Escrilura, onviadas pela Companhia nesta
data ao Agente FiduciSrio. No Smbito da deliberagSo da ordem do dia,
a Companhia se reserva o direilo de negociar termos e/ou condigdes
com os Debenturistas para que a matSria seja aprovada pelo quorum
necessSrio. InstrugAes gerais: (1) a documentagSo relaliva S ordem do
dia estS disponivel para consulta na internet nas pSgmas da Companhia
(http://ri.liq.com.br) e da ComissSo do Valores MobiliSrios (www.cvm.
gov.br) e na sede da Companhia; (2) para maior celeridade no cadastramento. solicilamos ao Debenturista que lor representado por procurador que ceposite. ate 48 horas antes da AGD, o respeclivo mandato,
com poderes especieis, acompanhado de cApia do atos societSrios e/ou
documentos necessSrics S comprovagSo da representagSo do Debenlurista, quando pessoa jurldica, bem como lista da(s) sociedade(s) e/
ou lundo(s) quo representam e suas respectivas quantidades, na sede
da Companhia, aos cuidados do sua Diretoria Jurldica, e na sedo do
Oliveira Trust Distribuidora do Tltulos o Valores MobiliSrios S.A., Agente
FiduciSrio da EmissSo. SSo Paulo, 23 do abril de 2019. Andr* Tavares
Paradizl - Dlretor do Finangas e de Rolagoos com Investidores.

(Subsfdi4na Inlwgral)
CNPJ 61.074.175/0001-38 - NIRE 3530004292-1
ATA DA ASSEM8LEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018
1. Data, Hora a Local: Em 30 de novembro de 2018, Os 16h30.
sedo
da Companhia. localizadana Avenidadas Na;Aes Unidas, 14.261, Ala A.
29“ andar, Vila GoMrudos. CEP: 04794-000.2. Convocapao e Proeenpa:
Dispensada a convocagSo. nos lermos do arligo 124. §4° da Lei 6.404/76.
tendo em vista a presenga da unica acionista da Companhia. 3. Mesa:
Presidents: Luis Gull Srrez Mateo; e SecretSrio: Miguel G6mez Bermudez. 4. Deliberagoee: A unica acionisla da Companhia decidiu:4.1. Aprovar a lavratura da ata a qua se relere esta Assemblela na lorma de sumdrio, conlorme laculla o arligo 130, § 1“ da Lei 6.404/76. 4.2. Aprovar a
desliluIgSo dos cargos de Direlot B dos Srs. (a) Luis Felipe Lebert
Cozac, brasileiro, casado, administrador de empresas, port ador da cddula de idenlidade RG n° 9,435.433 SSP/SP. inscrilo no CPF/MF sob
o n’ 111.877.418-33. domiciliado na capital do Estado do SSo Paulo, com
enderego comercial na Avenida das Nagdes Unidas. n” 14.261, Ala A,
29" andar. Vila Gertrudes. S4o Paulo/SP. CEP 04794-000: (b) Wady Jos*
Mourao Cury, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cedula de
idenlidade RG n" 7.606.961-8 SSP/SP e inscrilo no CPF/MF
sob n" 240,313.469-91. domiciliado na capital do Estado de S&o Paulo,
com enderego comercial na Avenida das Nag6es Unidas, n° 14.261 .Ala
A, 29"andar. Vila Gertrudes, SSo Paulo/SP. CEP 04794-000: (c) Fernando
Barbosa de Oliveira, brasileiro, economisla. casado. portador da cedula
de idenlidade RG n" M930746 SSP/MG e Inscrilo no CPF n" 239.158.1 ISSS. domiciliado na capital do Estado de SSo Paulo, com enderego comercial
Avenlda das Nagoes Unidas. n" 14.261, Ala A. 29° andar. Vila
Gertrudes, SSo Paulo/SP, CEP 04794-000; (d) Laonerdo Glubertl
Mattadl, brasileiro. casado. administrador de emprosas. port ador da cSdula de idenlidade RG n" 868.294 SSP/DF, Inscrilo no CPF/MF sob
on" 364.415.031-15, domiciliado na capital do Estado de SSo Paulo, com
enderrego■ comercial na Avonida das Nagoes Unidas. n° 14.261. Ala A.
29" aindarr, Vila Gertrudes, SSo Paulo/SP, CEP 04794-000; e (o) Camilo
Buzzl, brasileiro, economisla. casado. portador da cSdula de idenlidade
RG n° 18.205.939 SSP/SP e inscrilo no CPF n° 051.569.178-01. domici
liado na capital do Estado de SSo Paulo, com endorego comercial na
Avenida das NagAes Unidas. n° 14.261. Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes
SSo Paulo/SP, CEP 04794-000. A Companhia outorga
Diretores
destituldos a mais ampla, geral. plena, irrevogSvel e irretralavel quilagSo
por todo e qualquer direilo que a Companhia pudesse ter
relagSo ao
cargo que ocuparam na Companhia. para nada mais reclamar. receber e/
ou repetir, a qualquer tempo e/ou a qualquer lilulo, seja em juizo
lora
dele. 4.2.1. Registrar que a Diretoria da Companhia, apAs as deliberagoes acima, passarS a ter a segumte ccmposigao. todos com mandato
at* a Assemblela Geral Ordinaria de 2020: (I) Lule GutlArrez Mateo,
espanhol, casado, administrador, portador do documento de idenlidade
para estrangoiros RNE V740925-Y DREX/SP e inscrilo no CPF/MF
sob n° 234.675.138-32. domiciliado na capital do Estado de SSo Paulo,
com enderego comercial na Avenida das NagAes Unidas, n" 14.261, Ala
A. 17° andar. Vila Gertrudes. SSo Paulo/SP. CEP 04794-000, no carno de
Dirotor Presidente: (Ii) Maurlcio Galian, brasileiro. casado. socuritSno.
portador da cedula de idenlidade RG n° 17.198.559 SSP-SP e inscrilo no
CPF/MF sob n° 100.182.908-50. domiciliado na capital do Estado de SSo
Paulo, com enderego comercial na Avenida das NagAes Unidas, n° 14.261. Ala A. 1° andar. Vila Gertrudes. SSo Paulo/SP. CEP
04794-000, no cargo de Dlretor: (III) Raphael de Luca Junior, brasileiro,
casado. secunlSrio. portlador da cedula de idenlidade RG n° 10.690.829
SSP/SP, inscrilo no CPIF/MF sob o n° 037.583.788- 42, domiciliado na
capital do Estado da SSo Paulo, com enderego comercial na Avonida das
NagAes Unidas. n° 14.261, Ala A, 17° andar, V ila Gertrudes. SSo Paulo/
SP. CEP 04794-000, no cargo de Dlretor: e (Iv) Agustln David Bello
Conde Valdes, espanhol, casado, administrador. portador do
RNE n° G449126-C e Inscrilo no CPF/MF sob n° 711.949.141-52, domi
ciliado na capital do Estado de SSo Paulo, com enderego comercial na
Avenida das NagAes Unidas, n° 14,261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes,
SSo Paulo/SP. CEP 04794-000. no caroo de Diralor. 4.3. Readequar e
ratilicar as designagAes espocfticas dos Diretores estabelocidas pela Superintendencia de Soguros Privados - SUSEP, conlorme quadro abaixo:
Funcooi de CarSter Execulivo/Operacional
Diretor
ResponsSvel

Luis
GutlSrrez
Mateo

Dasignagoos Especilicas
Dirotor rosponsSvel (a) Administtalivo-Financeiro (ar
ligo 1°, III. da Circular SUSEP n° 234/2003); (b) polo
cumprimento das obrigagAes da ResolugSo CNSP
n° 143/2006; (d) pelas relagoes com a SUSEP (arligo
1°. I. da Circular SUSEP n° 234/2003); (c) Dirotor ros
ponsSvel pelo acompanhamento. supervisSo e cum
primento das normas e procedlmenlos da contabilidade previstos na ResolucSo CNSP n° 321/2015.

Mauriclo
Galian

Diretor responsavel (a) pelo cumprimento do disposto
Lei n° 9.613/1998 (arligo 1°. IV. da Circular SU
SEP n° 234/2003 o arligo 2°. §2° da Circular SU
SEP n° 445/2012): (b) pelos condoles inlernos (arligo
9°. Circular SUSEP n° 249/2004); (o) pelo cumprimen
to da Circular SUSEP n° 344/2007 (arligo 2°, parSgralo unico).

Agustln David
Bello Conde
Valdes

Diretor responsavel (Scnico pelo cumprimento do dis
posto no arligo 1°, II, da Circular SUSEP n° 234/2003;
e (b) Diretor teonico responsSvel polo acompa nhamento, supervisSo e cumprimento dos procedimenlos
aluarials previstos nas normas em vigor (ResolugSo
CNSP n° 321/2015. arligo 108); Diretor responsavel
pelas fungdes previstas polo arligo 3° da Circular 570
de 22 de maio de 2018.

5. Encerramento: Nada
havendo a ser tratado, loram encerrados
os trabalhos e lavrada esta ata. a qual, depots de lida e achada conlorme.
loi aprovada o assinada pelos presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Luis
Gutierrez Mateo - Presidente: Miguel GAmez Bermudez - SecretSrio.
Acionista: MAPFRE ParticipagAes S.A. (Por: Wilson Tcneto e Luis
Gutierrez Mateo). A presente A cApia lie! da ata lavrada em livro prAprio.
Mesa: Luis Gutierrez Mateo - Presidente da Mesa. Miguel GAmez
Bermudez - Socretirio. JUCESP n° 181.114/19-7 em 28/03/2019. Gisela
Simiema Ceschin • Secretiria Geral.

Gerdau Summit A50S Fundidos
e Forjados S.A.
LIBRA HOLDING S.A.
EM RECUPERAljAO JUDICIAL
CNPJ/MF N° 68.661.057/0001-75 - NIRE 35.300.364.104
EDITAL DE CONVOCA?AO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARY A SER REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019
LIBRA HOLDING S.A. - EM RECUPERA?AO JUDICIAL, sociedade
por ag5es, com sede na cidade de Sio Paulo. Estado de Sio Paulo,
na Avenida das Nagies Unidas, 11.541, Condomfnio Edificio Bolsa de
Imiveis do Estado de Sio Paulo, 10' andar, conjunto 101, Brooklin
Paulista, CEP 04578-907. inscrita no CNPJ/MF sob o n’ 68.661.057/000175 (“Companhia'). vem pela prosente, nos termos do Arligo 124 da
Loi 6.404/1976, conlorme alterada CL.ei das Sociedades
Agoes’!.
convocar os sonhoros acionlstas para reunirem-se em Assemblela Geral
Extraordiniria, a ser realizada em 06 de maio de 2019, is 10:00 horas,
na sedo social da Companhia, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: Tomar sem eleito a deliboragio conslante da ata de Assembleia
Geral Extraordiniria realizada em 30 de dezembro de 2018. devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de Sio Paulo - JUCESP sob
o raimero 54.849/19-6, em sessio realizada em 29 de janeiro de 2019.
Os documentos e mlormag&es relatives i materia a ser deliberada
rolorida assembleia oncontram-so S disposigio dos acionistas na soda
social da Companhia. Sao Paulo/SP 26 de abril do 2019, Administragio,

CNPJ n° 24.554.306/0001-58 - NIRE 35300490533
Ata da Reunlio do Conselho de Admlnlstragio, Realizada na
Sede da Companhia, Localizada em Pindamonhangaba, SP, no
Avenida Engenheiro Lulz Dumont Vlllares, s/n, Km 2, Industrial
Moreira Cesar,
dia 20 de margo de 2019,is UhOOmin
1. A reunifio contou
a participagio da totalidade dos membros do
Conselho de AdministragSo. 2. A reuniao loi convocada pelo presidente
do Conselho de AdministragSo. Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter,
que. eleilo para presidir a reuniio. me convidou. Rafael Lebensold. para
atuar como secretario. 3. 0 Conselho de Adminislrag6o, tendo em vista
o disposto no Arligo 14, allnea (v) do Estatuto Social, apds examinar o
Rolaldrlo da Administragio e as respectivas DemonslragSes Financeiras,
relativas ao exercicio social Undo em 31 de dezembro de 2018. deliberou.
por unanimidade dos presentes. aprovar o Relatorio da Administragio e
as respectivas Demonstragoes Financeiras, recomendando a sua
aprovagSo a prdxima Assembleia Geral Ordinina. 4. Nada mais loi
tratado. Pindamonhangaba, 20 de margo de 2019. Assinaturas:
Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter (Presidente). Fladimir Batista
Lopes Gauto. Carlos Darolt. Haruo Matsuzaki e Naohiro Yoshimura
(Conselheiros). Rafael Lebensold (Secrelirio). Declaragio: Deolaro. que
a presente i cdpia liel do ata transcrita em livro prbprio e que as
assinaturas mencionadas sao autenlicas. Ralael Lebensold - Secrelirio.
JUCESP sob o n° 215.707/19-9, em 18/04/2019. Gisela Simiema
Ceschin. Secretiria Geral.

(^AESTiete
AESTIETe ENERGIA S.A.
CNPJ/MF n° 04.128.563/0001-10 - NIRE 35,300.183.550
Ata de Reunlao do Coneelho de Admlnlstragio
Raalizada em 12 de Abril de 2019
1. Data, Hora a Local: Realizada em 12 de abril de 2019, as 10h00, na
Avenida das Nagoes Unidas, n" 12.495. 12° andar. bairro Brooklin
Paulista, cidade de SSo Paulo, estado de SSo Paulo. CEP 04.578-000
CComoanhia' ou “AES Tlete Enerolal. 2. ConvocagSo e Preaenga:
Convocagao realizada nos termcs do estatuto social do Companhia.
conlorme Arligo 25, ParSgralo Segundo, presentes os Srs. Julian Jose
Nebreda Marquez. Arminio Francisco Borjas Herrera. Manuel Perez
Dubuc, Francisco Jose Morandl Lopez, Bernerd Raymond Da Santos
Avila. Leonardo EleulSrio Moreno, Krista Sweigart, Franklin Lee Fedor,
SSrgio Eduardo Weguelin Vieira, Erik da Costa Breyer e Valdeci Goularl.
3. Mesa: Os trabalhos loram presididos pels Sr. Julian Jose Nebreda
Marquez e secretariados pela Sra. Soila Maira Ferreira da Silva
Rodrigues. 4. Ordem do Dla: deliberar sobre (I) a ralilicagSo: (a) do
sultado do procedimento de coleta do Intengoes de Invoslimenlo, sem
recebimento de resorvas dos investidores, sem lotes mlnlmos ou mSxl. exciusivamente para verilicagSo da quantidade de debentures a
ser alocada entre a segunda serie e a terceira serie, da 9" (nona) emissSo de debentures silmples. nSo converslvels em ag6es, da espScie quirogralaria, em 3 (Ires) series, da Companhia, para distribuigSo publica
com eslorgos restritos. nos termos da InstrugSo da ComissSo de Valores
MobiliSros n’ 476, de 16 de janeiro de 2009. conlorme alterada
(’Debentures da 9" EmissSo’): e (b) da taxa linal da remuneragao da
segunda e da terceira serie das Debentures da 9" EmissSo. em qualquer
dos cases, dentro dos limltes aprovados
ReuniSo do Conselho de
AdministragSo da Companhia realizada em 18 de margo de 2019
(’Procedimento de Bookbuilding'): (ii) roalizagao do ajustcs nas redagAos das cISusulas 4.1, 4.2, 5.15.1, 5.16.1 e 5,38.1 da Escritura de
EmissSo (conlorme definido abaixo); (III) a autorizagSo S Dirotoria da
Companhia para tomar todas as providencias necessarias S ralilicagSo
do resultado do Procedimento de Bookbuilding, bem como os ajustes
contomplados no item "5' acima, incluindo a colobragSo do aditamonto a
Escritura de EmissSo (conlorme abaixo delinida); e (iv) a ralilicagSo de
todos e quaisquer atos jS praticados pela Diretoria da Companhia rolacionados Ss dellberagoes acima. 5. Dellberagoes: Abertos os traba
lhos, verilicado o qudnim de presenga e validamenle Instalada a prosente rouniao, os mombros do Consolho de AdministragSo:
5.1. Aprovaram. por unanimidade. a ralilicagSo do resultado do Procedimonto do Bookbuilding roalizado em 11 de abril do 2019, por meio do
qual loi delinido. (a) a quantidade de Debentures da 9" EmissSo a serom
alocadas entre a segund a serie e a terceira serie. qual seja 641.090
(seiscentos e quarenta e um mil o noventa). Debonturos da 9° EmissSo
na segunda sSrie e 178.910 (cento e setema e oito mil e novecentos e
dez). Debentures da 9° EmissSo na terceira sSrie. o (b) a taxa linal da
remuneragSo da segunda e da terceira sSrie das Debentures da
9° EmissSo, a qual sorS do 4,7133% (qualro inteiros e sete mil, trezentos e trinta e Ires dScimos de milSsimo por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dlas uteis, calculado de lorma exponencial o cumulatlva pro rata lemporis por dias uteis docorrldos. dosdo a
Data da Primeira IntegralizagSo das DebSntures da Segunda SSrie
(conlurme delinida na Escrilura de EmissSo) o a Dala da Primeira IntegralizagSo das DebSntures da Terceira SSrie (conlorme delinida na Es
critura de EmissSo), conlorme o caso, de acordo com a formula prevista
no "Inslrumento Particular de Escritura da 9° (nona) EmissSo de DebSn
tures Simples, NSo Conversiveis em Agoes. da EspScie QuirogralSria.
em alS 3 (trSs) Series, para DistribuigSo Piiblica com Eslorgos Restritos,
da AES Tiete Energia S.A.’, celebrado em 15 da margo de 2019 entre a
Companhia a a Oliveira Trust Distribuidora do Tltulos e Valores MoblliSs S.A., na qualidade de representanle da comunhSo dos titulares das
Debentures (“Escritura de EmissSo’). 5.2. Aprovaram, por unanimidade,
a realizagSo de ajustes nas rodagoos das cISusulas 4.1I. 4.2, 5.15.1.
5.16.1 e 5.38.1 da Escritura de EmissSo. para (i) especificar na destinagSo dos recursos o resgato obrigatArio da 1° (primeira) sSrie da 7* (sSlima) emissSo de debentures da Companhia. (ii) aperfeigoar a descrigSo
dos Projetos (conlorme delinido na Escritura de EmissSo). da modo a
(azer constar expressamente a construgSo das respectivas llnhas de
transmissao, (iii) ajustar o titulo da segunda coluna das tabelas do
amortizagSo programada das Debentures da segunda o terceira sSries.
de modo que conste "Percentual Amortizado do Valor Ncminal das DebAnturos da Segunda SSrie’ o’Porcentual Amortizado do Valor Nominal
das Debentures da Terceira SSrie’, rospectivamenle. bem como (rv) (azer constar a Fitch Ratings como sendo uma das agendas de classilicagSo de risco das Debentures (aISm da Moody's AmSrica Latina). 5.3.
Autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as providencias
necossSrias S ralilicagSo do resultado do Procedimento de Bookbuil
ding, bem como os ajustes conlemplados na deliberagSo 5.2 acima. in
cluindo. mas nSo se limitando. a celobragSo de adllamento S Escritura
do EmissSo. 5.4. Ralilicaram todos e quaisquer atos jS praticados pela
Diretoria da Companhia relacionados Ss deliberag&es acima, desdo que
estejam em conformidade com as inlormagoes e dellberagoes conslantes desla ata nos itens anteriores. 6. Encerramento; NSo havendo nada
mais a ser tratado, o Presidente deu a reuniao por encorrada, sendo
lavrada a prosento ata na lorma de sumSrio. a qual loi por todos lida,
achada conlorme e asslnada. SSo Paulo. 12 de abril de 2019. Mesa:
Julian Jose Nebreda Marquez - Presidente e Soila MSira Ferreira da
Silva Rodrigues - SecretSri a. Consclhelros de Administrate: Julian
Jose Nebreda Marquez, Krista Sweigart, Arminio Francisco Borjas Her
rera. Franklin Lee Feder, Manuel Perez Dubuc. SSrgio Eduardo Wegue
lin Vieira, Francisco Jose Morandi Lopez. Erik da Costa Breyer, Bernerd
Raymond Da Santos Avila, Vaideci Goulart e Leonardo EleutSr io More.Ce rtilico quo a presenle e cApia liel da ata lavrada em llvro prAprio.
Soila Forreir a da Silva Rodrigues -SecretSria.JUCESP n° 224,763/19-2
em 23/04/2019. Gisela Slmiema Ceschin - SecretSria Geral.

FUSAM - Funda?ao de Saude e
Assistencia do Municfpio de Cagapava
CNPJ n° 50.453.703/0001-43
EDITAL DE LICITAtjAO
Lovomos
conhecimento dos interessados quo se onconlra aborta
a seguinte modalidade: Ptoceeao n° 071/2019 - Pregao Presenclal
n° 017/2019 - Objeto - Contratagao de Emprosa para CESSAO DE
SOFTWARE NAS AREAS DE GESTAO CONTABIL I FINANCEIRA,
GESTAO DE COMPRAS / ALMOXARIFADO / LICfTApOES COM
PREGAO PRESENCIAL, GESTAO DE CONTRATOS, GESTAO
DE FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL RH, GESTAO DE
BENS PATRIMONIES, CONTROLE INTERNO E PORTAL DE
TRANSPARENCY conlorme Lei de Acesso a InlormagSo - LAI (Lei
12.527/2011) abrangendo os servigos de implanlagao (conversao.
migragSo de dados, inslalagao. treinamenlo do usuStios. suporte lecnico.
manulengSo o alualizagAes)- Abertura dos Envelopes: 10/06/2019 As
09h30min; Proceeso n* 067/2019 - Pregao Presenclal n° 015/2019
- SRP n° 013/2019 - Objelo - Regiatro de Pregoa para eventual
Aquislgfto de Luvas de Procedimenlos Nilrflicas • Abertura dos
Envelopes: 13/05/2019 As 9h30mln; Proceeso n° 068/2019 - Pregao
Presenclal n° 016/2019 - SRP n° 014/2019 - Objelo - Registro de
Pregoa para Eventual Aquisigio de Desinletante Hospitaler- Abertura
dos Envelopes: 14/05/2019 is 9h30mln; Processo n° 073/2019 Pregao Presencial n° 018/2019 - SRP n° 015/2019 - Objelo - Registro
do Pregos para eventual Aquisigio de Material Hospitaler- Abertura
dos Envelopes: 15/05/2019 is 9h30mln; Processo n° 074/2019 Pregao Presencial n° 019/2019- SRP n° 016/2019- Objelo - Registro
de Pregos para eventual Aquisigio de Medicamentos - Abertura dos
Envelopes: 16/05/2019 is 09h30mln - Edilal completo esti disponivel
fcr. Cagapava, 26/04/2019. Celso Vlvlinl Alves
no site
- Presidente da FUSAM.
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

LIQ PARTICIPACOES S.A.

terta-feira, 1° de agosto de 2017

DUrlo Ofldil Empresarial

SSo Paulo. 127(143)

tf'C026

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

(Subaldl4r1a Intagral)
CNPJ fll.074.176/0001-38 - NIRE 3630004292-1
ATA DA ASSEMBLEIA QERAL ORDInARIA REAUZADA EM 31 DE MAR?0 DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 das do m«s de margo de 2017, &s 14h00, na sede da MAPFRE SEGUROS JUNIOR, brasilelro, casado. sacunlArio. ponador da cddula de Idenlidade RG n° 10.690.829 SSP/SP, Inscrlto no
GERAIS SA. fCornpanhla"), na Avenlda das NagOes UnkJas, n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo CPF/MF sob 0 n° 037.583.788-42, com endereoo comerdal na Avenlda das NajOes UnkJaa, n° 14.281, Ala A, 29°
Paulo/SP - CEP: 04794-000. PRESENQA: Presente a Onlca adonlsta titular de agCes representatlvas de 100% andar, Vila Gertrudes - S5o Paulo/SP - CEP: 04794-000.3) Os Dlrelores ora reelellos lomam posse, medianle a
(cam por cento) do capital soda! da Companhla, conlorme assinaturas conslantes do Llvro de Presenga de Ado- assinatura do respedlvo lermo, lavrado em llvro prpprio, e dedaram sob as ponas da lei, que: (a) preenchem as
niatas. CONVOCAQiO: Dlspensada em razBo da presenga da adonlsta titular das agfies representatlvas de 100% condlqOes previstas na Resoluqflo CNSP 330/15; e (b) que n8o eslflo ImpedWos de exercer o comArdo ou a admi(com por cento) do capital social da Companhla. conforms dispOe o arllgo 124, parBgralo 4", da Lei n° 6.404/78 nlslraqfio de sodedades mercantls em vlrtude de condenaqSo criminal, lampouco estfio Impedldos, por lei espe
("Lei das Sodedades por AgOes"). MESA: Assumiu a preskMnda Luis GullBrrez Maleo, que convidou Roberto cial, ou condenados por crime (alimentar, de prevaricap&o, pelta ou suborno, concussBo, peculalo, contra a econoBarroso para exercer a lungSo de secretBrio. ORDEM DO DIA: dellberar sobre (I) exame, discussSo e aprovagSo mta popular, a te publica ou a propdedade, ou a pena criminal que vede, alnda quo temporariamente, o acesso a
das contas dos admlnlstradorss, das DemonstragOes Flnancelras e do Relatdrlo da AdmlnlstragSo da Companhla, cargos publlcos, nBo eatando Incursos em qualsquer dos crimes previslos em lei ou nas rostrigfies legale que
do Parecer Aluarial, referentes ao Exercldo Social Undo em 31.12.2018; (II) a deslinagSo do lucro llquido possam Imped-los de exercer atlvldades mercantls, em conlormidade com o dlsposto no arllgo 37, Inclso II, dai Lei
apurado no Exercldo Social Undo em 31.122016; (III) a (releleigflo dos membros da Diretoria; (Iv) ratificagflo das n° 8.934, de 18 de dezembro de 1994 e no artigo 147 da Lei das Sodedades por AgOes, dentes de que qualquer
designates especltlcas dos Dlrelores ostabeleddas psla SuperlntendBnda de Seguros Prlvados ("SUSEP"); e (v) dedaragflo lalsa Importsr4 em responsabilidade criminal. 4) Em razBo das reeleigCes deliberadas nsste ato, a DF
exame, discussSo e aprovagSo da remuneragSo global dos admlnlstradores da Companhla. PUBUCApOES: O retorla da Companhla passa a ter a segulnte composIgBo:
Relatdrlo da AdmlnlstragSo, as DemonstragCes Flnancelras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer
MANDATO
Atuarlal, referentes ao exercldo social Undo em 31.12.2016 foram publicados nos jornals. 'Valor Econdmlco",
MEMBROS
CARGOS
INlCIO
TERMING
edlgSo de 23.02.2017, pSglnas E17 a E20, e 'OiSrlo Ofldal do Estado de SSo Paulo', edigSo de 23.022017,
Cademo Empresarial, pSglnas 21 a 29. DEUBERApdES: a adonlsta da Companhla deddiu, sem ressalvas:
Dlretor
Vlce-Presidenle
'B'
Vago
(I) aprovar as contas dos admlnlslradoros, o Relatdrlo da AdmlnlstragSo da Companhla, bem como as DemonstraDlretor'B31/03/2017
A.G.O DE 2020
Andre Renato Viard Fortlno
gdes Flnancelras a o Parecer Atuarlal. referentes ao Exercldo Social Undo em 31.122016; (ll)destlnar o lucre ll
Dlretor "B"
Leonardo Glubertl Mattedl
31/03/2017
AG.O DE 2020
quido apurado no Exercldo Sodal da 2016, no valor total de R$ 155.122.637,87 (cento e dnquenta e dnco mi31/03/2017
A.G.O DE 2020
Ihdes, cento a vlnte e dols mil, seiscenlos e trlnla e sets reals e oitenta e sate centavos), da segulnte maneira:
Luis Felipe Lebert Cozac
Dlretor'B(a) RS 7.756.131,89 (sets mllhdes, setecenlos e dnquenta e sels mil, cento e Irinta e um reals a oitenta e
Wady JosS MourSo Cury
Dlretor 'S'
31/03/2017
A.G.0 DE 2020
nova centavos), para Reserve Legal da Companhla. nos termos do artigo 193 da Lsl das Sodedades por Agdes;
Dlretor'BVa9°
(b) R$ 147.366.505,98 (cento e quarenta e sate mllhdes, trezentos a sessenta e sals mil, qulnhentos e dnco reals
e noventa e olio centavos), a tltulo de Juros Sobre Capital Prdprlo, valor bruto sem o desconlo do Imposto da
Luis GutlSrrez Mateo
Dlretor Ptesldenle *M*
31/03/2017
A.G.O DE 2020
Renda na allquota de 15% (qulnze por cento), cu)o valor llquido de RS 125261.530,08 (cento e vlnte e dnco ml
31/03/2017
A.G.0 DE 2020
Dlretor'W
Carlos Alberto Landim
lhdes, duzentos a sessenta a um mil, qulnhentos a Irinta reals a olio centavos) foi deduzldo do valor dos dividendos
31/03/2017
Cynthia Betti Rodrigues Qualharello
Direlor'M'
A-G.O DE 2020
mlnlmos obrigatdrios, conlorme artigo 28 do Eslaluto Sodal e dedsSo da Assemblela Geral ExtraordinSrla em
reuniSo de 1 5.12.2016; (III) reeleigSo dos membros da Diretoria da Companhla, para um novo mandato alS Assem31/03/2017
A.G.0 DE 2020
Jabis de Mendonga Alexandre
Dlretor 'M11
bleia Geral OrdinSria que se realizar no ano de 2020, nos termos do artigo 8°, (hr) do Estatuto Sodal da Compa31/03/2017
A.G.0 DE 2020
Maurldo Galian
Direlor'M'
nhia, com excegSo do Dlretor Vlce-Presidenle, cujo cargo permanecarS vago atS posterior eleigSo, conforms se
Direlor'M'
31/03/2017
A.G.O DE 2020
Raphael de Luca Junior
gue: 1) Indlcados pela BB SEGUROS PARTICIPAQOES SA. como Dlretoma "B": Reelelclo : ANDRE RENATO
VIARD FORT1NO, brasilelro, casado, bancSrio, porlador do documento de Idenlidade 17.335.779 5) Conslderando a vacSnda do cargo de Dlretor Vlce-Presldente, o Sr. Roberto Barroso permanecarS no exerclclo
SSP/SP e Inscrlto no CPF/MF sob n“ 077.346.876-14, domldliado na Capital do Estado de SSo Paulo, com ende- de suas hingdes, nos termos do §4°, do artigo 150 da Lei 6.404/78, atS a InvesBdura do novo Diretor Vlce-Presirego comerdal na Avenlda das Nagdes Unldas, n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Pauto/SP - dente a ser elello. (Iv) a ratldcagSo, nos termos da ResolugSo CNSP n° 330/2015. as deslgnagdes especltlcas dos
CEP: 04794-000; LEONARDO GIUBERTI MATTEDl, brasilelro. casado. admlnistrador de empresas, porlador da Dlrelores, a saber: Lula Fallpa Lebert Cozac: Dlretor responsSvel (a) pelo cumprlmenlo do dlsposto na Lei
cSdula de idenlidade RG n” 868.294 SSP/DF, Inscrlto no CPF/MF sob o n' 384.415.031-15, domldliado na Capital n° 9.613/1998 (artigo 1°, IV, da Circular SUSEP n° 234/2003 e artigo 2°, § 2° da Circular SUSEP n° 445/2012);
do Estado de SSo Paulo, com enderego comerdal na Avenlda das NagSes Unldas, n° 14261, Ala A, 29° andar, Vila (b) pelos controles Internos (artigo 9°, Circular SUSEP n° 249/2004); (c) pelo cumprlmenlo da Circular SUSEP
Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000; LUIS FEUPE LEBERT COZAC, brasilelro, casado, admlnistrador de n° 344/2007 (artigo 2°. parSgralo unlco), e (d) pela GesISo de Rlscos (Clrculariar SUSEP 521/2015); Leonardo
empresas, portadorda cSdula de Idenlidade RG n° 9.435.433 SSP/SP, inscrlto no CPF/MF sob o n° 111.877.418-33, Glubertl Mattedl: Diretor responsSvel (a) Adminislrativo-Flnancelro (artigo 1 °, III, da Circular SUSEP n° 234/2003);
domldliado na Capitol do Estado da SSo Paulo, com enderego comerdal na Avenlda das NagOes Unldas, (b) pelo cumprlmento das obrigagOes da ResolugSo CNSP n° 143/2005; e (c) pelas relagOes com a SUSEP
n° 14261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000; e WADY JOSE MOURiO CURY, (artigo 1°, I, da Circular SUSEP n° 234/2003); Jabla de Mendonga Alexandra: (a) Diretor responsSvel tScnlco
brasilelro, casado, engenheiro dvil, porlador da cSdula de idenlidade RG n° 7.606.961-8 SSP/SP e Inscrlto no pelo cumprlmento do dsposto no artigo 1°, II, da Circular SUSEP n° 234/2003 e (b) Diretor tScnlco responsSvel
CPF/MF sob n° 240.313.489-91, com endarago comerdal na Avenlda das NagOes Unldas, n° 14.281, Ala A, pelo acompanhamento, supervisSo e cumprlmento dos procetSmenlos atuarials prevlstos nas normas em vigor
29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000.2) Indlcados pela MAPFRE BRASIL PARTICIPAQOES (ResolugSo CNSP n° 321/2015, artlgolOS); Carlos Alberto Landim: Dlretor responsSvel pelo acompanhamento,
S.A. como Dlrelores "M": Reelelclo: LUIS GUTIERREZ MATEO, espanhol, casado, admlnistrador, porlador do supervisSo e cumprlmenlo das normas e procedimentos da contabllldade prevlstos na ResolugSo CNSP n°
documento de Idenlidade para estrangelros RNE V740925-Y OREX/SP e Inscrlto no CPF/MF sob n° 321/2015; Maurfclo Galian: Dlretor responsSvel: (a) pela contratagSo do correspondenles de microsseguro e po
234.675.138-32, domldliado na Capital do Estado de SSo Paulo, com enderego comerdal na Avenlda das NagOes los servigos por eles prestados (artigo 11,1, da Circular SUSEP n° 442/2012); e (b) pela contratagSo e supervisSo
Unidas, n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000, designado Dlretor Presi de represenlantes de seguros e pelos servigos por eles prestados (artigo 18,1, da ResolugSo CNSP n° 297/2013);
dents; CARLOS ALBERTO LANDIM, brasilelro, casado, securitSrio, porlador da cSdula da Idenlidade RG n° (v) aprovar a remuneragSo global dos dlrelores da Companhla, Incluindo-se os benelldos de qualquer nalureza e
14.395.634/SSP-SP, Inscrlto no CPF/MF sob 0 n° 085.817.328-22,
enderego comerdal na Avenlda das Na- verbas de representagSo, para o exerclclo social de 2017 em R$ 8.429.138,00 (olio mllhSea, qualrocentos e vlnte
gdes Unidas, n° 14.281, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - C:EP: 04794-000; CYNTHIA BETTI e nova mil, cento e Irinta e sets reals). ENCERRAMENTO: Nada mals havendo a Iratar, lol suspensa a sessSo pelo
RODRIGUES QUALHARELLO, brasllelra. casada, pedagoga, portadora da cBdula de Idenlidade RG n° tempo necessSrio S lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforms, lol aprovada e assinada por
195200275 SSP/SP e Inscrllo no CPF/MF sob n° 132.208.218-98, com enderego comerdal na Avenlda das Na todos os presentos. Asslnsturss: Mesa: Luis GutlSrrez Mateo, Presldento da Mesa; Roberto Barroso, SecrelSrio
gSes Unidas, n° 14281, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes- SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000; MAUHICIO GAUAN, da Mesa; Adonlsta: BB Mapfre SH1 PartldpagSes S.A., p. Roberto Barroso, Dlretor Ptesldenle e Luis GutlSrrez
brasilelro, casado, securitSrio, porlador do documento de Idenlidade RG n° 17.198.559 SSP-SP e inscrlto no Mateo. Dlretor Vlce-Presidenle; Diretores reeleitos: Andre Renato Viard Fortlno, Leonardo Glubertl Mattedl, Luis
CPF/MF sob n° 100.182.908-50, domldliado na Capital do Estado de SSo Paulo, com enderego comerdal na Felipe Lebert Cozac, Wady JosS MourSo Cury, Luis GutlSrrez Mateo, Carlos Alberto Landim, Cynthia Betti Rodri
Avenlda das Nagdes Unidas, n° 14261. Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000; gues Qualharello, Jabis de Mendonga Alexandre. Maurldo Galian e Raphael de Luca Junior. Certldlo: A presente
JABIS DE MENDONQA ALEXANDRE, brasileiro, casado, sacurilSrio, porlador da cSdula de idenlidade RG n° ata S cSpia del da original, lavrada em llvro prdprio. SSo Paulo, 31 de margo de 2017. Luis GutlSrrez Mateo9.990.351 SSP-SP, Inscrlto no CPF/MF sob o n° 011.028,568-94, com enderego comerdal na Avenlda das Nagfies Presldonte da Mesa; Roberto Barroso - SecrelSrio da Mesa. JUCESP n° 336.749/17-3 em 24/07/2017.
Unldas. n° 14.261, Ala A, 29“ andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000 e RAPHAEL DE LUCA FISvia R. Brltto Gongalvea - SecretSrla Geral.

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A.
(SubaldlSrta Intagral)
CNPJ/MF 01378.407/0001-10 - NIRE 3530038149-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 31 DE MARQO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de moirgo de 2017, Ss 11 h30, na sede da AUANQA DO BRASIL SEGUROS S-A. SP - CEP: 04794-000; RAPHAEL DE LUCA JUNIOR, brasilelro, casado, securitSrio, portador da cSdula de Idenli
rComnnnhifl-y localizada na Avenlda das NagOes Unidas, n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/ dade RG n° 10.690.829 SSP/SP, Inscrlto no CPF/MF sob o n° 037.583.788-42, com enderego comerdal na Avenl
SP - CEP: 047944300. PRESENQA: Prosente a unlco adonlsta titular de ogSes representatlvas de 100% (cem por da das NagOes Unldas. n° 14361, Ala A. 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000.3) Os Dire
cento) do capital sodal da Companhla, conlorme assinaturas conslantes do Uvro de Presenga de Acionistas. tores ora reelellos lomam posse, medlante a assinatura do respective lermo, lavrado em llvro prSprio, e dedaram
na ResolugSo CNSP 330/15; e (b) que nSo eslSo
CONVOCAQAO: Dlspensada em razSo da presenga da adonlsta lilular das agdes representativas de 100% (cem sob as penas da lei, que: (a) preenchem as
por cento) do capital sodal da Companhla, conlorme diapfie o artigo 124, parigrafo 4°, da Lei n° 8.404/78 ('Lei das Impedldos de exercer o comSrdo ou a admlnistragSo de sodedades mercanlis em vlrtude de condenagSo criminal,
Sodedades por Agdes'). MESA: Assumiu a pre:sidftnda Roberto Barroso, que convidou Carlos Alberto Landim lampouco estSo Impedldos, por lei espedal, ou condenados por crime fallmentar, de prevarlcagSo, pelta ou subor
para exercer a fungSo de sacrelirio. ORDEM DO DfA: dellberar sobre (I) exame, discussSo e aprovagSo das con- no, concussSo, peculate, contra a economia popular, a IS publica ou a propriedade, ou a pena criminal que vede
tas dos admlnlstradores, das Demonstragdes Flnancelras e do Relatdrlo da AdmlnlstragSo da Companhla, do alnda que lemporariamente, o acesso a cargos publlcos, nSo estando Incursos em qualsquer dos crimes prevlstos
Parecer Atuarlal, referentes ao Exercldo Social Undo em 31.12.2016; (II) a deslinagSo do lucro llquido apurado no em lei ou nas restrigSes legals que possam Impedl-los de exercer atlvldades mercantls, em conlormidade com o
Exercldo Sodal Undo em 31.12.2016; OH) a (ra)eleigSo dos membros da Diretoria; (Iv) ralificagSo das deslgnagdes dlsposto no artigo 37, Inclso II, da Lei n° 8.934, de 18 de dezembro de 1994 e no arllgo 147 da Lei das Sodedades
especlllcas dos Diretores estabeleddas pela SuperintendSnda de Seguros Prlvados ('SUSEP"); e (v) exame, por Agdes, dentes de que qualquer declaragSo falsa importarS em responsabilidade criminal. 4) Em razSo das
discussSo e aprovagSo da remuneragSo global dos admlnlstradores da Companhla. PUBLICAQflES: O Relatdrlo reelelgdes deliberadas neste alo, a Diretoria da Companhla passa a ter a segulnte composlglla
da AdmlnlstragSo, as Demonatragdes Flnancelras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer Atuarlal,
MANDATO
referentes ao exercldo sodal Undo em 31.12.2016 foram publicados nos jornals, 'Valor Econdmlco', edigSo de
MEMBROS
CARGOS
tErmino
INlCIO
23.02.2017, pSginas E21 a E24, e 'DlSrio Ofldal do Estado de SSo Paulo', edigSo de 23.02.2017, Caderno Empre
sarial, pSglnas 92 a 99. DEUBERAQOES: A adonlsta da Companhla dedctu, sem ressaVas: (I) aprovar as contas
Vago
Dlretor Presidente "B"
dos admlnlstradores, o Relatdrio da AdmlnlstragSo da Companhla, bem como as Oemonstragdes Flnancelras e o
31/03/2017
A.G.O
DE 2020
Diretor-BAndre Renato Viard Fortlno
Parecer Atuarlal, referentes ao Exercldo Social Undo em 31.12.2018; (If) destlnar o lucro llquido apurado no Exer
A.G.O DE 2020
Leonardo Glubertl Mattedl
Diretor'B'
31/03/2017
cldo Social de 2016, no valor total de R$ 91.497.967,60 (noventa e um mllhdes. quatrocenlos e noventa e sete mil,
novecentos e sessenta e sete reals e sessenta centavos) da segulnte maneira: (s) R$ 4.574.898,38 (qualro miIhSes, qulnhentos e sotenta e qualro mil, oltooontos e noventa e olio reals e trinta e olto centavos), para Reserva
Legal da Companhla, nos termos do artigo 193 da Lei das Sodedades por AgSes; (b) RS 24.145.767,32 (vlnte e
qualro milhSes, cento e quarenta e dnco mil, setecenlos e sessenta e sete reals e trinta e dois centavos) para
distrlbuigito de dividendos A adonlsta da Companhla, da segulnte forma: (bl) RS 16.100.000,00 (dezesseis mlIhSes e cem mil reals), a tltulo de Juros Sobre Capital Prdprlo, vaior brulo sem o desconto do Imposto de Renda
allquota de 15% (qulnze por cento), cujo valor llquido de RS 13.685.000.00 (treze mllhdes, seiscenlos e oitenta
e dnco mil reals) lol deduzldo do valor dos dividendos mlnlmos obrigatdrios, conlorme artigo 26 do Estatuto Social,
conforms dedsSo da Assemblela Geral Extraordndria em reunl&o de 15.12.2016; e, (b2) RS 8.045.767,32 (olto
mllhdes, quarenta e dnco mil, setecenlos e sessenta e sete reais e Irinta e dois centavos), a ser pago aid
31.12.2017; (c) RS 62.777.301,90 (sessenta e dois mllhdes, setecenlos e setenta e sete mil. trezentos e um reals
e noventa centavos) para a Reserve de Investlmentos da Companhla; (III) reelelgfio dos membros da Diretoria da
Companhla, para um novo mandato aid Assemblela Geral Ordindria que se realizar no ano de 2020, nos termos
do artigo 8°, (Iv) do Eslaluto Social da Companhla, com excegSo do Diretor Presidents e do Diretor Vics-Presldente, cujos cargos permanecerdo vagos aid posterior elelgfio, conlorme segue: 1) Indlcados BB SEGUROS PARTICIRAQClES SA. como Dlretorea "B": Reelelglo: ANDRE RENATO VIARD FORTINO, brasilelro, casado, barredrio, portador do documento de Idenlidade 17.335.779 SSP/SP e inscrlto no CPF/MF sob n° 077348.878-14,
domldliado na Capital do Estado de SSo Paulo, com enderego comerdal na Avenlda das NagOes Unldas, n°
14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000; LEONARDO GIUBERTI MATTEDI,
brasilelro, casado, admlnistrador de empresas, portador da cSdula de idenlidade RG n° 868.294 SSP/DF, inscrlto
no CPF/MF sob o n° 384.415.031-15, domldliado na Capital do Estado de SSo Paulo, com enderego comerdal na
Avenlda das NagSes Unldas, n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000; LUIS
FEUPE LEBERT COZAC, brasileiro, casado, admlnistrador de empresas, portador da cSdula de Idenlidade RG n°
9.435.433 SSP/SP, Inscrlto no CPF/MF sob o n° 111.877.418-33, domldliado na Capital do Estado de SSo Paulo,
enderego comerclal na Avenlda das NagSes Unidas, n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/
SP - CEP: 04794-000; e WADY JOSE MOURAO CURY, brasilairo, casado, engenheiro civil, portador da cSdula
idenlidade RQ n“ 7.608.961-8 SSP/SP e Inscrllo no CPF/MF sob n° 240.313.489-91, com enderepo comerdal
Avenlda das Naples Unidas. n° 14.261, Ala A. 29° andar, Vila Gertrudes- SAo Paulo/SP • CEP: 04794-000. 2) Indicados pela MAPFRE BRASIL PARTICIPAQOES S.A. como Diretores "M": Reelelcio: CARLOS ALBERTO
LANDIM, brasileiro, casado, securitSrio, portador da cSdula de Idenlidade RG n° 14.395.634/SSP-SP, inscrito no
CPF/MF sob o n° 085.617.328-22, com enderego comerclal na Avenlda das NagSes Unldas, n° 14.261, Ala A, 29“
andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000; CYNTHIA BETTI RODRIGUES QUALHARELLO, braslleira, casada, pedagoga, portadora da cSdula de Idenlidade RG n° 195200275 SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob
n° 132.208.218-98, com enderego comerdal na Avenlda das NagSes Unidas, n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila
Gertrudes - SSo Paulo/SP - CEP: 04794-000; JABIS DE MENDONQA ALEXANDRE, brasileiro, casado, securitArio, portador da cSdula de idenlidade RG n° 9.990.351 SSP-SP. Inscrito no CPF/MF sob o n° 011.028.568-94, com
enderego comerdal na Avenlda das NagOes Unldas, n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes - SSo Paulo/SP CEP: 04794-000; MAURICIO GAUAN, brasilelro, casado, securitSrio, portador do documento de Identidade RG n°
17.198.559 SSP-SP e Inscrlto no CPF/MF sob n° 100.182.908-50, domldliado na Capital do Estado de SSo Paulo,
com enderego comerclal na Avenlda das NagSes Unldas, n° 14361, Ala A. 29° andar. Vila Gertrudes - SSo Paulo/
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Diretor Vice-Presidente 'M"
Direlor'MDirelor'M'
Direlor'M'
Direlor'M'
Diretor-M-

31/03/2017
31/03/2017

A.G.O DE 2020
A.G.O DE 2020

31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017

A.G.O DE 2020
A.G.O DE 2020
A.G.O DE 2020
A.G.0 DE 2020
A.G.O DE 2020

6) Conslderando a vacSnda do cargo de Dlretor Presidente, o Sr. Roberto Barroso permanocerS no exerclclo de
suas fungOes, nos termos do §4°, do artigo 150 da Lei 6.404/76, atS a Investldura do novo Diretor Presidente a ser
eleito; (Iv) a ratilicagSo, nos termos da ResolugSo CNSP n° 330/2015, das desIgnagOes especlficas dos Diretores,
a saber: Lula Felipe Lebert Cozac: Dlretor responsSvel (a) pelo cumprlmenlo do dlsposto na Lei n° 9.613/1998
(artgo 1°, IV, da Circular SUSEP n° 234/2003 e artigo 2°, §2° da Circular SUSEP n° 445/2012); (b) pelos controles
Internos (artigo 9°, Circular SUSEP n° 249/2004); (c) pelo cumprimento da Circular SUSEP n° 344/2007 (artigo 2°,
parSgralo unlco); e (d) pela GesISo de Rlscos (Circular SUSEP n° 521/2015); Leonardo Glubertl Mattedl: Diretor
responsSvel (a) Administrativo-Flnanceiro (artigo 1°, III, da Circular SUSEP n° 234/2003); (b) pelo cumprlmenlo
das obrlgagfies da ResolugSo CNSP n° 143/2005; e (c) pelas relagOes com a SUSEP (artigo 1°, I, da Circular
SUSEP n° 234/2003); Wady JoaS Mourio Cury: Direlor responsSvel tScnlco pelo cumprimento do disposlo no
artigo 1°, II, da Circular SUSEP n° 234/2003; e (b) Diretor tScnlco responsSvel pelo acompanhamenlo, supervisSo
e cumprimento dos procedimentos atuarials previslos nas normas em vigor (ResolugSo CNSP n° 321/2015, artigo
108); Carlos Alberto Landim: Dlretor responsSvel pelo acompanhamento, supervisSo e cumprlmento das normas
e procedimentos da contabllldade prevlstos na ResolugSo CNSP n° 321/2015; Maurfclo Galian: Diretor responsS
vel (a) pela contratagSo de correspondenles de microsseguro e pelos sarvigos por eles prestados (artigo 11,1, da
Circular SUSEP n* 442); (b) pela contratagSo e supervisSo de represenlantes de seguros e pelos servigos por eles
prestados (artigo 16,1, ResolugSo CNSP n° 297); (v) aprovar a remuneragSo global dos diretores da Companhla,
Inclulndo-sa os beneflclos de qualquer nalureza e verbas de representagSo, para o exercldo sodal de 2017 em
RS 1.383.888,00 (um milhSo, trezentos e oitenta e IrSs mil, oltocentos e oitenta e olto reais). ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a trelar, fol suspensa a sessSo pelo tempo necessSrio S lavratura da presente ata. que, depois
de lida o achada conlorme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Roberto Barroso,
Presidente da Mesa; Carlos Alberto Landim, SecrelSrio da Mesa: Adonlsta: BB Mapfre SHI ParticipagSes S.A., p.
Roberto Barroso, Diretor Presidente e Luis GutlSrrez Mateo, Diretor Vice-Presidente; Diretor reelello: Andre Rena
to Viard Fortlno, Leonardo Giuberti Matledi, Luis Felipe Lebert Cozac. Wady JosS MourSo Cury, Carlos Alberto
Landim, Cynthia Belli Rodrigues Qualharello, Jabis de Mendonga Alexandre, Maurfcio Gallon e R aphael de Luca
Junior. Certldlo: A presenle ala S cdpla fiel da original, lavrada
llvro prSprio. SSo Paulo, 31 de margo de 2017.
Roberto Barroso - Presidente da Mesa; Carlos Alberto Landim - SecrelSrio da Mesa. JUCESP n° 333.857/17-3
em 20/07/2017. FISvia R. Brltto Gongalvea - SecretSrla Peril.____________________________________ j
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(Subsldldrla Integral)
CNPJ: 61.074.175/0001-39 - NIRE: 3530004292-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2017
DATA. HORA E LOCAL: Em 01 de novembro do 2017, 4s 18h00,
sede da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ("Companhia'), na Avenida
das NagSos Unidas, n° 14.261, Ala A, 29* andar, Vila Gertrudes- Sdo
Paulo/SP - CEP: 04794-000. PRESEN?A: Presents a Onica acionlsta ti
tular de agdes representativas de 100% (com por cento) do capital social
da Companhia, conforms assinaturas conslantes do Llvro de Presenga
de Acionistas. CONVOCAQAO: Dispensada em razdo da presenga da
acionista titular das agSes representativas de 100% (cem por cento) do
capital social da Companhia, conlorme dispSe o artigo 124, pardgralo 4°.
da Lei n® 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Agoes'). MESA: Assumiu a
presid&ncia Luis Gutidrrez Mateo, que convidou Leonardo Giuberti Mattedl para exercer a (ung4o de secreldrio. ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre alteragdo da Diretoria da Companhia. DELIBERATES: A acionisla da Companhia decidiu, sem ressalvas: (a) Eleger. conlorme autorizagfio pr6via concedlda pela SUSEP. por meio da Carta Homologatdrla
Elotronica SUSEP/DIORG n° 261/2017, ao cargo de Diretor"B". designado Dlretor Vice-Presidents da Companhia. o Sr. Fernando Barbosa
de Oliveira, brasileiro, economisla, casado, portador do RG n' M930746
SSP/MG e inscrito no CPF n° 239.156,116-53, com enderego comercial
na Avenida oas Nagies Unidas. n° 14.261. Ala A, 29° andar. Vila Gertru
des - SSo Paulo/SP • CEP: 04794-000, para cumprir mandate ate As
sembleia Geral Ordindria a se realizar em 2020. Em virlude da eleigdo
ora deliberada, a partir da presente data, o Sr. Roberto Barroso tica destitufdo de sues fungdes: (b) Eleger. conlorme autorizagdo prrdvla concedlda pela SUSEP, por meio da Carta Homologatoria
_______
EletronJca SUSEP/
DIORG n° 25512017, ao cargo de Dlretor "B" da Companhia. o Sr. Camilo Buzzi, brasileiro, economisla, casado, port adordo RG n° 18.205.939
SSP/SP e inscrito no CPF n° 051.569.178-01.
enderego comercial
Avenida das Nag6es Unidas. n° 14.261. Ala A. 29° andar, Vila Gertru
des - S4o Paulo/SP - CEP: 04794-000. para cumprir mandato alb As
sembleia Geral Ordindria a se realizar em 2020. (c) Os Direlores ora
eleilo. tomam posse mediante a assinatura do rospectivo termo de pos
se. lavrado em livro prdprio, aceitam o cargo e declarant, sob as penas
da lei. que: (a) preenchem as condigdes previstas na relerida resolugao
e, (b) nSo esi&o impedidos de exercer o comercio ou a administragfio do
sociedades mercanlis em virtude de condenagdo criminal, tampouco
condenado pot crime lalimentar. de
esta impedido. por'te! especial.
provaricagSo, peita ou suborno, concuss4o, peculate,
ulat' contra a economia
popular, a 14 publica ou a propriedade, ou a pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, n4o estando
lei
incurso
quaisquer dos crimes previstos
reslrlgdos legais que possam impedi-lo de exercer alividades mercanlis, em conformidade c
disposto no artigo 37, inciso II. da Lei n° 8.934, de 18 de
dezembro de 1994 e no artigo 147 da Lei das Sociedades per Agoes.
ciente de que qualquer declaragSo lalsa Importers em responsabilidade
criminal; (d) Em razSo das eleigoes deliberadas nesle ato. a Diretoria da
Companhia passa a ter a seguinte composigSo:
MEMBROS
Fernando Barbosa
do Oliveira
Andre Renato Viard
Fortlno

MANDATO
CARGOS
INlCIO
TERMINO
Diretor Vice01/11/2017 A.G.O. DE 2020
Prosidente"B'
Diretor "B'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Leonardo Giuberti Mattedi

Diretor '8'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Luis Felipe Leberl Cozac
Wady Jose Mourao Cury
Camilo Buzzi

Dlrelor 'B'
Diretor "B'
Direlor'B'
Diretor
Presidente'M'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020
31/03/2017 A.G.O. DE 2020
01/11/2017 A.G.O. DE 2020

Carlos Alberto Landim
Cynthia Betti Rodrigues
Oualharello

Diretor "M'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Diretor "M'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Jabis de Mendonga
Alexandre
Maurlcio Galian

Diretor 'M'

31/03/2017 A.G.O, DE 2020

Dlretor'M'
Diretor 'M'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020
31/03/2017 A.G.O.DE 2020

Luis Guterrez Mateo

Raphael de Luca Junior

Sio Paulo, 128 (45)-25

Di£rio Oficial Emprcsarial

31/03/2017 A.G.O.DE 2020

(o) A ratilicagao. nos termos da ResolugSo CNSP n° 330/2015, as designagSes especiTicas dos Diretores, a saber: Luis Felipe Leberl
Cozac: Diretor responsSvel (a) pelo cumprimenlo do disposto na Lei
n° 9.613/1998 (artigo 1°, IV. da Circular SUSEP n° 234/2003 e artigo 2°.
§ 2° da Circular SUSEP n° 445/2012); (b) pelos controles internee (artigo
9°, Circular SUSEP n° 249/2004); (c) pelo cumprimenlo da Circular SUSEP n° 344/2007 (artigo 2°, pardgralo unico): e (d) pela GestSo de Ris
cos (Circular SUSEP 521/2015); Leonardo Giuberti Mattedi: Diretor
responsdvel (a) Administrativo-Financeiro (artigo '1°, III. da Circular SUSEP n° 234/2003); (b) pelo cumprimento das obrigagSes da Resolug4o
CNSP n° 143/2005; (c) pelas relagdes com a SUSEP (arligo 1°, I, da
Circular SUSEP n° 234/2003) Jabis de Mendonga Alexandre: (a) Dire
------tor
responsavel
-------------------tdcnico,-------polo cumprimento
imprimonto do disposto no artigo
arligo t°,
1°, ,„
II, —
da
Circular SUSEP n° 234/2003 e (b) Diretor lecnico responsdvel pelo
acompanhamenlo, supervisee e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor (Resolugao CNSP n° 321/2015. arti
go 108); Carlos Alberto Landim: Diretor responsdvel pelo acompanhamonto. supervisao e cumprimento das normas e procedimentos da
contabilidade previstos na Resolugdo CNSP n° 321/2015; Mnurieio
Galian: Diretor responsdvel: (a) pela conlralagdo de correspondenles de
microsseguro e pelos servigos por eles prestados (artigo 11.1. da Circu
lar SUSEP n° 442/2012); e (b) pela conlralagdo e supervisao de representantes de seguros e pelos servigos por eles prestados (artigo 16, I,
da Resolugdo CNSP n° 297/2013). (1) Autorizar aos administradores da
Companhia.
forma do Eslatulo Social, e/ou seus procuradores
legalmente conslituldos. a praticarem todos cs demais atos necessdrios
a implementagdo e lormalizagdo dos atos e deliberagoes ora previstos.
licando desde |a inveslidos dos mais amplos. gerais e ilimitados poderes
para representar a sociedade perante todas e quaisquer autoridades
publicas lederais. esladuais o/ou municipais, incluindo. mas nao se limitando a submissdo desta ata 4 Superintendencia de Seguros Privadoa SUSEP, nos termos da legislagSo em vigor. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar. foi suspensa a sessSo pelo lempo necessdrlo 4
lavralura da
sente ata. que. depois de lida e achada conlorme. foi
aprovada e
: Luis
Gutierrez Mateo. Presidents da Mesa. Leonardo Giuberti Mattedi. Secre
tSrio da Mesa; Acionista: BB Maplre SHI PartlcipagSos S,A„ p, Luis Gu
tierrez Mateo, Diretor Vice-Presidente e Leonardo Giuberti Mattedi. procurador; Diretores eleilos: Fernando Barbosa de Oliveira e Camilo Buzzi.
Certidao: Declaramos que presente ata 4 copia liel da original, lavrada
rbprio. SSo Paulo, 01 de novembro de 2017, Luis GulSrrez
livro pro
Mateo - Pre sidenlo da Mesa: Leonardo Giuberti Mattedi - Secretario
da Mesa. JUCESP n° 72.467/18-1 em 08/02/2018. FMvIa R. Brltto
Gongalves -Secrel4ria Geral.

ENTREVIAS CONCESSIONARIA
DE RODOVIAS S.A.
1

CNPJ/MF n" 26.664.057/0001-89 - NIRE n° 35.3.0049866-6
Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2018
CERTIDAO: Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencia,1
j Tecnologia e Inovagao - Certilico o registro na Junta Comercial do
1 Estado de Sao Paulo sob o n° 110.462/18-0 em 05 de margo de j
12018. Fiavia R. Britto Gongalves - Secretaria Geral. ___ __
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SELO DE AUTENTIICIDADE

brasilve(culos
COMPANHIA DE SEGUROS
(Subsidliria Integral)
CNPJ: 01.366.570/0001-61 - NIRE: 3530045762-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de abril de 2017. 4s 11hOO. na sede da
BRASILVElCULOS COMPANHIA DE SEGUROS I'Comoanhia'I. na ci
dade de SSo Paulo. Estado de SSo Paulo, Avenida das Nagies Unidas,
n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000. PRESEN<?A: Presenle a Onica acionista titular do agoes representativas de 100%
(cem por cento) do capital social da Companhia, conforms assinaturas
conslantes do Llvro de Presenga de Acionistas. CONVOCAtjAO: Dispensada em razSo da presenga da acionista titular das ag6es represen
tativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conlor
me dispoo o artigo 124, parSgralo 4°, da Lei n° 6.404/76 ("Lei das
Sociedades por Agoes’). MESA: Assumiu a presidencia Leonardo Giuberti Mattedi, que convidou Carlos Alberto Landim para exercer a fungSo
de secretario . ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: indicagio de Diretor
Vice-Presidento M para compor a Diretoria da Companhia. DELIBERA
ressalvas: (a) eleger ao
TES: A acionista da Companhia decidiu.
cargo de Dlretor Vlce-Presldente"M" da Companhia. para cumprir
mandato aid Assembleia Geral Ordindria a se realizar em 2020, LUIS
GUTIERREZ MATEO, e spanhol, casado, administrador, por tador do documenlo do idenlidade para eslrangeiros RNE V740925-Y DREX/SP e
inscrito no CPF/MF sob n° 234.675.138-32. domiciliado na Capital do
Estado de S4o Paulo, com enderego comercial na Avenida das Nagdes
Unidas, n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes- Sdo Paulo/SP CEP. 04794-000. O Diretor ora eloito, dovidamonte aprovado pela
Coordenadoria Geral de ImigragSo. alraves do processo n°
47039.000092/2017-19 e por j4 lazer parte do Diretoria de oulra socledade supervisionada, nos termos do §2°, do artigo 1°, da ResolugSo
CNSP n° 330/15, toma posse mediante a assinatura do respective termo
de posse, lavrado em livro prdprio. aceita o cargo o declara, sob as peda lei. que: (a) pre
he as condigdes previstas na relerida resolu
gao e. (b) nao esld impedido de exercer o comerclo ou a administragao
de sociedades mercanlis em virlude de condenagao criminal, tampouco
esta Impedido, por lei especial, ou condenado por crime lalimentar. de
prevaricagao, peita ou suborno. concussao peculalo, contra a economia
popular, a 14 piiblica ou a proprledade. ou a peno criminal que vode,
ainda que temporariamente. o acesso a cargos publicos. nSo estando
incurso em qunlsquer dos crimes previstos em lei ou nas restrigSes legais que possam impodi-lo de exercer alividades mercanlis, em conlormidade c om o disposto no artigo 37, inciso II, da Lei n° 8.934, de 18 de
dezembro de 1994 e no artigo 147 da Lei das Sociedades por AgSes.
cienle de que qualquer declaragSo falsa importar4 em responsabilidade
criminal: (b) em virlude das altoragSes ora aprovadas, a Diretoria da
Companhia fica assim composta:
MANDATO
MEMBROS
CARGOS
INICIO
TERMINO
Diretor
Vago
Presldente 'B'
Andre Renato Viard Fortlno Diretor 'B' 31.03.2017 A.G.O DE 2020
Luis Felipe Leborl Cozac
Direlor'B' 31.03.2017 A.G.O DE 2020
Leonardo Giuberti Mattedi
Diretor'B' 31.03.2017 A.G.O DE 2020
Vago
Dlretor "B'
Wady Jos4 Mour4o Cury
Diretor'B' 31.03.2017 A.G.O DE 2020
Diretor ViceLuis Gutierrez Mateo
Presidente 'M' 20.04.2017 A.G.O DE 2020
Carlos Aberlo Landim
Diretor-M' 31.03.2017 A.G.O DE 2020
Cynthia Betti Rodrigues
Dlretor "M" 31.03.2017 A.G.O DE 2020
Oual harello
Jabls de Mendonga
Diretor"M' 31.03.2017 A.G.O DE 2020
Alexandre
Dlretor *M' 31.03.2017 A.G.O DE 2020
Mauriclo Galian
Raphael da Luca Junior
Diretor'M' 31.03,2017 A.G.O DE 2020
(c) a ratilicagao nos termos da ResolugSo CNSP n° 330/2015, as dosig*
nagdes especllicas dos Diretores, a saber: Luis Fsllpe Leberl Cozac:
Diretor responsdvel (a) pelo cumprimenlo do disposto
Lei n°
9.613/1998 (artigol-, IV. d a Circular SUSEP n° 234/2003 e artigo 2°, §2°
da Circular SUSEFP n° 445/2012); (b) pelos controles internes (artigo 9°.
Circular SUSEP n° 249/2004): (c) pelo cumprimenlo da Circular SUSEP
n° 344/2007 (artigo 2°, paragralo unico). e (d) pela GestSo de Riscos
(Circular SUSEP n° 521/2015): Leonardo Giuberti Mattedi: Dlrelor respons4vel (a) Adminislrativo-Financeiro (artigo 1°. III. da Circular SUSEP
n° 234/2003): (b) pelo cumprimenlo das obrigagoes da ResolugSo CNSP
aSU SEP (ariligo 1°, I, da Circularn° 143/2005; e (c) pelas rolagoes
SUSEP n‘ 234/2003); Wady Josi Mourao Cury: Dir
Diretor responsSvel
tScnico polo cumprimento do disposto no arligo 1°, II. da Circular SUSEP
n° 234/2003: e (b) Diretor IScnico responsSvel pelo acompanhamenlo,
supervisSo e cumprimenlo dos procedimentos aluariais previstos nas
normas em vigor (ResolugSo CNSP n° 321/2015, arligo 108); Carlos
Alberto Landim: Diretor responsSvel pelo acompanhamenlo. supervisSo e cumprimento das normas e procedimentos da contabilidado pre
vistos na ResolugSo CNSP n° 321/2015: (d) aulorizar aos adminislradores da Companhia, na forma do Estatuto Social, e/ou seus procuradores
legalmente conslituldos, a praticarem todos os demais atos necessSrios
4 implementagSo e lormalizagSo dos atos e deliberagSes ora previstos.
licando desde jS inveslidos dos mais amplos. gerais e ilimitados pod ores
para representar a sociedade perante todas e quaisquer autoridades
publicas lederais. estaduais e/ou municipais, incluindo, mas nSo se limitando a submissSo desta ata. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi susponsa a sessSo polo tempo nocessSrio 4 lavralura da presente ata. que. depois de lida e achada conlorme. foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Leonardo Giuberti Matted I. Piresidente Carlos Alberto Landim, SecretSrio. Acionista: MAPFRE
BB SH2 Participagoes S.A. (p. Luis Gutierrez Mateo, Diretor Presldente e
Roberto Barroso. Diretor Vice-Presidento). Certldao: N6s, Leonardo
Giuberti Mattedi e Carlos Alberto Landim, respeclivamente. Presidents e
Secretario da Mesa, certilicamos que a presonte ata 4 copia liel do origi
nal, lavrada em livro proprio. S4o Paulo. 20 de abril de 2017. Leonardo
Giuberti Mattedi - Presldente da Mesa; Carlos Alberto Landim Secretario da Mesa. JUCESP n° 87.773/18-1
20/02/2018. FISviaR.
Brltto Conceives - Secret4ria Geral.

Almaviva do Brasil
Telemarketing e Informatica S/A
CNPJ/MF: 08.174.089/0001-14 - NIRE: 3530050873-4
Edital de Convocagao - Assembleia Geral Exlraordindria
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia
Geral Exlraordindria, a set roalizada no dia 16 de margo de 2018. 4s 8:00
horas. na sede da Companhia. localizada
Municipio de Sio Paulo.
Eslado de SSo Paulo, na Rua Bela Cintra. n° 1149, Sobreloja, Consolag8o.
CEP 01415-000, a lim de deliberarem sobro a seguinte Ordem do Dia:
(I) DeliberagSo, nos termos do Artigo 6°, §3°, alfnea "A', item (ii), do
Estatuto Social da Companhia, sobre o Orgamento Anual 2018 da
Companhia, Incluindo suas controladas, conforms )4 previamenle
submetido e aprovado pelo Conselho de AdminisIragSo da Companhia por
meio do Rounl4o roalizada em 7 de margo do 2018. Em contormidade com
o Estatuto Social da Companhia. 4 possivel a participagSo nos Irabalhos
assembleares por meio de audioconlerencia e os Senhores Acionistas
poderSo ser representados na Assembleia Geral por procuradores
conslituldos na forma do Artigo 126. ParSgralos 1° e 2°, da Lei n° 6.404/76.
Os instrumentos de mandato deverao ser depositados na sede da
Companhia, com antecedencia de 48 (quarenta o oito) horas da roalizagSo
da Assembleia, aos cuidados da Dra. Nadja Cristina da Silva BrandSo
Laurelli
Municipio de S4o Paulo, Estado de S8o Paulo, na Rua Bela
Cintra. n° 1149, Sobreloja, Consolagao. CEP 01415-000. SSo Paulo. 8 de
margo de 2018. MarcoTrlpi - Presldente do Conselho de Administragao

/

== Linx S.A.

000027

Companhia Aberla de Capital Autorizado
CNPJ: 06.948.969/0001-75 - NIRE: 35.300B16.S84
Edltal de Convoca$ao de
Aesembleie Geral Ordindrla a Extreordlndrle
Ficam os senhores acionistas da Linx S.A. ("Companhia') convocados
para a Assembled Geral Ordindria e Exlraordindria ("AGOE") a serem realizadas em 16 de abril de 2018. 4s 10:00 horaa, na sods da Companhia.
localizada na Cidade de Sdo Paulo. Eslado de Sdo Paulo, na Avenida das
Na^oes Unidas, n° 7221. 7° andar. sala 1, Ediflcio Birmann 21, Pinheiros,
CEP: 05425-902, quando os sonhores acionistas serdo chamados para
delibarar sobro a seguinte ordem do dia: (i) Assembleia Geral Ordindria: a.
examinar. disculir e volar as contas dos administradores e as Demonstragoes Financeiras da Companhia relerentes ao exerclcio social encerrado
em31 dodezembrode2017 , a saber: balango patrimonial, domonstragfies
do resultado, demonstragSes do valor adicionado, demonsIragSes das mutagdes do patrimdnio liquido e demons!ragSes do lluxo de calxa, acompanhados das Notas Explicativas. do Relaitdno da Administragao e do Parecer dos Auditores Independentos b. deliborar sobro a destihagdoi do saldo
do Lucro Liquido
Llouido apurado no exerclcio social encerrado em 31 de
di dezembro de 2017, o orgamento de capital para o exerclcio social a se encerrar
em 31 de dezembro
■nbro de 2018.
2018, e a destinag
destinag4o de lucro liquido pela Compa
nhia. de acordo com a proposta apresentada pela administragao da Com
panhia. disponibilizada no site de Relaglo com Investidores da Companhia
da Comissao de Valores Mobiliarios fCVM')
(www.cvm.oov.br): e c. Iixar a remuneragio global dos membros da admi
nistragao da
ia uompannia
Companhia para o exerclcio social a so
se encerrar em ar
31 de
dezembro >de 2018. (li) Assembleia Geral Exlraordindria: a. Ratilicagao da
redagao do
o Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, para
pa rolletir
aumentos do capital realizados dentro do limits do capital a.utorizado da
Companhia, aprovados nas reunides do Conselho de Administragdo da
Companhia roalizadas
realizadas em 24 de lovereiro de 2017,
201 31 de agosto de de
201
”17 e 28 de levereiro de 2018: b. Reformat os Arttigos 1°, §§ 1° e 2°, 18, §
1° e 25, § 5° o artigo 40 e incisos do Estatuto Social da Companhia para
reflelir as alteragoes introduzidas pela Reforma do Novo Mercado, publlcada em 30/10/2017 pela B3: c. Excluir os artigos 42, 43, 44, 45 §§ 1° e 2°,
46. 47 e pardgrafos e 48 e par4gralos em raz4o das alteragfies Inlroduzldas pela Relorma do Novo Mercado, publicada em 30/10/2017 pela 83: d.
Reformat os Artigos 16 (ix) para ajustar as rolerdnclas 4 BMSBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Morcadoria e Futures ("BM&FBOVESPA'). subslituindo pela sua nova razSo social B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcao ('B3'); e.
Rolormar os §§ 1° e 2° do Artigo 11 do Estalulo Social da Companhia. de
mode a ampliar a forma em que a Assembleia ser4 presldida e secrelariada, a lim de llexibilizar a exocugSo dos Irabalhos o olimizar lempo em
eventual ausdneia ou impedimento do Presidents do Conselho; I. Reformer
o § 2° do Artigo 19 do Eslatulo Social da Companhia, para dotalhar a forma
do substituigSo do Presldente do Conselho de AdminisIragSo e do Vice-Presidonte do Conselho de Adminislrag4o na hipdleso de ausencia e impodimontos temporaries, como forma de presorvar a continuidade dos
Irabalhos; g. Relormar o Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, com
a insergSo do inciso (hr), a lim de estabelecer que o Dlrelor Presidents
asslne em conjunlo com os Procuradores da Companhia. de forma a garantir a agilidade na representagjo da Companhia: h. Renumerar os arti
gos renumerag4o dos artigos 49, 50, 51. 52, 53, 54 e 55 respeclivamente
para 42, 43. 44. 45. 46. 47 e 48 e a consolidagSo do Eslatulo Social da
Companhia; e i. Consolidar a nova redagJo do Estatuto Social da Compa
nhia. Documentos 4 Disoosicao dos Acionistas: Permanece 4 disposig4o dos acionistas, na sede da Companhia e na internet (www.linx.com.br/
ri, www.cvm.gov.br e www.b3.com.br), o Manual de Assembleia contendo
toda a documenlagao pertinents as maldrias que serSo deliberadas na
AGOE. incluindo. sem limilag3o: (I) comentdrios dos administradores sobre
a situagio financeira da Companhia, nos termos do artigo 9°, inciso III da
InstrugSo CVM n° 481. do 17 de dezembro de 2009 (TCVM 481/09'); (II) o
anex:o 9-1-11 da relerida ICVM 481/09, contendo a proposta de deslinagao
do saldo do Lucro Liquido apurado no exerclcio social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, e o orgamento de capital para o exerclcio social a se
encerrar em 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 9°, paragralo
1°, inciso II da ICVM 481/09; e (ill) o item 13 do Formulario de Referenda
do Companhia, contendo as inlormagoes relatives 4 remuneragSo gllobal
anual dos membros da administragao da Companhia, nos lormos do a rligo
12 da ICVM 481/09. Os administradores Inlormam ainda que: (I) os demais
documentos exigidos nos termos do artigo 133 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 Tel das Sociedades por Agoes’) enconlram-se a
sede da Comptanhia; o (II) os demais docudisposig4o dos acionislae
mentos exigidos pelo artigo 9° da ICVM 481/09. loram dlsponibilizados
com as demonstragSes llnancelras e arquivados no sistema EmpresasNel
da CVM. em 12 de levereiro de 20 15. I aaitimacao a Rsoro
PoderSo participar da AGOE ora convocadas os acionistas lilulares de
agdes emrtidas pela Companhia. por si. seus representantes legais ou pro
curadores. dosde que roleridas ag6es estejam escrituradas em seu nome
junto S instituigao linancelra depositSrla responsavel pelo servigo de agfies
escrilurais da Companhia, conlorme disposto no artigo 126 da Lei da So
ciodados por Ag6os. Os acionistas, al4m de oxibirom documentos hSbeis
de identificagSo, deverao apresenlar, na sede social, com antecedencia
minima de 48 (quarenta e olio) horas: (I) exlrato alualizado da conla de
depdsito das agoes escrilurais tornecido pela instiluigSo linancelra depositSria; e (II) na hipdtose de represenlagao por procuragao, a via original do
instrumento de mandato devidamente lormalizado e assinado polo acionis
ta outorganto (com firma reconhecida e outorgado h4 monos de um ano.
nos termos do arligo 126. §1° da Lei das Sociedades por Agoes e das decisdes do colegiado da CVM). Nao obstante o disposto acima, os acionis
tas que comparecerem 4 AGOE munidos do tais documentos, poderSo
participar e voter, ainda que lenham deixado de deposit4-los previamenle.
O acionista que desejar poderd optar por exercer o seu direito de voto por
meio do sistema de votagao a dislancia. nos termos da InstrugSo CVM
481/09, enviando o corrospondento bolotim do veto 4 disl4ncia por meio de
respedivos agentes de custddia ou direiamente a Companhia. con
forms as orlentagdes conslantes do item 12.2 do Formuldrio da Relerencia
da Companhia e da Proposta da Administragao pa ra a Assembleia. SSo
Paulo, 09 do margo de 2018. Ndrclo Jos4 Montoiro Fernandes - Prosidente do Conselho de Administragao,

Linx

EDITAL DE CONTRIBUICAO
Industries
Pelo presente edital, o Slndlcato dos Trabalhadores
Qulmlcas o FarmacSuticas do Jundlal e RogiSo. com extensSo de
base om VSrzea fPaullsta. Braganga Paulista, Campo Limpo IPaullsta.
Cabreuva Itupeva.
/a. Jarinu e Louveira, CflDIGO SIINDICAL
914.004.798.88904-0, no cumprimento da legislagSo em vigor, laz saber
aos que o presente vir ou corhecimento tiverem, especialmente as
presas mtegrantes do 10° Grupo Profissional do Plano da CNTI:
' '
' prrodutos qulmicos para lins industrials. larmacSuticas.
Industrias
de
preparagSo de 6leos vegetais e animals (exceto para fins alimentlcios),
perfumaria e artigos do toucador, reslnas sintdticas. velas. fabrlcagSo do
aicool (exceto para fins alimentlcios), explosives, tintas e vemizes,
fdsforos. adubos e corretivos agricolas, delensivos agricolas, mat4rias
pumas para mseticidas e lertilizanles. abrasivos. Slcalis. ISpis, canetas e
material de escrltdrio, defensives animals, rerefino de 6leos minerals lubrificantes usados ou contaminados (exceto para fins alimentlcios) e
ainda para as bases de Braga nga Paulista, Cabreuva e Jarinu, os
trabalhadores nas Industrias de material pISstico ( inclusive laminados
pISsticos). que nos termos do art.562 da CLT, a Contribuigao Sindical
de seus empregados referentes
exerclcio de 2018. dovera ser
descontado em folha de pagamento do m4s de margo de2018emlavor
deste Sindicato e tecolhido at4 o dia 10 de abril die 2018, conlorme
art.583 da C.L.T.. junto a Caixa EconOmica Federal, sobre a maior
remuneragao do cada empregado. Fleam notificadas as empresas
fabricantes dos produlos supracitados. que o n3o recolhimento da
Contribuigao Sindical de seus empregados no prazo previsto, sujeitar4 a
empresa mlratora 4 multa de 10% nos primeiros trinta dias. com
adicional de 2% por mas subseqtiente de atraso, alem de juros de mora
de 1% ao mas e corregao monetaria. conlorme estabelece o art 600 da
CLT. Outrossim, ficam
empresas obrigadas a enviar a relagao dos
empregados contribulntes at4 o dia 10 de malo de 2018, para o
Sindicato. As guias de recolhimento deverao ser IMPRESSAS atravbs
do site: www.caixa.gov.br - no leone busque na calxa digitar:
contribuigao sindical urbana. Paulo S4rgio da Silva - Presldente.
Jundial, 10 de margo de 2018.
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COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANCA DO BRASIL
(SubsidlAria Integral)
CNPJ 28.186.889/0001-43 - NIRE 3530018226.0
ATA DAS ASSEMBLERS GERAIS ORDINARIA E
EXTRAORDINARIA REALIZADAS EM 29 DE MAR?D DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de marge de 2018, 8s 14h00, na sode da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL ("Companhle"ou
"AS"), na cidade de S4o Paulo. Eslado de S5o Paulo na Avenida das
Nagoes Unldas, n" 14.261. Ala A, 29" andar, Vila Gertrudes, CEP:
04794-000. PRESEN^A: Prosente a unica acionista titular de agoes representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Compa nhia
conlorme assinaturas constantes do Livro de Presenga de Acionlstas.
CONVOCAtpAO: Disponsada em razlto da presenga da acionista titular
das agdes representativas de 100% (cem por cento) do capital social da
Companhia, conlorme disp6e o artigo 124, pardgrafo 4", da Lei
n" 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Agdes"). MESA: Assumlu a presidencia Fernando Barbosa de Oliveira, que convidou Luis Gulidrrez Mateo para exercer a lungSo de secretario. ORDEM DO DIA: I - Aaaemblela
Geral Ordindria: deliborar sobre (I) exame, discussao o aprovagao das
contas dos adminlslradores, das DemonstragSes Financeiras e do Relatorio da Adminislragao da Companhia, o Relatorio dos Auditores Independentes sobre as Demonstragdes Financeiras e o Parecer dos AtudIndepe ndenles, relerentes ao Exercicio Social lindo em 31.12.2017:
(II) a deslin
do lucro llquido apu rado no Exercicio Social lindo em
Assamblaia Ga ral ExtraordinSria: (I) Orgamento de
31.12.2016:
2018: (II) Planejamenlo Estrat6gico 2018; (ill) revisdes dos mandates de
gestdo tinanceira; (iv) verba de endomarketing Banco do Brasil 2018.
PUBLICA96ES: O Rolatdrio da AdministragSo, as Demonstragdes Financelras. 0 Rolatdrio dos Auditores Independenles sobre
Demonstragdes Financeiras e 0 Parecer dos Atudrios Independenles. relerentes
ao Exerclclo Social Undo em 31.12.2017 loram publicados nos jornais
“Valor Econdmico", edigSo de 28.02.2018, pdginais EOS a Ell, e"Oi3rio
Olicial do Eslado de S5o Paulo", odigdo de 28.02,2018, Caderno Empresarial, pagmas 81 a 89, DELIBERATES: a acionista da Companhia
decidiu. sem ressalvas: I - Em Aaaemblela Geral Ordlndrla: (I) aprovar
0 Relatorio da AdministragSo. as respeclivas Demonstragdes Financei
ras, 0 Relatdrio dos Auditores Independenles sobre as Demonstragdes
Financeiras e o Parecer dos AtuSrios Independenles, relorentes ao Exerclcio Social Undo em 31 de dezembro de 2017: (11) aprovar a deslinagao
do lucre llquido apurado no Exercicio Social lindo em 31.12.2017 no
lor total de R$ 1.500.860,391,48 (urn bilhSo, quinhentos milhdes, oitocenlos e cinquenta mil. trozentos e noventa e um reals e quarenta e oito
centavos) da seguinte lorma: a) R$ 1.216.568.702,29 (um bilhSo. duzentos e dezesseis milhdes, quinhentos 0 sessonla e oito mil , setecentos e
dois reais e vinte e nove centavos) para distribuigao de dividendos a
acionista da Companhia, da seguinte (orma: (a1) R$ 21.268.702,29 (vin
te e um milhdes, duzentos e sessenta c oito mil, soleccntos 0 dots
e vinte e nove centavos) quo loram inlegralmente dislribuidos nos termos
da deliberagSo tomada pela Diretoria em reuniSo realizada em
02.06,2017; (a2) R$ 56,900.000,00 (cinquienta e sols milhdes e novecentos mil reais) quo loram inlegralmente disl ribufdos nos termos da deliberagSo tomada pela Diretoria em reuniao realizada em 04.07,2017;
(a3) RS 51.900.000,00 (cinquenta e um milhdes e novecentos mil reais)
inlegralmente dlstribuldos nos termos da deliberagSo tomada pela Dire
toria em reuniSo realizada em 15.08,2017: (a4) R$ 228,700.000,00
(duzentos 0 vinte e oito milhdes e solecentos mil reais) inlegralmente
dislribuidos nos termos da deliberagSo tomada pela Diretoria em reuniSo
realizada em 01.09.2017: (aS) R$ 128.100.000,00 (cento e vinte e oito
milhdes e cem mil reala) inlegralmente dlstribuldos nos termos da delibe
ragSo tomada pela Diretoria om reuniao realizada em 04.10.2017;
(a6) R$ 178.700.000.00 (cento e selonla e oito milhdes e setecentos mil
reais) inlegralmente dislribuidos nos termos oa deliberagSo tomada pela
Diretoria em reuniSo realizada em 06,11,2017; (e7) R$ 9.100.000,00
(nove milhdes e cem mil reais) inlegralmente dislribuidos nos termos da
deliberagSo tomada pela Diretoria em reuniSo realizada em 04.12.2017;
(a8) R$ 115.600.000.00 (cento e quinzo milhdes 0 seiscentos mil reais)
inlegralmente dislribuidos nos termos da deliberagSo tomada pela Dire
toria em reuniSo realizada em R$ 08.01.2018: (a9) RS 411.300.000,00
(quatrocentos 0 onzo milhdes e trozentos mil reais) inlegralmente distribuldos nos termos da deliberagSo tomada pela Diretoria om reuniSo rea
lizada em 20.02.2018; (alo) RS 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais),
integralmenle dlstribuldos nos termos da deliberagSo tomada pela Dire
toria em reuniSo realizada em 12.03.20tB; (b) RS 70.300.000,00 (selenta
milhdes e Irezentos mil reais). valor brulo, para 0 pagamenlo de Juros
sobre 0 Capital Prdprio S acionista da Companhia. da seguinte lorma:
(b1) RS 56.000.000,00 (cinquenta e sals milhdes de reais) cujo 0 valor
llquido. com retengSo do imposto de renda a allquota de 15% (quinze por
cento), S do RS 47.600.000,00 (quarenta a sole milhdes e seiscentos
mil reais), que loi deduzldo do montante dos dividendos mlnimos
obrigatdnos. conlorme artigo 26 do Estatulo Social, nos termos da deliberagao tomada pela Diretoria em reuniSo realizada em 04.10.2017;
(b2) RS 14.300.000,00 (quatorze milhdes e Irezentos mil reais), cujo 0
valor llquido, com retengao do Imposto de renda a aliquota de 15% (quin
ze por cento). S de RS 12.155.000,00 (doze milhdes cento e cinquenta 0
cinco mil reais). que loi deduzldo do valor dos dividendos m (nimos obrigatorios. conlorme artigo 26 do Estatulo Social, nos termos da deliberagdo tomada pela Diretoria em reunido realizada em 04.12.2017;
(c) RS 213.981.689,19 (duzentos e treze milhSes. novecentos e oilenta e
um mil. seiscentos e oilenta e nove reals e dezenove centavos) para a
Reserva de Investimentos. II - Em Assembteia Geral Exlraordlndria:
(I) aprovar. nos lermos do inciso XXV, do artigo 9" do Estatulo Social da
Companhia, a proposta de orgamento para 0 exercicio de 2018; (II) apro
var, nos termos do inciso XXVI, do artigo 9’ do Estatulo Social da Com
panhia, a proposta do Mapa Eslratdgico par a 0 clclo 2018/2020:
(iii) aprovar, nos termos do inciso XIX, artigo 9® do Estatuto Social da
Companhia, as revis6es dos mandatos de gestdo llnancelra. na lorma
proposta pela sumula 107/2018 e seus anexos, da Diretoria Geral de
Adminislraigdo, Finangas 0 Marketing,
os seguintes documontos;
(a) Mandat:o de Gestdo --1Investimentos Ativos Garantidores; (b) Mandate
do Gestdo - Investimentos Casos Especiais: e (c) Mandate de Gestdo Investimentos Ativos Livres; (iv) aprovar, nos termos do inciso XIX, artigo
9® do Estatuto Social da Companhia, 0 repasse do valor de
RS 13.846.553,00 (treze milhSes. oitoconlos e quarenta e seis
s
mil,
qu inhentos e cinquenta e Ires reais) ao Banco do Brasil S.A, a tltulo
endomarketlling pela produgdo realizada no exercicio de 2017,
conlorme Sumuula 146/2018 da Diretoria Geral de Administragdo,
Finangas e Marketing. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tralar,
loi suspensa a sessdo pelo tempo necessdrio a lavratura da pro;.
sente.
ata. que, dopois de llda e achada conlorme, loi aprovada e assinada por
todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Fernando Barbosa de Oliveira.
Presidente da Mesa: Luis Gutldrrez Mateo, Secretdrio da Mesa;
Acionista B3 Maplre SHI Parlicipagdes S.A., p. Fernando Barbosa de
Oliveira. Diretor Presidente e Luis Gutidrrez Mateo, Diretor VicePresidenle. Csrtlddo: A presente ata d cdpla fiel da original, lavrada em
livro prdprio, Sdo Paulo, 29 de margo de 2018, Fernando Barbosa de
Oliveira - Presidente da Mesa; Lul s Gutldrrez Mateo - Secretdrio
da Mesa. JUCESP n° 302.353/18-5 em 25/06/2018. Fldvia R. Britto
Gongalves • Secretdria Geral.

r

............ . BJL SPE Transmissora...... —
de Energia Eletrica S.A.
CNPJ/MF n" 24.870.961/0001-15 • NIRE 35.300.492.455
Extrato da Ata da Raunlio do Consalho da Admlnlatragio
Aos 06/03/2016, 5s 15:30h, na sede da Companhia. Presenga: Totalidade
dos membros do Conselho de Administragdo. Mesa; O Sr. Paulo de Godoy
Pereira presidiu a reuniSo que convidou o Sr. Ralph Gustavo Rosenberg
Whitaker Carneiro para secretaria-lo. Deliberagdes: Por unanimidade:
(i) 0 Manual de Compliance da Companhia,

lorma do Anexo I a esta

data (“Manual de Compliance") e (ii) a nomeagdo do Sr. Marcelo Tosto de
Oliveira Carvalho como Compliance Officer da Companhia. Nada mais a
tratar. Mesa: Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente; Ralph Gustavo
Rosenberg Whitaker Carneiro - Secretdrio. JUCESP n° 180.907/18-9
12/04/2018. Fldvia R. Britto Gongalves - Secretdria Geral.
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(Subaldidria Integral)
CNPJ 61.074.175/0001-38 - NIRE 3530004292-1
ATA DA ASSEMBLED GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 14 DE MARpO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de margo de 2018, 3s 12h00. na sede da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. rComoanhia"!.
Cidade de
SSo Paulo, Eslado de SSo Paulo. Avenida das Nagdes Unidas, n" 14,261,
Ala A. 29" andar. Vila Gertrudes. CEP 04794-000. PRESENGA: Presonte
a unica acionista titular de agdes representativas de 100% (cem por
cento) do capital social da Companhia. conforms assinaturas constantes
do Livro de Presenga de Acionlstas. CONVOCA^AO: Dispensada
razdo da presenga da acionista titular das agdes representativas de
100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conlorme dispde
0 artigo 124. pardgralo 4". da Lei n' 6.404/76 (lei das Sociedades pot
Agdes"). MESA: Assumiu a presidencia Luis Gutierrez Mateo, que
convidou Fernando Barbosa de Oliveira para exercer a lungSo de
secreUrio. Ordem do Dla: (I) destituigSo de membro da diretoria da
Companhia a, (II) raiificagjo das designagdes especilicas dos Diretores
estabelecidas pela Superintendencia de Seguros Privados (“SUSEP")
Deliberagdes: A acionista da Companhia decidiu.
ressalvas.
aprovar: (I) a destituigSo da Cynthia Batti Rodrigues Qualharello, do
cargo de Dlretora ‘•M” da Diretoria da Companhia. A Diretora, ora
destituldo, a Companhia oulorga a mais ampla, geral e rasa quitagdo
quanto ao perlodo em que permaneceu no exerclclo de suas lungdes.
para nada mais reclamar. a qualquer tilulo. (a) em virtude das alleragdes
ora aprovadas. a Diretoria da Companhia fica assim composta:
MEMBROS

CARGOS

Fernando Barbosa
de Olveira

MANDATO

INICIO

TfeRMINO

DiretorVice01/11/2017 A.G.O. DE 2020
Presidente "8"

COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANQA DO BRASIL
(Subaldidria Integral)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REAUZADA EM 14 DE MART DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 14 do margo da 2018, 3s 9h00, na sede da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL ("Companhia"
"AB").

cidade de SSo Paulo, Eslado de SSo Paulo, na Avenida das

Nagdes Unidas, n" 14.261. Ala A, 29" andar, Vila Gertrudes. CEP:
04794-000. PRESENGA: Presents a unica acionista titular de agdes
representativas de 100% (cem por cento) docapital social da Companhia,
contorme assinaturas constantes do Livro do Presenga de Acionlstas.
CONVOCA9AO: Dispensada em razSo da presenga da acionista titular
das agdes representativas de 100% (cem por cento) do capital social da
Companhia. conlorme dispde 0 artigo 124, pardgralo 4", da Lei
n" 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Agdes"). MESA: Assumiu a
presidencia Fernando Barbosa de Oliveira, que convidou Luis Gutidrrez
Mateo para exercer a lungSo de secretdrio. Ordem do Dla: (I) destituigSo
de membro da diretoria da Companhia e. (II) ralilicagao das designagdes
especilicas dos Diretores estabelecidas pela Superintenddncla de
Seguros Privados (“SUSEP"). Deliberagdes: A acionista da Companhia
decidiu, sem ressalvas, aprovar (I) a destituigSo da Cynthia Betti
Rodrigues Qualharello. do cargo de Diretora “M” da Diretoria da
Companhia, A Diretora, ora destituldo, a Companhia outorga a mais
ampla, geral e rasa quilagSo quanto ao perlodo em que permaneceu
exercicio oe suas lungdes. para nada mais reclamar, a qualquer tltulo,
Em virtude das alleragdes ora aprovadas, a Diretoria da Companhia fica
assim composta:

Andre Renato
Viard Fortlno

Diretor “B"

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Leonardo
Giubertl Mattedl

Diretor "B"

31/03/2017

Luis Felipe Lebert Cozac

Diretor "B"

31/03/2017

A.G.O. DE 2020

Wady Josd Mout3o Cury

Diretor "B"

31/03/2017

A.G.O. DE 2020

Camilo Buzzl

Diretor "B"

01/11/2017

A.G.O. DE 2020

MEMBROS

Luis Gutdrrez Mateo

A.G.O. DE 2020

Diretor
31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Presidente "M"

Carlos Alberto Landim

Diretor "M"

Vago

Diretor "M"

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Fernando Barbosa
de Oliveira

Diretor “M"

Maurlcio Galian

Diretor "M"

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Raphael de Luca Junior

Diretor “M"

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

MANDATO
T^RMINO

INICIO

Diretor
01/11/2017 A.G.O. DE 2020
Presidente "B"
Diretor "B"

Leonardo
Giuberti Matlodi
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DIRETOR
RESPONSAVEL

DESIGNATES ESPEClFICAS
Diretor
responsdvel pelo
acompanhamento,
supervisao e cumprlmenlo das normas e
procedimentos da contabilidade previstos na
Resolugao CNSP n° 321/2016,

(II) a ralilicagao, nos termos da Resolugao CNSP n" 330/2015,

Carlos Alberto
Landim

DIRETOR
RESPONSAVEL

DESIGNATES ESPECfFICAS

Leonardo
Giuberti Mattedl

Diretor responsdvel (a) Administrativo-Financeiro
(artigo 1". Ill, da Circular SUSEP n“ 234/2003); (b)
pelo cumprimento das obrigagdes da Resolugao
CNSP n° 143/2005; e (c) pelos relagdes com a SUSEP (artigo 1*. I, da Circular SUSEP n° 234/2003);

Luis Felipe
Lebert Cozac

Lula Felipe
Lebert Cozac

(Diretor responsdvel (a) pelo cumprimento do
disposlo na Lei n' 9,613/1998 (artigo 1". IV, da
Circular SUSEP n' 234/2003 e a rllgo 2". §2' da
Circular SUSEP n" 445/2012); (b) pelos controles
Inlornos (artigo 9", Circular SUSEP n” 249/2004);
(c) pelo cumprimento da Circular SUSEP
n° 344/2007 (artigo 2°. pardgralo unico); e (d) pela
Gestdo de Riscos (Circular SUSEP 521/2015);

Diretor responsdvel (a) pelo cumprimento do disposlo
na Lei n" 9.613/1998 (artigo 1°, IV, da Circular SUSEP
n" 234/2003 e artigo 2". § 2" da Circular SUSEP
n° 445/2012); (b) pelos conlrolos inlornos (artigo 9",
Circular SUSEP n" 249/2004); (c) pelo cumprimento
da Circular SUSEP n' 344/2007 (artigo 2". pardgralo
unico); e (d) pela Gestdo de Rlscos (Circular SUSEP
n” 521/2015);

Maurlcio Gallon

Diretor responsdvel: (a) pela contratagdo de
correspondentes de microsseguro e pelos servigos
por eles prostados (artigo 11,1, da Circular SUSEP
n" 442/2012): e (b) pela contratagdo e supervisao
de representantes de seguros e pelos servigos por
eles prostados (artigo 16, I. da Resolugao CNSP
n° 297/2013); (c) Diretor responsdvel tdcnico pelo
cumprimento do disposlo no artigo 1®. II. da Circular
SUSEP n" 234/2003; e (d) Diretor tdcnico
responsdvel pelo acompanhamento. supervisdo e
cumprimento dos procedimentos atuariais previstos
nas normas em vigor (Resolugao CNSP
n® 321/2015, artigo 108);.

(b) a autorizagdo aos administradores da Companhia,
lorma do
Estatuto Social, a/ou seus procuradores legalmenle constituldos. a
pralicarem todos os demais alos necessdrlos a Implementagdo 0
(ormalizagdo dos atos e deliberagdes ora previstos, licando desde jd
inveslidos dos mais amplos. gerais e illmitados poderes para ropresentar
a sociedade peranto todas e quaisquer autoridades publicas federais.
estaduais e/ou municipals. Incluindo. mas ndo so limltando a submissdo
desla ata d Superintendencia do Seguros Privados - SUSEP, nos termos
da legislagdo em vigor. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
loi suspense a sessdo polo tempo necessdrio a lavratura da presente ata.
que. depois de lida e achada conlorme, loi aprovada e assinada por todos
os presentes. ASSINATURAS: Mesa. Luis Gutidrrez Mateo, Presidente;
Fernando Barbosa de Oliveira, Secretdrio. Acionista MAPFRE 8B
SH2 Particlpagies S.A. (p, Luis Gutldrrez Mateo, Diretor Presidente 0
Fernando Barbosa de Oliveira. Diretor Vice-Prosidonte). CERTIPAO:
A presente ata d cdpia fiel do original, lavrada em livro prdprio.
SSo Paulo. 14 de margo de 2018. Lula Gutldrrez Mateo • Presidente da
Mesa; Fernando Barbo sa de Oliveira - Secretdrio da Mesa. JUCESP
n" 315.153/18-0 em 04/07/2018. Fldvia R. Britto Gongalves Secretdrio Geral.
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Leonardo
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Enrique De La
Torre Velasco

(a) Diretor responsdvel tdcnico polo cumprimento do
disposlo no artigo 1". II. da Circular SUSEP
n“
234/2003;
(b) Diretor
responsdvel pelo
acompanhamento. supe rvisao e cumprimento dos
procedimentos atuariais previstos nas normas om
321/2015. artigo 108)
vigor (Resolugao CNSP
(c) Diretor responsdvel pela contratagdo de
correspondentes de mrcrosseguros e pelos servigos
por eles prestados (artigo 11, I, da Circular SUSEP
n" 442/2012); 0 (d) Diretor responsdvel pela
contratagdo e supervisao do representantes do
seguros e pelos servigos por eles prestados (artigo
16,1, da Resolugao CNSP n" 297/2013);

Diretor
responsdvel
pelo
acompanhamento.
0
cumprimento
das
normas
e
Carlos Alberto supervisdo
Landim
procedimentos da contabilidade previstos no
Rosolugdo CNSP n® 321/2015,
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar. loi suspensa a sessdo
pelo tempo necessdrio a lavratura da presente ata. quo, depois de lida e
achada conlorme. loi aprovada e assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Mesa: Fernando Barbosa de Oliveira. Presidente da Mesa;
Luis Gutidrrez Mateo, Secretdrio da Mesa; Acionista: BB Maplre SH1
Parllcipagdes S.A., p. Fernando Barbosa de Oliveira, Diretor Presidente
e Luis Gutierrez Mateo, Diretor Vice-Presidente. Certldao: A presenle
ata e cdpia liel da original, lavrada em livro prdprio. Sdo Paulo, 14 do
margo do 2018. Fernando Barbosa de Oliveira - Presidente da Mesa;
Lult Gutldrrez Mateo - Secretdrio da Mesa. JUCESP n° 314.616/18-4
em 04/07/2018, Fldvia R. Britto Gongalves - Secretdria Geral.

Wecash Brasil Empreendimentos =
e Participafdes S.A.
USINA AQUCAREIRA S. MANGEL S/A
CNPJ n' 60.329,174/0001-24 - NIRE n' 35.300.040.937
Convocagdo - Assemblela Geral Ordlndrla a Extraordlndrla
Ream convocados os Senhores Acionistas da Uslna Agucareira S.
Manoel S/A, para reunirem-se em Assombleias Gerais Ordlndria 0
Extraordindria a realizarem-se cumulativamente, ds 15:00 horas do dia
23 de julho de 2018, na sede social,
Fazenda Boa Vista, s/n®, na
cidade de Sdo Manuel-SP, a lim de dehberarem sobre a seguinte Ordem
do Dla: (a) exame, discussao 0 votagdo das contas dos administradores
e das Demonstragdes Financeiras relativas ao exercicio social encorrado
em 31 de margo de 2018; (b) exame, discussao e votagao da Proposta
da Diretoria sobre: (i) 0 Orgamento de Capital - Salra 2018/2019. a
destinagdo do lucro llquido do exercicio encerrado em 31 de margo de
2016 e a distribuigao de dividendos; (II) 0 aumenlo do capital social, sem
omissdo de novas agoes. medianle a capilalizagao da Reserva para
Investimentos constanle do Balango Palrimonial de 31 de margo de
2018; (III) a consequente alteragao do artigo 5* do Estatuto Social; (c)
eleigao da Diretoria; (d) lixagao da remuneragSo dos administradores 0
(e) Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se a disposigao
dos Senhores Acionislas. na sede da Companhia, a Proposta da
Diretoria, acima mencionada e o respective Parecer do Conselho
Fiscal. S4o Manuel (SP). 12 do julho de 2018. Carlos Dlnuccl. Diretor
Presidente: Sdrgio Roberto Nicoletti, Diretor Superinlendente: Moacir
(12,13 6 14/7/2018)
Fernandes Filho, Diretor Adjunto.

000028

CNPJ 28.196.889/0001-43 - NIRE 3530018226.0

CNPJ/MF n® 26.001.890/0001-40 - NIRE 35.300.494.580
Convocagdo para Aaaemblela Geral Extraordlndrla
Wellington Alves dos Santoa, brasileiro. casado. analista de sistemas.
portador da cddula de idenlidade (RG) n° 32.642.751-X SSP/SP, Inscrito
no CPF/MF sob 0 n° 215.213.618-78, residente 0 domlciliado na Cidade de
Sdo Paulo, Eslado do Sdo Paulo, com escrildrio na sode da Companhia
(abaixo delinida), Dlretor-Presidente da Wecesh Braall Empreendimen
tos e Partlcipagoea S.A., sociedade por agdes. com sede na Cidade de
Sdo Paulo. Eslado de Sdo Paulo, na Avenida Engonheiro Luis Carlos Berrini, n° 1748, salas 609, 610 e 611, Cidade Mongdes, Inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n" 26.001.890/0001-40. com seu estatuto social devidamenle arquiJunta Comercial do Eslado de Sdo Paulo - JUCESP sob 0 NIRE
vado
35.300.494.580, em sessdo de 22 do agosto de 2016 (a “Companhia"),
Convoca, em conformidado com os artigos 124, §1®, I da Loi n° 6.404/76
e 11®, §1“ do Estatulo Social da Companhia. todos os socios da Compa
nhia para particlparem da Assemblela Geral Extraordindria a ser realizada
em 23 de julho de 2018, ds lOhOO, na sede da Companhia. para tratar da
seguinte ordem do dia: i) O aumenlo do capital social da Companhia para
RS 30.000.000.00 (trinta milhSos de reais): 0 li) Consequente alteragdo do
Artigo 5" do Estatuto Social, Todos os documontos de interesse dos socios
esldo a disposigdo na sede da Companhia. Relerlda Assemblela Geral Extraordindria inslalar-se-d medianle a presenga de 14 (umquarto) docapital
social da Companhia com direito a volo. Sdo Paulo. 13 de julho do 2018.
| Wellington Alvaa dot Santos - Diretor Presidente.
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(Subildldrla Integral)
CNPJ 61.074.176/0001-38 - NIRE 3530004292-1
ATA DAS ASSEMBLERS GERAIS ORDINARIA E
EXTRAORDINARIA REALIZADAS EM 29 DE MARpO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de margo de 2018, 4s 16h30, na sede
da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ("Companhia' ou "MSG"), na cidado de S4o Paulo. Eslado de Sao Paulo, Avenida das Nagoos Unidas,
n" 14.261, Ala A, 29’ andar. Vila Gertrudes, CEP: 04794-000. PRESENC A: Presenle a unica acionisla titular de agdes represenlativas de 100%
(cam por cenlo) do capital social da Companhia, conlorme assinaluras
constables do Livro de Presenga de Acionislas. CONVOCAGAO: Dis
pensada em razdo da presenga da acionisla litular das agSes representalivas do 100% (cem por cenlo) do capilal social da Companhia, confor
ms dispSe o arligo 124, parAgralo 4°. da Lei n° 6.404/76 ("Lei das
Sociedades por Agios'). MESA: Assumlu a presidencia Luis Gulierrez
Maleo, que convidou Fernando Barbosa de Oliveira para exercer a lung4o da secretdrio. ORDEM DO DIA: I - Assembleia Geral Ordlndrla:
deliberar sobre (I) exame, discussSo e aprovagSo das conlas dos adminislradoros. das DemonsIragSes Financeiras e do Relalbrio da AdminisIragSo da Companhia, o Relatdrlo dos Audlloros Independonles sobre os
DemonslragSes Financeiras e o Parecer dos Aluarics Indepondenles,
referenles ao Exerclcio Social Undo em 31.12.2017: (II) a deslinagSo do
Ifquido apurado no Exerclcio Social lindo em 31.12.2016: II - Aslucre I'
stmbilela Geral ExIraordinArla: (I) Orgamenlo de 2018; (ii) Planojamento Eslrald gico 2018; (ill) revis6es dos mandalos de goi.I..'._____
slao financei!
ra;(iv) 2'Tormo Adilivo - acordo comorcial com BV Financeira S/A ■ Crddilo,
Financiamento e Inveslimentos, BV Leasing - Arrendamenlo Mercanlil
S/A. e Voloranlim Correlora de Seguros S/A. PUBLICA?6ES: 0 Relalorio da Adminislragao, as Demonslrag 5es Financeiras. o Relaldrio dos
Audilores Independonles sobre as DemonslragSes Financeiras e o Parecar dos Aluar ios Independonles, relerontos ao Exerclcio Social lindo em
31.12.2017 loram publicados nos (ornais "Valor Economico", edigao de
28.02.2018. pSginas E16 a E19, e “Didrio Olicial do Eslado de SSo Pau
lo", edigao de 28.02,2018, Caderno Empresarial, paginas 22 a 30. DELIBERA?6ES: a acionisla da Companhia decidiu, sem ressalvas: I - Em
Assembleia Geral Ordlndria: (I) aprovar o Relatorio da Adminislragao,
as respectivas Domonslragoes Financeiras. o Relalbrio dos Audilores
Indopendenlos sobre as Demonslragoes Financeiras e o Parecer dos
AtuArios independonles, referenles ao Exerclcio Social lindo em 31 de
dezembro de 2017; (II) consignar que nao loram distribufdos dividendos
por ter a Companhia apurado prejulzo no exerclcio social encerrado em
31 de dezembro de 2017, bem como que os prejuizos loram absorvidos
pela Reserva de Inveslimentos. II - Em Assembleia Geral Extraordinada: (I) aprovar. nos lermos do inciso XXV, do arligo 9° do Eslaluto Social
da Companhia, a proposla do orgamenlo para o exerclcio de 2018; (ii)
aprovar, nos lermos do inciso XXVI, do arligo 9° do Eslaluto Social da
Companhia, a proposla do Mapa Estrategicoiparaociclo 2018/2020; (ill)
aprovar, nos lermos do Inciso XIX. arligo 9" do Eslaluto Social da Companhia. as revisoes dos mandalos de geslao linanceira, na lorma pro
posla pela silmula 107/2018 e seus anexos, da Direloria Geral de AdminisIragSo, Finangas e Marketing, com os sogulntos documenlos: (a)
Mandalo de GeslSo - Inveslimentos Alivos Garanlidores; (b) Mandalo de
Gesl4o - Investimenlos Cases Especials; e (c) Mandalo de GesISo - In
veslimentos Alivos Livres; (Iv) aprovar a celebragSo do 2' Termo Adilivo
ao Acordo Operacional com BV Financeira S/A - Crddito, Financiamento
e Investimenlos. BV Leasing - Arrendamenlo Mercanlil S/A. o Voloranlim
Correlora de Seguros S/A., nos lermos da Sumula 008/2018 da Direloria
Geral Rede MAPFRE e Canals. Encerramento: Nada mais havendo a
(ratar, loi suspensa a sessao pelo tempo necessario 4 lavralura da pre
senle ala, que, depois de lida e achada conlorme, loi aprovada o assinada por lodes os prosentes. Assinaluras: Mesa: Luis Gulierrez Maleo.
Presidenle; Fernando Barbosa de Oliveira, Socteldrlo. Acionisla: Maplre
BB SH2 ParticipagSes S.A. (p, Luis Gulidrrez Maleo. Presidenle e Fer
nando Barbosa de Oliveira. Vlce-Prosidenle). Certlddo: A presenle ala e
copia liel da original, lavrada em livro prdprio. SSo Pauio, 29 de margo de
2018. Lula Gullirrez Maleo - Presidenle da Mesa; Fernando Barbosa
de Oliveira - Secretirio da Mesa. JUCESP n" 302.310/18-6 em
25/06/2018. FISvia R. Britto Gongalves - Secreldrla Geral.

MPZ aplicaqGes TECNOL6GICAS
LIDA.
CNPJ/MF N « 01.706.067/0001-09 - NIRE: 35214222844
ATA DE REUNlAO DE QUOTISTA
1. Data e local: 26 04.2018,
Cidade de S3o Paulo, com sua sede
social na Praga Ramos de Azevedo, n.“ 206, 21® Andar, Conjunlo 2130,
RepOMica. Cep.: 01.037-010 Precenga: GERMAN WALTER RECCIUS
OYARZUN, chileno, casado, engenheiro, portador da cddula de
IdentkJade RNE sob n." W418361-8-SE/DPMAF/DPF. inscrito no
CPF/MF sob n ° 343.735.607-06, residenle e domlciliado na Cidade de
SSo Paulo. Eslado de SSo Paulo, na Rua Edson, n0 200, Apartamento
41, Campo Belo. CEP.: 04.618-030, e MATIAS EDUARDO RECCIUS
PUGA, brasileiro. casado, engenhelro, portador da c6dula de idenlldade
RG sob n.® 18 691.778 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n"
315.542.488-50, residenle e domlciliado na Cidade de Sao Paulo,
Eslado de S4o Paulo na Rua Ossian Terceiro Teles, n.® 127, Apto. 41,
Jardim PrudSncia, CEP 04649-000, represenlando a lolalidade do
Capital Social, conlorme assinalura apresenlada no final desla ata de
reuniSo, doravante denomlnados 'sbeios quolistas' que convidaram a
mlm, JOSE APARECIDO DUARTE, brasileiro, casado. contador.
portador da ctdula de Idenlldade RG. sob n.° 13.223.940 - SSP/SP.
inscrito no CPF/MF sob n.° 008 789 768-76 e no CRC SP sob o n.®
1SP147979/D-2, residenle e domlciliado 4 Rua Deputado Labrcio Corte,
951 - Apto 131 Ipb, Paralso do Morumbl, CEP.' 05 706-290, SSo Paulo SP, para presidir a sessSo. Abrindo os Irabalhos, o sbelo quotlsta
decrelou como ordem do dia o item Trbs' desta ATA a seguir exposto.
2. Ordem do Dia: RedugSo do Capital social de: RS 1.060.030,00 (urn
mllhSo e sessenla mil reals), para: para R$ 60 000,00 (sessenla mil
reais), por ser excessive em relagSo ao objelo social da sociedade, com
lulcro no Inciso II do artigo 1.082 do Cbdigo Civil Brasileiro. 3
Deliberagbes Os sbcios quolislas, represenlando a lolalidade do Capital
Social decidlram por unanlmidade pela aulorizagSo da redugSo do
Capilal Social 4 Encerramento: Nada mais a Iratar o Sr Presidenle
encerrou a reuniSo e lavrou esla Ala que, lida. loi aprovada por
unammidade, assmada por eles e por mim SecreiSrio em 03 (Irbs) vtas
de igual leor e lorma SSo Paulo 26 de abril de 2018. GERIMAN
WALTER RECCIUS OYARZUN - Sbcio quotista, MATIAS EDUARDO
RECCIUS PUGA - Sbcio quotista: JOSE APARECIDO DUARTE Secreiario da reuniSo.

Libraport Campinas S.A.
CNPJ/MF n® 03.795.647/0001-45 - NIRE 35.300.372.301
Ata da Rauniao do Conselho ds Adminislragao
1. Data, Hora a Local: Em 11/06/18.4s 9h, na sede social da Companhia,
no Rua Professor JosS Olivar, n® 154, EsIuSrio. Sanlos/SP, CEP 11020450. 2. ConvocagSo: Por correspondSncia oncaminhada a lodos os
Conselheiros, nos lermos do Artigo 12 do Eslaluto Social da Companhia.
3. Presenga: Presenle a lolalidade dos membros do Conselho de
AdminisIragSo da Companhia. 4. Mesa: Presidenle: Omar Carneiro da
Cunha Sobrinho; SecreiSrio: Francis Auguslo da Silva. 5. Ordem do Dia
o Deliberagbes: Os Conselheiros presentes, por unanimidade de volos,
deliberaram e aprovaram pela distribuigSo inlermediSria de dividendos
acionislas da Companhia, respeilada a proporgao na participagao
dotida por cada acionisla no capilal social da Companhia, no valor total
de R$ 5.100.000,00 realizada a diibito da conla de “Reserva de Lucros"
constanle das demonslragbes financeiras do exerclcio social encerrado
em 31/12/17.6. Encerramento e Lavralura da Ata: Nada mais havendo
a ser tralado e inexislindo qualquer oulra manilestagSo. loi encerrada
a presenle ReuniSo, da qual se lavrou a presenle ata, 7. Assinaluras:
Presidenle da Mesa e Conselheiro: Omar Carneiro da Cunha Sobrinho;
SecreiSrio de Mesa o Conselheiro: Francis Auguslo da Silva. Demais
conselheiros presentes: Yutaka Sano, Shigeyuki Toya e Jose Antonio
CrisIbvSo Balau. Conlere com original, Iavrado em livro prbprio. Sanlos,
11/06/18. Francis Auguslo da Silva - SecreiSrio. Jucesp n° 287,926/18-7
em 22/06/18. FISvia R. Britto Gcngalves - SeeretSrla Geral.
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LIBRATERMINAIS S.A.
CNPJ/MF n" 33.813.452/0001-41 - NIRE 35.300.368.061
Ala da Assamblela Geral Enlraordlndrla
1. Data, Horn e Local: Em 16/05/18. ds 10h,
sede da Companhia,
na AvenkJa Engenhelro Ismael
Coelho de
Souza,
sJn‘ (Porlo), Macuco, Sanlos/SP, CEP 11015-315, 2. Convocagao
a Pratenga: Dispensada a convocagdo prdvia. de acordo
§ 4’ do Arligo 124 da Lei ns 6.404/76, conlorme alterada l~Lei das SIK).
em razdo da presonga do unico Acionisla represenlando a lolaiidado do
capital social da Companhia, 3. Mesa: Presidenle: Ronaldo Borges: Secretdrio: Francis Auguslo da Silva. 4. Ordem do Dla e Deliberagoee: O
Acionisla, sem quaisquor reslrigdes ou rossalvas, aprovou o quanto
gue: 4.1. Acalar o pedido de renuncla ao cargo de Dlretor Execulivo com
eleilos a partir desla data, apresentado polo Sr. Joed Anldnio Crietdvao
Balau, brasileiro, casado, engenhelro. RG n" 3.812.813 SSP/SP e CPF
n° 606,834.908-00, conlorme Termo de Renuncla anexo a prosente ata
na forma do Anexo I. 4.2. Ato conllnuo, a eleigio para o cargo de Dlre
tor Execulivo da Companhia, com eleilos a parlir da presenle data, do
Sr. Roberto Lopes doe Santos brasileiro. casado, adminislrador, RG
n’ 091711952 IFP-RJ e CPF n' 012,853.107-05, com enderego comercial na Avenida das Nagdes Unidas. n511.541. Condomlnio Edilicio Bolsa
de Imdveis do Eslado de SP, 10s andar, conjunlo 101, Brooklin Paulista/
SP. CEP 04578-907. com mandate unilicado com os demais membros
da Direloria da Companhia aid 01.02.2021.4,2.1,0 Direlor Execulivo ora
eleilo declara nao eslar Incurso em nenhum dos crimes previslos em lei
que o impega ce exercer as alividades para as quais loi eleilo. nos ler
mos do Arligo 147 da Lei das S/A, e loma posse de sou cargo nesla
dala. mediante a assinalura de lermo de posse iavrado em livro prdprio,
conlorme mlnuta anexa i presenle ala na lorma do Anexo II. 4.3. Em
virlude da deliberagao acima. consignou a composigdo atual da Direloria
da Companhia, a sab
de Medeiros; a Direlores Executives: (ii) Roberto Lopes dos Santos;
e (iii) Francis Auguslo da Silva, todos com mandalo alb 01.02.2021.
5. Encerramento e Lavralura da Ata: Nada mais havendo a ser tralado
e inexislindo qualquer oulra manilostagSo. loi encorrada a presenle
semblela, da qual se lavrou. de lorma sumiria, como laculla o § 1' do
Arligo 130 da Lei das S/A. a presents ala. 6. Assinaturas: Presidenle
da Mesa: Ronaldo Borges. Secretario da Mesa: Francis Auguslo da Silva.
Acionisla: Libra Terminals e Logfslica S.A., nesle ato ropresonlada por
seus Direlores. Srs. Ronaldo Borges e Francis Auguslo da Silva. Conlere
com original. Iavrado em livro prdprio. Santos, 16/05/18. Francis Auguslo
da Silva - Secretaro. Jucesp n° 278.162/18-6 em 12/06/18. Flivia R.
Britto Gongalves - Secret Uric Geral.

LIBRA INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/MF n® 20.816.171/0001-09 NIRE 35.300.468.449
Ala da Reuniao do Conselho de Adminislragao
1. Data, Hera e Local: Em 16/05/18, 4s 09h, na sede da
Companhia, na Rua Professor Jose Olivar, 154, Estuario, Santos/
SP. CEP 11020-450. 2. Convocagio e Presenga: Dispensada a
convocagSo previa em lace da presenga da lolalidade dos membros
do Conselho do Adminislragao da C ompanhia, nos lermos do
Artigo 13, §1® do sou Eslaluto Social. 3. Mesa: Presidenle: Omar Carneiro
da Cunha Sobrinho: Secreldrlo: Francis Auguslo da Silva. 4. Ordem
do Die e Deliberagoee: Os Conselheiros presentes deliberaram por
unanimldado de volos, sem quaisquer reslrigdes ou ressalvas, o quanlo
segue: 4.1. Acalar o pedido de remincia ao cargo de Presidenle Execulivo.
com eleilos a parlir desla dala, apresentado pelo Sr, Josd Anldnio
Crlstdvao Balau. brasileiro, casado, engenhoiro. RG n® 3.812.813 SSP/
SP
CPF n® 606.834.908-00, conlorme Termo do Ronuncia anexo 4
presenle ala na forma do Anexo I. 42. Alo conllnuo. aprovar a eleigdo
para o cargo de Presidenle Execulivo da Companhia. com eleilos a
partir da presenle dala, do Sr. Roberto Lopes dos Santos, brasileiro,
casado, adminislrador, RG n® 091711952 IFP-RJ o CPF n® 012.853.10705. com end erogo comercial na Avenida das Nagdes Unidas. n® 11.541.
Condomlnio Edilicio Bolsa de Imdveis do Eslado de SP. 10® andar,
conjunlo 101. Brooklin Paulista/SP, com mandalo unilicado com os demais
membros da Direloria da Companhia aid 11.12.2020. 4,2,1,0 Presidenle
Execulivo ora eleilo declara n5o eslar Incurso em nenhum dos crimes
previslos em lei que o impega de exercer as alividades para as quais loi
eleilo, nos lermos do Arligo 147 da Loi das S/A, o loma posse de seu
cargo, nesla dala, medianle a assinalura de lermo de posse Iavrado em
do Anexo
livro prdprio, conforme minula anexa 4 presenle ata na fo
11. 4,3. Em razao das aprovagdes acima, consignar a ccmposigao atual
da Direloria da Companhia, a saber Presidenle Execulivo: (i) Roberto
Lopea doi Santos; e Direlores Execulivos: (ii) Marcos Anldnio Leite
de Medeiros; e (iii) Francis Augusto da Silva, lodos com mandalo ale
11.12.2020. 5. Encerramento e Lavralura sa Ata: Nada mais havendo
a ser tralado e inexislindo qualique r oulra maniloslagSo. loi encerrada
. de lorma sumSria. como laculla
a presents reuniSo. da qual se I
o § 1® Arligo 130 da Lei 6.404/76, conlorme allerada, a presenle ala.
6. Assinaluras: Presidenle da Mesa o do Conselho do AdminisIragSo:
Omar Carneiro da Cunha Sobrinho. SecreiSrio da Mesa: Francis Auguslo
da Silva. Demais Conselheiros: John Andrew de Oliveira Harris: Miguel
JoSo Jorge Filho; JosS Anldnio Crislbv5o Balau e Guslavo Fleichman.
Conlere com original, Iavrado em livro prbprio. Sanlos. 16/05/17. Francis
Auguslo da Silva - SecreiSrio. Jucesp n® 278.164/18-3 em 12/06/18.
FISvIa R. Britto Gongalves - SeeretSrla Geral.

RB Capital Companhia de Secuntiza^ao
Companhia Aberla-CNPJ/MF02.773.542/0001-22-NIRE 35.300.157.648
Edltal da Convocagao - Assembleia Geral deTItulares
dos Certificados de Recebfveis ImobiiiSrios da 96® SSrie
da 1® Emissao da RB Capital Companhia de Securitizagao
RB Capital Companhia de Securitizagao FEmissora'I e PentSg ono
S.A. Dislribuidora de Tltuloa e Valores MobiliSrios I'Aoenle Fidiicid®
tig"), na qualidade, respeclivamenle. de emissora e agenle liduciSrio dos
represenlanles dos tilulares dos Certificados de Recebiveis ImobiiiSrios
da 96® SSrie da 1® Emissao da Emissora l"CRn. pelo presenle edilal de
convocagSo, em otendimento 4s disposigoes da Clausula Treze do Termo
de SecurNiz agao de Creditos ImobiiiSrios. lirmado em 07 de oulubro de
2013 I'Termio de SecurilizagaoT convocam lodos os Tilulares de CRI a
se reunirem em Assembleia Geral de Tilulares de CRI. que serS realizada, em primeira convocagao, no dia 27 da Julho da 2018, 4s 14:00
horaa, na sede da Emissora. localizada na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, n® 4.440,11® andar, parte, na Cidade e Eslado de Sao Paulo, para
deliberagSo sobre aceile, recusa ou qualquer oulra providSncia em relagao 4 oferia de reperlilamenlo dos CRI, sujeita a determinadas condigbes, enviada por companhia inleressada na aqulsigao do imbvel objelo
do conlralo de locagSo quo laslroia a Emissao. vinculado aos CrSditos
ImobiiiSrios e aos CRI. conlorme divulgada pela Emissora por meio de
Falo Rolevante de 04 de julho de 2018 ('Qlutla"). Em razao da confidencialidade que envolve Oferta, esla lica 4 disposigao dos Tilulares dos
CRI. para consulla. na sede da Companhia. Quaisque r documenlos e/ou
inlormagoes relovantos relacionados 4 ordem do dia e que vonham a ser
oblidos pela Emissora serao oporlunamente disponibi lizados aos Tilulares de CRI, para suporle 4s discussbos e deliberagbes acima descrilas.
Poderao lomar pane na Assembleia: a) os Tilulares de CRI. medianle
exibigao de documento hSbil de sua idenlidade e comprovagao de que
sao lilularos dos CRI; e b) os procuradoros dos Tilulares do CRI,
poderes especilicos para reprosenlagSo na Assembleia. e demais represonlantes legais, medianle comprovagao da legilimldade da reprosenlagao exercida. Os lermos ora ulilizados em lelras maiusculas e aqui
nao delinldos terao os signilicados a eles alribuldos no Termo de Securilizagao. Os Tilulares dos CRI que so lizerom ropresonlar por procuragao, deverSo enlregar o instrumento de mandalo, com poderes especlficos para representagao na Assembleia Geral de Tilulares dos CRI, nas
inslalagbes do Agenle FiduciSrlo, siluadas na Avenida dos Ambricas,
n® 4,200, Bloco 08. ala B. Salas 302. 303 e 304, na Cidade do Rio de Ja
neiro, Eslado do Rio de Janeiro, com, pelo menos, 24 (vinle o qualro)
horas de antecedencia da relerida assembleia e lambem por meio do
enderego olelrbnlco ossembleias@penlagonolruslee.com.br. Sao Pau
lo, 06 de julho do 2018. RB Capilal Companhia de SecurltlzagSo
PentSgono S.A. Dlatrlbuldora da Tltuloa a Valoros MoblllSrloa

Concessionaria Rodovias doTietefl|Ri
CNPJ/MF n*: 10.678.505/0001-63 - NIRE: 35.300.366.47V
Edltal da Convocajso - Asumblala Qaral da Dabanturlalaa
Ream convocados os senhores lilularos das debenlures CDebanlurlatas") da 1* Emissao de Debenlures Simples, Nao Conversfvels
Afdes, da Especio com Garantia Real, em SSrie Unica, para Dislribui?ao Publica, da ConcossionSria Rodovias do TielS S.A. (‘Comp anhia'
e ‘DobSntures'. respeclivamenle), cuja escrilura loi celebrada
14/05/2013 enlre a Companhla o a Pont4gono S.A. Dislribuidora de Tllulos e Valoros Mobilidrios, na qualidado de agenlo liducldrio. represenlando a comunhSo dos Debenlurislas, conforme adilada ("Eacritura'),
a reunirem-se em assembleia geral de debenlurislas, em primeira convocagdo,
dia 20/07/2018, 4s 11:00hs ("Assembleia Geral de DebenRodovia Comendador
luriilaa'), na sedo da Companhia, localizada
Mdrio Dedini, km 108*657, na Cidade de Sallo, Eslado de Sao Paulo. Os
Debenlurislas deverao deliberar sobre a segulnte ordem do dla fOrdem
do Dla'): (i) aprovagao ou nSo dos lermos e condigoes da reeslruluragao
linanceira da Companhia. a lim do readequar o perlll de endivldamenlo d
sua oslrulura do capital ('Reeatruluragao'), conlorme proposla da administragao drvulgada pela Companhia (‘Proposla da Admlnlstragio"): e
(li) manifeslagao pelos Debenlurislas acerca das Indicagoes, realizadas
pela Companhia na Proposla da Admlnislragao, das 3 empresas para
a preslagao de sorvigos engenharia independente. conlorme disposlo
na cldusula 5.1 'ee" da Escrilura. A Companhia se resorva o dirello de
negociar lermos e/ou condigoes da Reeslruluragao com os Debenluris
las. para que a maldrla da Ordem do Dla seja aprovada polo qudrum
necessario, lermos e/ou condigoes esses que poderao ser dilerontes
daqueles prevlslos na Proposla da Adminislragao. Enconlram-se d disposigdo dos Srs. Debenlurislas, nas pdginas da Companhia (hllp://www.
rodoviasdoliele.com.br) e da Comissdo de Valores Mobilidrlos (www.
cvm.gov.br - Sisloma Empresas.NET) na rode mondial de computado- inlernel e na sedo social da Emissora, os documenlos porlinenles a
materia a ser debalida na Assembleia Geral de Debenlurislas. inclulndo
documenlos relacionados a RoesIruluragSo, conforms Ordem do Dia
acima. Inslrucoes Gerais Os Debenlurislas dever4o se apresenlar antes
do hordrio indicado para inlcio da Assombloia Geral do Debenlurislas,
OS S'eguinles documenlos: (i) documento de idenlldade e extrato
da respecdiva conla das Debentures aberta em nome de cada Debenlurista e emilido pela insliluigao deposltdria; ou (ii) caso o Debenlurlsla
nao possa eslar presenle 4 Assembleia Geral do Debenlurislas, procuragao
poderes especilicos para sua representagao na assembleia
obedecidas
condigoes legais. Com o objethro de dar celeridade ao
processo e lacililar os trabalhos da Assembleia Geral de Debenlurislas.
o instrumento de mandalo pode, a criierio do Debenturista, ser depose
lado na sede da Companhia, prelerencialmenle, aid 2 dias uleis antes
da dala prevista para a realizagao da Assembleia Geral do Debenlu
rislas. Sem preiulzo. em beneflclo do tempo, os Debenlurislas dever4o encaminhar os documenlos comproba!6rios de sua representagao
para o e-mail: edilal@penlagonolruslee.com.br. Sallo, 06/07/2018.
Concessiondria Rodovias doTiett S.A. Nuno Filips Nogusira Alvss
[coelho - Direlor de Relagoes com Invoslidores. (05, 06 e 07/07/2018)

Libra Terminal Santos S.A.
CNPJ/MF n® 02.373.383/0001-79 NIRE 35.300.367.898
Ata da Assembleia Geral Extraordindria
1. Data, Hora e Local: Em 16/05/18, 4s lOhSOmin, na sede da
Companhia, na Rua Professor Jos4 Olivar, 154, Estu4rio, Santos/
SP. CEP 11020-450. 2. Convocagao e Presenga: Dispensada
a convocagdo prdvia, de acordo com o § 4® do Arligo 124 da Lei n®
6,404/76, conlorme allerada ("Lei das S/A'I. em razdo da presenga dos
Acionislas represenlando a lolalidade do capilal social da Companhia.
3. Mesa: Presidenle: Marcos Antonio Leile de Medeiros: Secretdrio:
Francis Auguslo da Silva. 4. Ordem do Dis e Dellberagoes: Os
Acionislas presentes deliberaram. por unanimldado de votos. sem
quaisquer reslrigdes ou ressalvas, o quanlo segue: 4.1. Acalar o pedido
de renuncla ao cargo do Direlor Execulivo. com eleilos a parlir desla
dala, apresentado polo Sr. Josd Antinlo Cristdvao Bolou, brasileiro,
casado, engenhoiro, RG n® 3.812.813 SSP/SP o CPF n® 606.834.90800, conlorme Termo de Ronuncia anexo 4 presenle ala na lorma do
Anexo I. 4,2. Alo conllnuo, aprovar a eloigdo para o cargo de Direlor
Execulivo da Companhia, com eleilos a parlir da presents data, do Sr,
Roberto Lopes dos Santos, brasileiro. casado, adminislrador, RG n®
091711952 IFP-RJ e CPF n® 012.853.107-05. com enderego comorcial
na Avenida das NagSos Unidas, n® 11.541, Condomlnio Edilicio Bolsa
de Imdveis do Eslado de SP, 10® andar, conjunlo 101, Brooklin Paulisla/
SP, CEP 04578-907. com mandalo unilicado com os demais membros
da Direloria da Companhia a!4 01.02.2021. 4.2.1. 0 Direlor Execulivo
eleilo declara n4o eslar incurso em nonhum dos crimes prevlslos
em lei que o impega de exercer as alividades para as quais loi eleilo,
lermos do A rtigo 147 da Lei das S/A, e loma posse do sou cargo,
nesla dala, medianle a assinalura de lermo de posse Iavrado em livro
prdprio. conforme minula anexa 4 presenle ata na lorma do Anexo II.
4.3. Em virlude da deliberagSo acima, consignar a composigSo atual
da Direloria da Companhia. a saber: Presidenle Execulivo: (I) Marcos
Antdnio Leite da Madairoa; o Direlores Execulivos: (ii) Roberto Lopes
dos Santos; e (Iii) Francis Augusto da Silva, lodos com mandalo aid
01.02.2021. 6. Encerramento e Lavralura da Ata: Nada mais havendo
a ser tralado e inexislindo qualquer oulra manilestagSo, loi encerrada a
presenle assembleia, da qual se lavrou. de lorma sumdria, como laculla
o § 1® do Artigo 130 da Lei das S/A, a presenle ala, 6. Assinaluras:
Presidenle: Marcos Antonio Leile de Medeiros, Secretdrio: Francis
Auguslo da Silva. Acionislas Presentes: Libra Terminals S.A., nesle alo
reprosenlada por seus Direlores, Srs. Marcos Anldnio Leile de Medeiros
e Francis Auguslo da Silva; e Libra Holding S.A.. nesle alo reprosenlada
por seus Diretoros, Sts. Marcos Anldnio Leite de Medeiros e Francis
Auguslo do Silva. Conlere com original. Iavrado em livro prdprio. Sanlos.
16/05/18. Francis Auguslo da Silva - Secretdrio. Jucesp n” 278.163/18-0
em 12/06/18. Fldvla R. Britto Gongalves - Secretdrio Geral.

Brasil Realty Empreendimentos S/A =?
CNPJ/MF 13.280.726/0001-77 - NIRE 35300514963
Ata da Aasamblala Garal ExtraordlnSria am 28/12/2017
Data, HorSrio e Local: 28/12/2017, lOh. na sedo social. Convocagbo,
Prasanga, Quorum a Instalagao: Dispensada. lendo em visla a pre senga
da tolalida de dos acionislas. ComposigSo da Mesa: Jorge Lulz Cinlra
Avelar - Presidenle e Carlos Aloe No Inocencio - SecreiSrio. Ooliberagoas:
1. Do Aumento do Capital Social: Aprovar o aumenlo do capilal social da
Companhia
valor de RS 1.000.000.00, em moeda corronie nacional.
com a emissSo de 66.861 novas agbes ordlnSrias nominalivas. sem valor
nominal, ao prego de R$14,96 por agSo, sendo RS1.00 correspondonle ao
valor da agio e RS13.96 a lltulo de Sgio na subscrigSo das agbes. Em alo
conllnuo, os acionislas aprovam a incorporagao da lolalidade dos valores
destlnados 4 conla "reserva de 4gio na emissSo do novas' na conla "capital
sociaT da Companhia. Os demais acionislas renunciam expressamenlo a
qualquer direilo de preleroncia na emissSo de novas agbes. As agbes lo
ram totalmenie subscritas e integralizadas. pelo acionisla Brazil Really
Fundo de Invesllmonlo ImobiliSrio - Fll. CNPJ n’ 14.074.706/0001-02. nes
le alo represenlada pela sua adminislradora. a Foco Dislribuidora de Tllulos e Valores MobiliSrios Lida., CNPJ n" 00.329.598/0001-67, devidamenle
credenciada na CVM como adminislradora de carleira. 2. Da Coneolldagao
do Capital Social: Os acionislas oplam pela aprovagSo da nova redagSo
do artigo 5
5 do eslaluto social da Companhia. o qual passa a ser redigldo
a soguinlo redagSo: Artigo 5. O capilal social S de
de acordo
R$16.978.013,67, totalmenie subscrilo e inlegrallzado em moeda correnle
nacional ropresentado por 7.376,738 agbes ordmSrias nominalivas, sem
valor nominal. 3. Da Autorizagao 4 Adminlatragio: Aulorizar os adminisIradores e procuradores da Companhia a lomar lodas e quaisquer providencias necessSrias e cablveis para elellvar e Implemenlar as delibera
gbes desla Assembleia. Encerramento e Assinaturas: Nada mais
havendo a ser tralado. Presidenle: Jorge Luiz Cinlra Avelar; SecreiSrio:
Carlos Alberto Inocencio. SSo Paulo, 28/12/17. Carlos Alberto InocSncio
- SecreiSrio. JUCESP n" 255.606/18-7 em 30/05/2018. FISvia R, Brillo
Gongalves • SecretSria Geral.
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(Subsldiarla Integral)
CNPJ 61.074.175/0001-38 - NIRE 3530004292-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 23 do agoslo de 2018. 4s 09h00. na sede
da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. I-Comoanhia'l. na Cidade de S8o
Paulo, Estado de Sao Paulo, Avenida das Nagoes Unidas, n° 14.261,
Ala A, 29" andar, Vila Gerlrudes, CEP 04794-000. PRESENfA: Presente
a unica acionista titular de ag6es representativas de 100% (cem pot cen
to) do capital social da Companhia, conlorme assinaluras constantes do
Livro de Presonga de Acionlstas.CONVOCAtjAO: Dispensada em taz4o
da presonga da acionista titular das agios representativas de 100% (cem
por cento) do capital social da Companhia. conlorme dispoe o arligo 124,
par4grafo 4" da Lei n" 6.404/76 ("Lei das Sociodades por Agoes"), MESA:
Assumlu a prosldencia Luis Guli4rrez Mateo, que convidou Fernando
Barbosa de Oliveira para exercor a lungSo de secre!4rio. ORDEM DO
DIA: Deliberar sobre aheragao Diretoria da Companhia. DELIBERA
TES: A acionista da Companhia decidlu, sam ressatvas: (a) Eleger,
conlorme autorizag 5o prdvia concedida pela SUSEP por meio da Carta
Homologatdria Eletronica SUSEP/DIORG n" 191/2018 ao cargoi de Diretor "M" da Companhia. o Sr. AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES,
\
espanhol. administrador. casado, portador do RNE N" G449126-C insertto no CPF/MF sob n® 711.949.141-52, domiciliado na Capital do Eslado
de Sao Paulo, com enderego comercial na Avenida das Nagies Unidas,
n° 14.261. Ala A. 29° andar, Vila Gertrudes - Sao Paulo/SP - CEP
04794-000. para cumprir mandate aid Assembleia Geral Ord ndna a
realizar em 2020.0 Direlor ora eloito, toma posse mediants a assinatura
do respectivo termo de posse, lavrado em livro priprio, aceita o cargo e
declara. sob as penas da lei. que: (a) preenche as condigies previstas na
reterida resolugao e, (b) nao esta impedido de exercer o comercio ou a
administragdo de sociedades mercantis em virtude de condenagio crimi
nal, tampouco esta impedido, por lei especial, ou condenado por crime
falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao. peculato. conIra a economia popular, a Id publica ou a propriedade ou a pena criminal
que vede, ainda que temporarlamente. o acesso a cargos publicos, nao
estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas reslrigies legais que possam Impedi-lo de exercer atividades mercantis, em
contormidade com o disposto no arligo 37, Inciso II, da Lei n" 8.934, de
18 de dezembro de 1994 e no arligo 147 da Lei das Sociodades por
Agoes, ciente de que qualquer doclaragao falsa importara em responsabilidado criminal; (b) Em virtude das alteragies ora aprovadas, a Diretoria
da Companhia lica assim composta:
MEMBROS
Fernando Barbosa
de Oliveira
Andre Renato
Viard Forlino
Leonardo Giuborti
Mattedi
Luis Felipe
Lebetl Cozac
Wady Jose
Mourdo Cury
Camilo Buzzl
Luis Gulerrez Mateo

MANDATO
INlCIO
TERMINO
Diretor
01/11/2017 A.G.O. DE 2020
Vice-Presidente 'B'
CARGOS

Direlor 'B'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Diretor '8'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Diretor'B'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Diretor 'B'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Diretor "B~
Diretor
Presidente "M'
Diretor "M"

01/11/2017 A.G.O. DE 202(
31/03/2017 A.G.O. DE 2020

31/03/2017 A.G.O. DE 202C
Carlos Alberto Landirn
Agustin David Bello
Diretor'M'
23/08/2018 A.G.O. DE 2020
Conde Valdes
Vaqo
Diretor 'M"
Mauriclo Galian
Direlor "M"
31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Raphael de
Diretor 'M"
31/03/2017 A.G.O. DE 2020
.uca Junior
(c) A ratllicagSo, nos termos da Resolugdo CNSP n° 330/2015, das doslgnagoes especilicas dos Diretores, a saber:
DIRETOR
RESPONSAVEL
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Diretor responsdvel pelo acompanhamento. superviCarlos Alberto sao e cumprimento das normas e procedimentos da
Landim
contabilidade previstos na Resolugfio CNSP
n° 321/2015;_____________
Diretor respcnsdvel (a) Administralivo-FInanceiro
(arligo 1°. III. da Circular SUSEP n" 234/2003);
Leonardo
(b) polo cumprimento das obrigagoes da Resolugao
Giuberti Mattedi CNSP n° 143/2005; e (c) pelas relagdes com a
SUSEP fartiqo 1°, I. da Circular SUSEP n° 234/2003):
Diretor responsdvel (a) pelo cumprimento do dispos
to na Lei n° 9.613/1998 (arligo 1°. IV, da Circular
SUSEP n° 234/2003 a arligo 2°. § 2° do Circular
Luis Felipe
SUSEP n° 445/2012); (b) pelos conlroles internos
Lobert Cozac (arligo 9°, Circular SUSEP n° 249/2004); (c) polo
cumprimento da Circular SUSEP n° 344/2007 (arligo
2°. paragralo unico); o (d) pela Gestao da Riscos
(Circular SUSEP 521/2015);
Diretor responsdvel: (a) pela conlratagao de correspondentes de microsseguro e pelos servigos por
eles prestados (artigo 11, 1, da Circular SUSEP n°
442/2012); o (b) pela contralag4o e suporvisao de
representantes de seguros e peios
Igos por eles
P n°"
orestados (artigo 16, I, da Resolugd o CNST
297/2013); (c) Diretor responsdvel tdcnico pelo cumMaurfclo Gallon
primonto do disposto no artigo !°, 11, da Circular
SUSEP n° 234/2003: (d) Diretor tdcnico responsdvel
pelo acompanhamento. supervisdo e cumprimento
dos procedimentos atuarials previstos nas normas
em vigor (Resolugdo CNSP n° 321/2015, artigo 108);
e (e) Diretor responsdvel pelas lungdes previslas
______________pelo artigo 3° da Circular 570 de 22 de maiode 2018.
(d) Autorizar aos adminlstradores da Companhia, na lorma do Estaluto
Social, e/ou sous procuradores logalmenlo constituldos. a pralicarem todos
demais atos necessdrios 4 implementagdo e lormalizagdo dosj
atos o deliberagdos ora previstos. ficando desde jd investidos dos
amplos, gerais e illmitados poderes para representar a sociedade perante
todas e quaisquer autondades publicas (ederais. estaduais e/ou munici
pals, incluindo, mas ndo se limitando a submissdo desta ata 4 Superintenddneia de Seguros Prh/ados - SUSEP, nos termos da legislagSo em
vigor. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar loi suspensa a
sessAo pelo tempo necessdrio 4 lavralura da presente ata, que, depots
de lida e achada coniorme, loi aprovada e assinada por todos os presonBarbosa de Oliveira, Secreldrio. Acionista: MAPFRE BB SHE Participagdes S.A. (p, Luis Gutldrrez Mateo, Diretor Presidente e Fernando Barbo
sa de Oliveira, Diretor Vice-Presidente). DIRETOR ELEfTO: Agustin Da
vid Bello Condo Valdes. CERTIPAO: A presents ata d cdpia liel do
original, lavrada em livro prdprio. S4o Paulo, 23 de agoslo de 2018, Luis
Gutierrez Mateo - Presidente da Mesa: Fernando Barbosa de Oliveira
- Secreldrio da Mesa. JUCESP n° 575.208/18-1 am 06/12/2018. Fldvla
R. Britto Gongalves - Sacretdria Geral. _

S.A. Paulista de Constru?6es e Comercio
CNPJ 60.332.319/0001-46-NIRE 35.300.021.080
Ata da Aaaamblaia Garal Extraordiniria da 01/10/2018 Aa 12 horas
CERTIDAO: Cortlfico o Registro na JUCESP sob n" 589.876/18-1 em
19/12/2018. Flavia Regina Britto Gongalves - Sacretdria Geral.
ASSOCIACAO DESPACHANTES POLICIAIS DE ITATIBA, CNPJ
61.702.205/0001-03, enderego: Rua Benodito da Sllveira Franco, 168.
Jardim Santa Luzla, llatiba/SP, comunica o encerramento das atividades. Dlssolugao em 31/12/2018._________ ___________________

imprsnsaoficial
tx.',-.>NOOU iiuoorcx

SELO DC AUTENT'HCIDADE

Renova Companhia Securitizadora
de Creditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF N': 19.133.012/0001-12 - NIRE: 35.300.466.371
"EMISSORA"
Ato da Aa«emblela Garal da Debanturlatoa da 3* (Tercalra) Emlaaao
da Debanturas Simples, nao Convarsfveis am Afoea, de Eap4cle
OulrografAria a tar Convolada na Eeptda com Garanlla Raal,
da Ranova Companhia Securitizadora da Craditos Flnancairos S.A.
Aberta a Suapanaa am 26 de Novambro da 2016
Aberta a suspense am 26 de Novembro de 2016. as
12:00 (doze boras), na sede social da sociedade controladora da Renovra
Companhia Securitizadora de Crdditos Financeiros SA I'Comoanhia'
‘Emissora"), localizada na Cidade de Sao Paulo. Eslado de Sao Paulo.
Rua Ministro Jesufno Cardoso. ns 633.8e andar, Vila Nova Concei^ao.
lorme edital do convoca^ao dovidamenlo publicado. Prasanca: (I) Dobenturlslas detonlores da totalldade das dobonlures em circulate, amllidas
no 4mbi1o da Terceira EmissSo de Debentures Simples, NSo Conversiveis
em A<;des am ate 03 (tres) series, da Emissora I'Debenturislas'. ‘Debenlures' e 'Emissao', rospeclivamenle). inira assinados, conslituindo suas
respoclivas assinaluras a lisla do presenfa; (ii) reprosenlanlos da Emisso
ra; a (ill) representanle do Agenle Fiduciirio. Oliveira Trust Dislribuidora de
Tltulos e Valores Mobiliarios S.A., Instituigio (inanceira com Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, 3434,
Bloco 7. sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102. inscrrla na CNPJ/MF
sob n9 36.113.876/0001-91 ("Agente Fiductario'). Convocayao: Edital do
convocagao devidamonto publicado no Jornal O Dia SP em 25,26 e 27 de
outubro de 2018 e no jornal Didrio Olicial do Estado SP em 26, 27 o 30 de
outubro de 2018. conlorme arligo 7.2 do Inslrumenlo Particular de Escritura da 3* (Terceira) Emissao de Debentures Simples, Nao Conversiveis em
Agoes, em aid 03 (Ir6s) sdries, da Emissora, celebrado em 16 de maio de
2016, conlorme aditado ("Escrrlura de Emlss I. Mesa: Assumiu a presidencia dos trabalhos o Sr. Dlogo Frenkel e a Sra. Mdrcia Salgado de
Qualroz Batista, como secrel4ria. Ordam do Dia: Deliberar sobre: (I) ratilicar. ou nao, o parocor de consultoria quo sera apresenlado pela Emissora
Debenturislas na data qua vier a ser realizada esta assembleia, relati
ve a avaiiagao do piano alternative de agao proposto pelo Agente de Cobranga; (ii) aprovar a Implementagao de urn dentre os Ms cenirios apresentados pela consultoria conlorme parecer indicado no item (i) retro; (iil)
aprovar piano alternative de agao proposto pelo Agenle de Cobranga con(orme consignado nas alas de assembleia geral de debenturislas desla 3‘
Emissao realizada em 08 de maio de 2017 e
13 de junho de 2017; (iv)
as providencias a serem tomadas pela Emissora, pelo Agente Fiducidrio.
pelo Agente de Cobranga e polos Debenturislas da 31 Emissao em decorrdnclas das doliberagoos dos itens anteriores; (v) outros assuntos do interesse dos Debent uristas em razao do exposto nos demais itens desla Ordem do Dia. Deliberacoes: Instalada a presente assembleia. a unanimidade dos Debenturislas presentes deiiberou por suspender as discussoes,
deliberagoes e votagoes acerca de lodos os itens desta Ordem do Dia,
para que os trabalhos sejam relomados no dia 18 de dezembro de 2018,
4s 15:30 horas na sede da controladora da Emissora, nao significando que
isto represonle qualquer tipo do renuncia de diroitos ou tolorAncia por par
matdrias constantes da
te dos Debenturislas ou da Emissora sobre
Ordem do Dia. Ainda, os Debonluristas lizeram constar em ata que; (a) a
consultoria realizada por Bocater aprosentou urn novo cen4rio, que esta
sondo analisado junto aos Ms cen4rios Inicialmente aprosenlados: e (b)
qualquer docisao a respeito quanto ao nao pagamento da amortizagao
extraordin4ria do Valor Nominal Unitirio das DebSnlures, Remuneragao e
Prdmios dovldos em 25 do outubro do 2018 e 26 de novembro de 2018,
relerentes 4 1* Serio e 2‘ Sdrie da EmissSo, previstos nas cMusulas 4.10.6
e 4.11 da Escrilura de EmissSo. serS igualmente deliberada na data supramencionada, desde que a reabertura da assembleia mantenha a totallda
de dos Debenturislas em circulagao para computo das deliberagdes e
acrdscimo dosle item na Ordem do Dia. Ainda, lea consignado na presen
ts ata que os Debenturistas e o Agente Fiduciario receberam por parte da
Emissora o esludo realizado pola Booster com chancola (marca d'Sgua)
indicativa do minuta em data pretenta a esta assembleia e que ISo logo
haja a conclusao do parecer contemplando o cenSrio indicado na alinea
(a) doslas Deliberagoes, a versao linal do parecer, devidamente assinado
por Bocater, sera apresenlado pela Emissora para os Debenturislas o para
o Atgente FiduciSrio. Delinigoes: Todos os termos iniciados em lelras
maiusculas, mas nao definidos nesta Ata de Assembleia Geral de Deben
turistas. ter4o os signilicados a eles atribuldos na Escrilura de Emissao.
a e Aprovagao da Ata: Oferecida a palavra a
quern dela quisesse lazer uso, nao houve qualquer manilestagao. Nada
mais havondo a Iratar, a Assembleia Geral de Debenturistas loi encerrada
a lavrada no livro prdprio, a qual. reaberta a sessao. loi lida, aprovada e por
todos os presentes assinada. Encerramento: Nada mais a ser deliberado,
a Assembleia loi encerrada, sendo a presents ata lida. aprovada e assina
da por todos os presentes. Dlogo Frenkel - Presideme. Mircle Salgado
de Queiroz Batista • SecretJna. Oliveira Trust Dislribuidora do Tltulos
e Valores Mobiliirlos S.A. na qualidade de Agente Fiduciirio - Nathalia
Guedes Estoves - Procuradora. Renova Companhia Securitizadora de
Creditos Financeiros S.A. na qualidade de Emissora • Emerson Lopes Procurador, Rosemeire Ribeiro Souza. JUCESP n9 583.791/18-9 em
17/12/2018. FI4via Regina Brilto Gongalvos - Secroldria Geral,

ALTERE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 02.783.423/0001-50
Edital de Segunda Convocagao-Assembleia Geral deTItulares de CRI
Ficam convocados os tituiares da I9 sdrie. 3* emissao dos cerlificados
do recebivois imobilidrios da Altere Securitizadora S.A. ("Tituiares". "Emissao', "CRI" e "Emissora', res pectivamente) a so reunirem em Assembleia
Geral de Tituiares de CRI, em 21 convocagao. nos termos da Cldusula Dez
do 'Termo de Securitizagao de Crdditos Imobilidrios da 19 sdrie da 39 emis
sao de Certilicados de Receblveis Imobilidrios da Altere Securitizadora
S.A.*. celebrado em 13.09.2017 (“Termo de Securitizagdo"), que serd rea
lizada em 11.01.2019. 4s 16 horas, na sede da Emissora, situada na Ave
nida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, Torre B, 29 andar, Itaim Bibi. Sao Paulo/
SP para deliberar o apreciar acerca da seguinto maldria (I) andlise o providdneias do descumprimento das obrigagoes previstas nas cldusulas: (i)
4,1.1. do ANEXO II ao Termo de Securitizagao, em razao da lalta de apresenlagao do Relatdrio de Desllnagao Imobilidrla; (il) 4.1.3. do ANEXO II ao
Termo de Securitizagao. em razao da apllcagao dos recursos nao utilizados em (undos de investimemos diversos dos autorizados nesta cldusula; e
(iil) 8.1., inciso '(xxi)' do ANEXO II ao Termo do Securitizagao. conslderando a nao obte ngao da aprovagao do Empreendimento Imobilidrio no prazo
de ate 360 dias contado da Data de Emissao; (II) demais assuntos de mieresse da Comunhao dos Tituiares. Informagdes Gerais: (a) Os Tituiares
que se fizerom representar por procuradores. deverao entregar o respecti
vo instrumento de mandate, com poderes especllicos para represontagao
na Assembleia Geral de Tituiares de CRI, na sede
:ial do Agente Fiducidrio, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 109 andar, Sac Paulo/SP,
SAo Paulo, 26.12.2018.PlannerTrustee DTVM Ltda-Agente Fiducidrio.

BR Properties S.A.

CNPJ 06.977.751/0001-49 - Companhia aberla
FATO RELEVANTE
BR Properties S.A., vem a publico inlormar que celebrou. nesta data,
sob condig&es resolutives, Contrato de Venda e Compra e outras Avengas (-CCV) com JS Real Estate MulHigestao Fundo de Investimanto
Imobilidrio, Inscrito no CNPJ/MF sobi n° 13.371.132/0001-71,visandoa
venda da totalidado do imdvel comercial denommado "Edilicio Paulisla'.
localizado na Avenida Paulisla. n° 2.064, na Cidade de Sdo Paulo, Esta
do de S4o Paulo, polo prego total de RS405.000.000.00 (qulatrocentos e
cinco milhdes de reals), sendo pago, nesta data, a titulo de.sinal. o valor
do RS4.000.000.00 (qualro milhSes do reais). o o saldo do prego no ato
da escrilura definiliva de venda e compra. quando suporadas as condigdes resolutivas. A alienagdo laz parte da estratdgia da Companhia de
buscar reclclar parte de seu porlldlio, aldm de representar mais urn imporlante passo no processo de otimizagSo de sua estrutura de capital.
Os acionistas da Companhia a o mercado em geral sordo inlormados
sobre a evolugao da operagao nos termos da loglslagdo apllcdvel.
SSo Paulo. 26 de dezembro de 2018
Andrd Btrgeteln - Diretor Financeiro e de Relagdes com Investidores

Renova Companhia Securitizadora
de Creditos Financeiros S.A.

m-0C30

CNPJ/MF N": 19.133.012/0001-12 - NIRE: 35.300.458.371
•EMISSORA”
Ata da Assembleia Geral de Debenturislas da 2* (Segunda) Emissio
do Debantures Simples, nio Conversiveis em AgSes, da Sirle Onlca,
da Renova Companhia Securitizadora de Crddilos Financeiros S.A,
Realizada em 28 de Novembro de 2018
Data. Hora e Local: Realizada
28 do Novembro do 2018, 4s 11:00
sede social da sociedade controladora da Renova Com(onze horas),
panhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A. ('Companhia* ou
"Emissora'). localizada na Cidade do Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na
Rua Ministro Josulno Cardoso, n9 633, 8" andar, Vila Nova Conceigao,
conlorme edital de convocagao devidamente publicado. Presenga: (i) Debonturistas detenlores da totalldade das debentures em circulagao, emitidas no 6mbilo da Segunda Emissao de Debentures Simples, INao Conversiveis em Agoes, da Sdrie Unica, da Emissora CDobenturislas'.'Dfc
henlures* e 'Fmissao'. respectivamente). infra assinados. conslituindo
suas rospectivas assinaluras a lista de presenga; (Ii) representantes da
Emissora: o (iii) representanle do Agente Fiduciario Pentdgono S.A. Dis
lribuidora de Tltulos e Valores Mobiliarios. instiluigao linanceira com Cida
de do Rio de Janeiro, Eslado do Rio de Janeiro, na Avenida das Ameri
cas, 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 o 304, Barra da Tijuca, CEP
22640-102, inscrila na CNPJ/MF sob n9 17.343.682/0001-38 ('Agente Fi
duciario'). Convocagao: Edital de convocagao devidamente publicado
Jornal O Dia SP em 25, 26 e 27 do outubro de 2018 o no jornal Di4rio Olicial do Eslado SP em 26,27 e 30 de outubro de 2018. conformo arligo 7.2
do Inslrumenlo Particular de Escrilura da 2* (Segunda) EmissSo de De
bentures Simplos, Nao Conversiveis em Agoes. da Sdrie Unica. da Emis
sora, celobrado
02 do outubro do 2015, conlorme aditado ('Escrilura
do Fmissao"). Mesa: Assumiu a presidencia dos trabalhos o Sr. Diogo
Frenkel e a Sra. M4rcla Salgado de Queiroz Batista, como secretSria.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) ratilicar, ou nao, o parrecor do consultoria que ser4 apresenlado pela Emissora aos Debenturist as na data que
vier a ser realizada esta assembleia, relativo 4 avaiiagao do piano alter
native do agao proposto pelo Agente de Cobranga; (ii) aprovar a implementagSo de urn dentre os Ires cendrlos aprosenlados pela consultoria
conlorme parecer indicado no item (i) retro; (iii) aprovar a continuidade do
piano alternativo de agao proposto pelo Age nte do Cobrainga conlorme
consignado nas alas de assembloias gerais de debenturislas desta 2"
08 de maio de 2017 e em 13 de junho do 2017:
Emissao realizadas
(iv) as providencias a serem tomadas pela Emissora. pelo Agente Fiducidrio, pelo Agente de Cobranga e polos Debenturislas da 2' Emissao em
decorroncias das deliboragoes dos lions anteriores; (v) oulros assuntos
de inleresse dos Debenturislas cm razao do exposto nos demais itens
Instalada a presonte assembleia. a
unanimidade dos Debenturistas presentes deiiberou por.suspender as
desta Ordiscussoes, deliberagoes o votagoes acerca de todos os it
dem do Dia, para que os trabalhos se|am relomados no dia 18 de dezem
bro de 2018, 4s 16:00 horas na sede da Emissora, nao signilicando que
isto ropresento qualquer tipo de ronOncia de direilos ou tolorSncia por
parte dos Debenturislas ou da Emissora sobre as malerias constantes da
Ordem do Dia. Ainda, os Debenturistas lizeram constar em ata que: (a) a
consultoria realizada por Bocater aprosentou urn novo cendrio. que osld
sendo analisado junto aos Ires cendrios inicialmente apresenlados; e (b)
qualquer decisao a respeito quanto ao nao pagamento da amortizagao do
Valor Nominal Unitdrio das Debentures e Bomuneragdo devidos em 30 do
outubro de 2018 relerentes 4 Serie Unica da Emissao, previstos nas cldusulas 4.8.1 e 4.9.1 da Escrilura de Emissdo. serd igualmente deliberada
na data!supramencionada, desde que a reabertura da assembleia mantonha a to (alidade dos Debenturislas em circulagao para computo das deliberagoes e acrdscimo dosle item na Ordem do Dia. Dellnicoes: Todos os
nao delinidos nesta Ala do
termos iniciados em letras maiusculas,
Assembleia Geral de Dobenlurislas, torao os significados a eles alribuldos na Escrilura de Emissao. Encarramento. Lavralura e Aprovagao da
Ata: Olerecida a palavra a quern dela quisesse lazer uso, nao houve qual
quer manilestagao. Nada mais havondo a tralar. a Assembleia Geral de
Debenturislas loi encerrada lavrada no livro prdprio, a qual, reaberta a
sessao, loi lida. aprovada o por lodos os presentes assinada, Encerra
mento: Nada mais a ser deliberado, a Assembleia loi encerrada. sendo a
presonte ata lida, aprovada o assinada por todos os pres ontos. Dio
Frenkel - Presidente. Mdrcia Salgado de Q ueiroz Batista • SocreUi
Renova Companhia Securitizadora de Crdditos Financeiros S.A. - Na
qualidade de Emissora. Rosemeire Ribeiro Souza, Emerson Lopes - Pro
curador. Pentigono S.A. Dislribuidora de Tltulos e Valores Mobllidrios, Na qualidade de Agente Fiducidrio. JUCESP n9 583.790/18-5 em
17/12/2018. Flavia Regina Britto Gongalves • Secretdria Geral.

r.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(Subsldldrla Integral)
CNPJ 61.074.175/0001-38 - NIRE 3530004292-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mSs de abrll de 2017.4s I4h00,
na sede da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ('Companhia'). na Aveni
da das Nagoes Unidas. n° 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Ganrudes - SSo
Paulo/SP - CEP 04794-000. PRESENpA: Presenle a unica acionista titu
lar de agoes representativas de 100% (cem por cento) do capital social
da Companhia. conlorme assinaluras constantes do Livro de Presenga
de Acionistas. CONVOCAGAO: Dispensada em razdo da presenga da
acionista titular das agSes representativ as de 100% (cem por cento) do
capital social da Companhia, conlorme dispSe o arligo 124, par4gralo 4°,
da Lei n° 6.404/76 ("Lei das Sociodades por Agoes'). MESA: Assumiu a
presidencia Luis Gutierrez Mateo, que convidou Roberto Barroso para
exercer a lungSo de secret4rio. ORDEM DO DIA: deliberar sobre:
(i) a contratagSo de empress espocializada em Medicina do Trabalho;
(ii) a aquisigSo de lerramenta para aulomagSo de seus processes de
BackOllice (Oracle). DELIBERATES: A acionista da Companhia decidiu. sem ressalvas, nos termos do arligo 9, Inciso xxx do Estaluto Social,
aprovar: (I) aprovar a conlratagao da empresa Nexus Medicina Ocupacional. Auditoria e GestSo em Saude Ltda. para a preslag&o dos servigos de
Medicina, Saude Ocupacional e Seguranga do Trabalho pelo valor anual
estimado em RS 3.614,700.00 (Me milhSes soiscenlos e qualorze mil. e
setecontos reais), em substiluigSo 4 empresa Nucleo Saude. conlorme
consta na Sumula 052/2017. (il) aprovar a aquisigbo de lerramenta para
aulomagSo dos processes de BackOHice (Oracle), conlorme exposto na
Sumula 114/2017. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tralar, loi
suspensa a sessSo polo tempo necessSrio 4 lavralura da prosente ata,
que, depois de lida e achada conlorme. loi aprovada e assinada por todos
os presentes. ASSINATURAS: Mesa: Luis Gutierrez Mateo, Presidente
da Mesa: Roberto Barroso, SecretSrio da Mesa; Acionista: Mapfre BB
SHE ParticipagGes S.A.. p. Luis Gutierrez Mateo, Diretor Presidente e.
Roberto Barroso, Diretor Vice-Presidente. Certldao: A presenle ata 4 cdpia liel da original, lavrada em livro prdprio. S4o Paulo. t4 de abril do
2017. Luiz Gutierrez Mateo - Presidente da Mesa; Roberto Barroso Secreldrio da Mesa. JUCESP n° 521.033/18-4 em 01/11/2018. Fldvia R,
Brilto Gongalves - Secretdrla Geral.______________

Attend Ambiental S.A. =======
CNPJ/MF 13.039.389/0001-20 - NIRE 35.300.386.116
Convocagao - Assembleia Geral Extraordindrla
Sdo convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordindria, a ser realizada no dia 22 de Janeiro de 2019. 4s I5h,
cidade de Barueri. Eslado de
na sede da Companhia. localizada
Sdo Paulo, na Avenida Pirarucu, 3.889. Bloco I. Sllio Tambore/Aldeia.
CEP 06440-185, a lim de deliberarem sobre a segulnte Ordem do Dia
(I) Exame e deliberagSo da proposta da Diretoria para aprovar o aumenlo
do capital social da Companhia. por meio da capitalizagdo dos mutuos com
paries rolacionadas, conlorme contabilizado no balango patrimonial da
Companhia. SSo Paulo, 21 de dezembro de 2018. Pedro Josd Stech Presidente do Conselho de AdmlnlstragSo.
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Braco S.A.
CNPJ/MF 35.756.022/0001-60
3ft17 F
DEMONSTRACCES FINANCE1RAS EM
)atrlmonlali
2017
2S16
20172016
272
ATIVO: Clrculante
381 Receilas (deapesas) operaclonala
381
Oespesas administrativas
(129)
(100)
Disponibilidados
272
Dospesas tributaries
(8)
(1)
N8o circulante
96.629
102.153
Processes luddals
(11) (2.658)
Impostos a recuperar
4.951
4.945
Reversao de provisoes
Doposilos judiciais
97.202
91.684
(148) (2.759)
Total do atlvo
102.425
97.011 Prejulzo operacional antes do resultado financelro
33
56
. Flnancelras: Receilas
PASSIVO E PATR1M6N1Q LIQUIDO: Clrculante
3
. Receilas (despesas) flnancelras, llquldas
33
56
Impostos a rocdher
1
Prejulzo do exercicio
(115) (2.703)
Outras contas a pagar
2
(8) (189)
138 835 Ptojulzo por Iota de mil agOes do capital social______________
NAo clrculante
144.361
4«Rin Dsmonatragflea das mutagOes Reservas Reservas
PreObrtgafSo com llgadas
46.810
92 025 t.d9 IMifItnftnIaJIflUlllB—.-j de capital de lucres Julzos
ProvisOo para conlingOncias
97.551
Capital Agio na emls- Reserva acumuPatriminlo llquldo
(41.939)
legal lados
Total
'
social sAode acoes
Capital social
7.712
- (47.436)(39.121)
Em 31/12/2015
7.712
603
Reserva de capital
603
603 Prejulzo do exercicio
- (2.703) (2.703)
(50.254)
Prejulzos acumulados
(50.139) Em 31/12/2016
- (50.139) (41.824)
7.712
603
Total do paislvo o patrlmOnlo llquldo
102.425
97.011 Prejulzo do exercicio
(115)
(115)
- (50.254)(41.939)
ROM Consult Asseasorla ConUbll Lida. - CRC 2SP022551/6-4
Em 31/12/2017
7.712
603
Suell da Penha Gongalvos - Contadora - CRC 1SP271536/0-0
As Notas Explicnti

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(SubsidiAria Integral)
CNPJ 61.074.175/0001-38 - NIRE 3530004292-1
ATA DA ASSEMBLED GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de oulubro de 2018. As 09h30.
sede
da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. fCompanhla-).
Cidade de
SAo Paulo, Estado do SSo Paulo, Avenida das Nagdes Unidas. n° 14.261.
Ala A, 29’ andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000. PRESENpA: Presen
te a linica acionlsta titular de agdes reprosentalivas do 100% (cem por
cento) do capital social da Companhia, conlorme asslnaturas constantos
do Livro de Presenga de Acionislas CONVOCApAO: Dispensada em
razSo da presenga da acionista titular das ag6es representativas de
100% (cem por cento) do capital social da Companhia. conlorme dispde
o artigo 124. pardgralo 4”, da Lei n‘ 6.404/76 ("Lei das Sociedades por
Agdes'). MESA: Assumiu a presidencia Luis Gutierrez Mateo, que convidou Fernando Barbosa de Oliveira para exercer a lungAo de secrelArio,
ORDEM DO DIA: (I) dostiluigAo de membro da diretoria da Companhia
e. (II) ratilicagAo das deslgnagdos especilicas dos Dirotores estabelecidas pela Superintendencia de Seguros Privados ("SUSEP’).
DELIBERApOES: A acionista da Companhia decidiu,
ressalvas.
aprovar: (I) a
Diretor 'B' da Diretoria da Companhia. Ao Diretor. ora destiluldo. a Com
panhia oulorga a mais ampla, geral e rasa quitagAo quanto ao periodo
em que permaneceu no exer cicio de suas lungSos, para nada mais rodamar, a qualquer tllulo: (a) em virtude da alleragAo ora aprovada, a
Diretoria da Companhia lica assim composta:
MEMBROS
Fernando Barbosa de
Oliveira
Vaqo
Leonardo Giuberll
Mattedi
Luis Felipe Lebert
Cozac
Wady Jose MourAo
Curv
Camilo Buzzi
Luis GutArrez Mateo

MANDATO
CARGOS
TERMING
INlCIO
Diretor Vice01/11/2017 A.G.O. DE 2020
-Presidenle ‘B*
Diretor'B*
Diretor-B'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Diretor'B'

31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Diretor-B'

31/03/2017 A.G O. DE 2020

Diretor'S'
Diretor
Prosidente ~M'
Diretor 'M'

01/11/2017 A.G.O. DE 2020
31/03/2017 A.G.O. DE 2020

Carlos Alberto Landim
31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Aguslin David Bello
Diretor "M'
23/08/2018 A.G.O. DE 2020
Conde Valdes
Vaqo
Dirolor-M'
31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Mauricio Galian
Direlor-M'
Raphael do Luca Junior
Diretor "M'
31/03/2017 A.G.O. DE 2020
(a) A ratilicagAo. nos lermos da ResolugAo CNSP n' 330/2015, das
designagbos especilicas dos Dirotores. a saber:
DIRETOR
RESPONSAVEL

DESIGNApdES ESPEClFICAS

MAPFRE VIDA S.A.
(SubsidlAria Integral)
CNPJ 54.484.753/0001-49 - NIRE 3530010769-1
ATA DA ASSEMBLED GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de outubro de 2018. As 10h30, na sede
da MAPFRE VIDA S.A. rComoenhia ').
Cidade de SAo Paulo, Estado de SAo Paulo, na Avenida das Nagdes Unidas. n* 14.261, 29° andar,
Ala A. Vila Gertrudes, CEP 04794-000. PRESENtJA: Presenle a linica
acionista titular das agdes representativas de 100% (cem por cento) do
capital social da Companhia, conlorme asslnaturas constantos do Livro
de Prese nga de Acionislas. CONVOCApAO: Dispensada em razAo do
presenga da acionista titular das agdes representativas de 100% (cem
por cento) do capital social da Companhia, conlorme dispfte o artigo
124, parAgralo 4°. da Lei n“ 6.404/761'Lel das Sociedades per Acoes"!.
MESA: Assumiu a presidencia Luis Gutlirrez Mateo que convidou Fer
nando Barbosa de Oliveira para exercer a (ungAo de secrelArio. ORDEM
DO DIA: (I) dostiluigAo de membro da diretoria da Companhia e, (il) ralrIrcagAo das designagdes especilicas dos Dlretores estabelecidas pela
Superintendencia de Seguros Privados ('SUSEP'). DELIBERApOES:
A acionista da Companhia decidiu, sem ressalvas. aprovar: (I) a destituigAo do AndrA Renato Viard Fortino, do cargo de Diretor “B" da Direto
ria da Companhia. Ao Diretor. ora destiluldo, a Companhia outorga a
mais ampla. geral a rasa quitagAo quanto ao periodo em quo permanoceu no exercicio de suas lungdes, para nada mais reclamar, a qualquer
tilulo: (a) em virtude de alleragAo ora aprovada. a Dlreloria da
Companhia lea assim composta:
MEMBROS

CARGOS

MANDATO
INlCIO
TERMINO

Fernando Barbosa
Dirolor Vicedo Oliveira
Prosidente-B' 01.11,2017 A.G.O. DE 2020
Leonardo Giuberll Mattedi Diretor "B' 31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Luis Felipe Lebert Cozac
Diretor'B' 31/03/2017 A.G.O, DE 2020
Diretor '3'
Vaqo
Wady JosA MourAo Curv
Diretor'S' 31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Camilo Buzzi
Diretor “B' 01/11/2017 A.G.O. DE 2020
Diretor
Luis GutiArroz Mateo
Presldonte 'M' 20/04/2017 A.G.O. DE 2020
Carlos Alberlo Landim
Diretor'M' 31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Enrique De La Torre
Velasco
Direlor 'M' 31/03/2017 A.G.O. DE 2020
.Mauricio Galian
Diretor 'M" 31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Agustin David Bello
Conde Valdes
Diretor'M' 23/08/2018 A.G.O. DE 2020
Raphael de Luca Junior
Diretor'M' 31/03/2017 A.G.O, DE 2020
(a) A ratilicogao, nos tormos da ResolugAo CNSP n° 330/2015. as designagoes especilicas dos Dirotores, a saber:
DIRETOR
RESPONSAVEL

DESIGNApOES ESPEClFICAS

Diretor responsAvel pelo acompanhamento, superviCarlos Alberto sAo e cumprimento das normas e procedimentos
Landim
da contabilidade previstos na ResolugAo CNSP
n* 321/2015:
Direlor responsAvel (a) Administrativo-Financeiro
(arllgo 1°, III, da Circular SUSEP n° 234/2003);
Leonardo
(b) pelo cumprimenlo das obrigagoes da ResolugAo
Giuberll Mattedi
CNSP n* 143/2005; e (c) pelas relagdes com a
SUSEP (artiqo 1°. I. da Circular
' rcular SUSEP n* 234/2003);
Diretor responsAvel (e) pelo cumprimento do disposto
na Lei n" 9.613/1998 (artigo 1°, IV. da Circular SU
SEP n' 234/2003 o artigo 2°, § 2° da Circular SUSEP
Luis Felipe
n' 445/2012); (b) pelos conlroles internos (artigo 9°.
Lebert Cozac Circular SUSEP n° 249/2004); (c) pelo cumprime nto
da Circular SUSEP n' 344/2007 (artigo 2°, parAgralo
(d) pela GestAo de Riscos (Circular SUSEP
521/2015);
Diretor responsAvel: (a) pela contratagAo de corrospondentes de microssseguro e pelos servigos por eles
prestados (artigo '11, I, da Circular SUSEP n°
442/2012), e (b) pela conlratagAo e sup orvisAo do
reprosentanlos do seguros e polos servigos pot eles
srestados (arligo 16, I, da ResolugAo CNSiP n°
Maurfclo Galian 297/2013); (c) Diretor responsAvel tAcnico pelo cumsrimento do disposto
artigo 1° II, da Circular
SUSEP n" 234/2003; (d) Diretor tAcnico responsAvel
selo acompanhamento. supervisAo o cumprimento
los procedimentos atuariais previstos nas normas
am vigor (ResolugAo CNSP n° 321/2015, artigo 108);
s (e) Diretor responsAvel pelas lungoes previstos
)elo arligo 3° da Circular 570 de 22 de maio de 2018.
(b) Aulorizar
forma do Estatuto
administradores da Companhia
Social, e/ou seus procuradores legalmenle consliluldos, a praticarem
todos
demais atos necessArios A implemonlagAo e lormalizagAo dos
alos e deliberagoes ora previstos. licando desde ja investidos dos mais
amplos, gerais e ilimilados poderes para representar a sociedade parante todas o quaisquer auloridades pOblicas lederais. esladuais o/ou muni
cipals. incluindo. mas nAo se limitando a submissAo desta ala A Superintondencia de Seguros Privados - SUSEP, nos termos da legislagAo em
vigor. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar. foi suspense a
sessAo pelo tempo necessArio A lavratura da presente ata. que, depois
de lida e achada conlorme, foi aprovada e assinada por todos os presen; Fernando
p MAPFRE BB SH2 Parlicipagoes S.A. (p, Luis Gutierrez Mateo. Diretor Presidenle o Fernando
Barbosa de Oliveira, Direlor Vlce-Presidenle). CERTIPAO: A presente
ata A cApia fiel do original, lavrada
livro prAprio. SAo Paulo, 01 de
outubro de 2016. Lula GutlArraz Mateo - Presidenle da Mesa; Fernan
do Barbosa de Oliveira - Secretario da Mesa. JUCESP n° 575.209/18-5
em 06/12/2018. FlAvia R. Britto Gongalves - SecretAria Geral.

Barbosa de Oliveira, SecrelArio. ACIONISTA: BB MAPFRE SH1 Participagoes S.A. (Fernando Barbosa de Oliveira. Diretor Presidenle e Luis
GutiArrez Mateo. Diretor Vice-Presidenle. CERTIPAO: A presente ala A
cApia fiel da original, lavrada em livro prAprio. SAo Paulo. 01 do oulubro
de 2018. Luie GutiArrez Mateo - Presidenle da Mesa; Fernando Barbo
sa de Oliveira - SecrelArio da Mesa. JUCESP n” 574.155/18-1
06/12/2018. FlAvia R. Britto Gongalves - SecretAria Geral.

Banco MUFG Brasil S.A.

= Companhia Siderurgica Nacional =

CNPJ/MF n° 60.498.557/0001-26 - NIRE n° 35.300.012.143
CertidAo -Ata do 766° ReuniAo (ExtraordlnArla) da Diretoria,
Realizada em 20 de Agosto de 2018.
Registrada na JUCESP n° 591 259/18-7 em 21/12/2018 FlAvia R. Bnno
Gongalves - SecretAria Geral.

CNPJ/MF n° 33.042.730/0001-04 • NIRE: 35300396090
CertidAo - Ata da ReuniAo ExlraordinAria do Conselho
de AdministragAo - Realizada em 17 de Dezcmbro do 2018.
Registrada na JUCESP n° 592.041/18-9 em 21/12/2018. FlAvia R. Britto
Gongalves - Secretario Geral.
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Diretor responsAvel pelo
acompanhamento,
Carlos Alberto supervisAo e cumprimento das normas e
procedimentos da contabilidade previstos
Landim
ResolugAo CNSP n° 321/2015.
a) Diretor responsAvel tAcnico polo cumprimento do
disposto no artigo 1°, II, da Circular SUSEP n°
Diretor
responsAvel
pelo
234/2003;
(b)
acompanhamento, supe rvisAc o cumprimento dos
procedimentos atuariais previstos nas normas em
Enrique de La vigor (ResolugAo CNSP n° 321/2015, arligo 108); (c)
responsAvel
pela contralaglo
do
Torre Velasco Direlor
correspondentes de microsseguro e pelos servigos
por eles prestados (artigo 11,1, da Circular SUSEP n*
442); e (d) Diretor responsAvel pela contratagAo e
supervisAo do represontantes do seguros e pelos
servigos por eles prestados (artigo 16. I. da
ResolugAo CNSP n° 297):
Diretor res ponsAvel (a) Admimstralivo-Financeiro
(arligo 1°. III. da Circular SUSEP n° 234/2003);
Leonardo
(b) peloI cumprimento das obrigagSes da ResolugAo
Gluberti Mattedi CNSP in° 143/2005; e (c) pelas relagAes com a
SUSEP (artiqo 1°. I.da Clrcul ar SUSEP n° 234/2003);
Diretor responsAvel (a) pelo cumprimenlo do disposto
na Lei n° 9,613/1998 (arligo 1°, IV. da Circular SUSEP
n° 234/2003 e arligo 2°, §2° da Circular SUSEP
n° 445/2012); (b) pelos conlroles internos (artigo 9°,
Luis Felipe
Lebert Cozac Circular SUSEP n‘ 249/2004); (c) pelo cumprimenlo
da Circular SUSEP n° 344 (artigo 2°, parAgralo
unico); (d) pela GestAo de Risco s (Circular SUSEP
n° 521/2015);
(b) Autorizar aos administradores da Companhia, na forma do Estatuto
Social, e/ou seus procuradores legalmonte consliluldos, a praticarem
todos os demais atos necessArios A ImplementagAo e lormalizagAo dos
alos e deliberagoes
previstos, licando desde jA investidos dos mais
amplos, gerais e ilimitados poderes para ropresenlar a sociedade peranto todas e quaisquer auloridades publicas lederais, esladuais e/ou muni
cipals, inclulndo. mas nAo se limitando a submissAo desta ata A Superinlendencia de Seguros Privados - SUSEP.
lermos da legislagAo em
vigor. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi suspense a
sessAo pelo tempo necessArio A lavratura da presente ata, que, depois
de lida e achada conlorme. loi aprovada e assinada por todos os preseni:

0!
Domo8lrac6«!
2017
fluxot dg cat
(115)
Atlvldades operaclonait: Prejulzo li quldo do exorcldo
Prejulzo llquldo Dnancelro operacional
(115)
(5.524)
RedugAo nas contas do atlvo
Impostos a recuperar
(6)
(5.518)
DepOsito judicial
5.529
Aumento nas contas do passive
Fomecedores
Impostos a recolher
ProvisAo para conlingOncias
Calxa utlllzado pelas operagdes
Calxa utlllzado nas atlvldades operaclonals
Atlvldades de Hnanclamento com partes relaclonadas
AcrOscimo de emprOstimos com partes relaclonadas
Calxa gorado nas atlvldades de flnanclamentos
RedugAo liquids no saldo de calxa
Saldo de calxa e equlvalente de calxa
No inldo do exercicio
No final do exercicio
RedugAo liquids no saldo de calxa
sede da Comp.mhin

2016
(2.703)
(2.703)
(9.830)
(9)
(9.821)
9.766
(28)
(40)
9.833
(2.767)

BRASILVEfCULOS
COMPANHIA DE SEGUROS

(SubsIdlAria Integral)
CNPJ 01.356.570/0001-81 - NIRE 3530045752-8
ATA DA ASSEMBLED GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de oulubro de 2018. As 11h30, na sede
da BRASILVEfCULOS COMPANHIA DE SEGUROS rCompanhia'l. na
cidade de SAo Paulo. Estado do SAo Paulo. Avenida das Nagdes Unidas,
n“ 14.261, Ala A, 29° andar, Vila Gertrudes. CEP 04794-000. PRESENPA: Presenle a Onica acionista titular de agdes representativas de 100%
(com por cento) do capital social da Companhia. conlorme asslnaturas
constantes do Livro de Presenga de Acionislas. CONVOCApAO: Dis
pensada em tazAo da presenga da acionista titular das agdes represenlathras de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme dispde o artigo 124, parAgralo 4°, da Lei n° 6.404/76 ("Lei das
Agdes'). MESA: Assumiu a presiddneia Fernando Bar
Sociedades
bosa de Oliveira, quo convidou Luis Gutldrroz Mateo para exetcet a fungAo de secrelArio. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre alleragAo Dlreloria
da Companhia. DELIBERApOES: A acionista da Companhia decidiu,
sem ressalvas: (I) a destiluicio do Andr4 Renato Viard Fortino, do
cargo de Dlretor"B"da Dlreloria da Companhia. Ao Diretor, ora destituIdo. a Companhia oulorga a mais ampla, geral e rasa quitagAo quanto ao
periodo em que permaneceu no exercicio de suas lungdes, para nada
mais reclamar, a qualquer tllulo; (a) Em virtude das alleragdes ora aprovadas, a Diretoria da Companhia lica assim composla:
MANDATO
MEMBROS
CARGOS
INlCIO
TERMING
Diretor
Fernando Barbosa
de Oliveira
Prosidento ~B' 01.11.2017 A.G.O, DE 2020
Vaqo
Dirolor 'B'
Luis Felipe Lobert Cozac
Diretor -B' 31.03.2017 A.G.O. DE 2020
Leonardo Giuberll Mattedi Diretor-B' 31.03.2017 A.G.O. DE 2020
Camilo Buzzi
Diretor'B' 01.11.2017 A.G.O. DE 2020
Wady JosA MourAo Curv
Diretor “B~ 31.03.2017 A.G.O. DE 2020
Diretor
Vico-PresiLuis Gutierrez Mateo
dente'M' 20.04.2017 A.G.O. DE 2020
Diretor "M' 31.03.2017 A.G.O. DE 2020
Carlos Alberlo Landim
Vaqo
Diretor'M'
Vaqo
Diretor *M'
Diretor “M~ 31.03.2017 A.G.O, DE 2020
Mauricio Galian
Diretor-M' 31.03.2017 A.G.O. DE 2020
Raphael do Luca Junior
(II) A ratilicagAo, nos tormos da ResolugAo CNSP n° 330/2015, as designagoes especilicas dos Dlretores. a saber:
DIRETOR
RESPONSAVEL

DESIGNApdES ESPEClFICAS

Diretor responsAvel pelo acompanhamento,
Carlos Alberto supervisao e cumprimento das normas e
procedimentos da contabilidade previstos na
Landim
ResolugAo CNSP n° 321/2015.
Diretor responsAvel (a) Admlnistralivo-Financoiro
(artigo 1°, III. da Circular SUSEP n° 234/2003):
Leonardo
Giuberll Matledl (b) pelo cumprimento das obrigagSes da ResolugAo
CNSP n° 143/2005; e (c) pelos relagSes
a
SUSEP tarllool”. I. daC ircular SUSEP n°234/2003);
Diretor responsAvel (a) pelo cumprimento do
disposlo na Lei n° 9.613/1998 (arligo 1°, IV, da
Circular SUSEP n° 234/2003 e artigo 2°, §2° da
Circular SUSEP n° 445/2012); (b) pelos controles
Luis Felipe
Lebert Cozac intornos (arligo 9°. Circular SUSEP n° 249/2004); (c)
pelo cumprimento da Circular SUSEP n° 344/2007
(arligo 2°, parAgralo unico); e (d) pela GestAo do
Riscos (Circular SUSEP n° 521/2015):
Diretor responsAvel tAcnico pelo cumprimenlo do
disposto no arligo 1°, II, da Circular SUSEP
WadyJosA
n° 234/2003: e (b) Direlor tAcnico responsAvel pelo
MourAo Cury acompanhamento, supervisao e cumprimento dos
procedimentos atuariais previstos nas normas em
vigor (ResolucAo CNSP n° 321/2015. artiqo 108);
Dirolor rrespionsAvel pelas lungoes previstas pelo
Mauricio Galian
artioo 3°'daiCircular 570 de 22 de maio de 2018.
(a) a aulorizagAo aos administradores da Companhia. na forma do Eslaluto Social, e/ou seus procuradores logalmenle constituldos, a pralicarem todos os demais atos necessArios A ImplementagAo e lormalizagAo
previstos. licando dosde ja investidos dos
dos alos o doliboragAos
mais amplos, gerais e ilimitados poderes para representar a sociedade
perante todos o quaisquer auloridades publicas fedorais, esladuais e/ou
municipals, me:lumdo, mas nAo se limitando a submissAo dosta ata a
SuperintendAncia de Seguros Privados - SUSEP, nos termos da legislagAo em vigor, ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi suspensa a sessAo pelo tempo necossArio A lavratura da presenle ata. que,
depois de lida e achada conlorme. loi aprovada e assinada por todos os
dente: Luis Gulierrez Mateo. SectetArio. Acionista: MAPFRE BB SH2
Participagoos SA. (p. Luis GutiArroz Mateo. Diretor Prosidento o Fernan
do Barbosa de Oliveira, Diretor Vwe-Presidente). CERTIPAO: A ptesente ata e cdpia del do original, lavrada em livro prdpr io. SAo Paulo, 01 de
oulubro de 2018. Fernando Barbosa de Oliveira -1Prosidento da Mesa;
Lufs GutiArroz Mateo - SecrelArio da Mesa. JUCESP n° 671.211/18-5
03/12/2018. FlAvia R. Britto Gongalves - SecretAria Geral.

...........Cita Transportes S/A 1 =............ —
C.N.P.J. n° 21.080.365/0001-43 - NIRE 35.300.471,508
Edltal de Convocagao para Assembleia
O Presidenle da Cila Transportes, no exercicio dos poderes que Ihe sAo
conferidos pelo Estatuto Social. Fez Saber a todos os seus acionislas,
para Assembleia Geral. que se realizarA no die 29 de janeiro de 2019, na
sua sede social, avenida Prosidento Wilson, n° 6.351, PorlAo 03. Sala 02,
Vila IndependAncia, SAo Paulo. CEP 04220-002, com primeira chamada
As 13:00 horas. segunda chamada As 14:00 horas e em terceira e ultima
As 15:00 horas, para deliberar a seguinto ordom do dia: t - Saida de acionlsla; 2 - RealocagAo de agAes sociais: 3 - EleigAo e posse da diretoria
executiva e conselho fiscal e 4 - outros assunlos de inleresse social. Clovis
Molta - Presidenle • CPF n° 059.371.318-43._____________

PAgina do DiArio Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de SAo Paulo em 28/12/2018 09:30:01.
N° de SArie do Certificado: 2121938ADB6794C1D4B881C30BF37B9C1D3D2F1A
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88-Sao Paulo, 129 (61)

CPFL

CPFL Energia S.A.

Companhia Aberla
CNPJ/MF 02.429.144/0001-93-NIRE 35.300.186.133
Assombleias Gerais OrdlnArla e ExtraordlnAria
Edital de ConvocapAo
Ficam convocados os Senhoros Acionistas da CPFL Energia S.A. f'Comoanhia'I. na lorma prevista no anigo 124 da Lei n" 6.404, de 15/11/1976.
conlorme alterado ("Lei das S.A.'). para se rounirem nas Assombleias
Gerais Ordinaria o Extraordinary ("AGQ£') a serom realizadas no dia 30
de abril de 2019, as lOhOO, na sede social da Companhia, situada na
Rodovla Engenheiro Miguel Noel Nascenles Burnier, 1755 - Km 2,5,
Cidade de Campinas/SP, a lim de deliberarem sobre as seguintes mala
rias constantes da ordem do dia: I - Em Assembleia Geral OrdinAria: a.
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutlr e voter o relatorio da admlnistrapAo e as demonstragoes linanceiras da Companhia.
acompanhadas dos pareceres dos auditores independontes e do ConseIho Fiscal, relatives ao exerefeio social encerrado em 31/12/2018; b.
Aprovar a proposta do deslinapAo do lucro liquido do exerefeio social
encerrado em 31/12/2018 e a dlslribulgio de dhridendos; c. Delinir o ntimero de membros do Conselho de AdministrapAo. nos termos do artigo
15 do Estatuto Social da Companhia; d. Eleger os membros Conselho de
AdministrapAo da Companhia; e. Eleger os membros do Conselho Fiscal
da Companhia; (. Fixar o montante global anual da romunorapAo dos
administradores da Companhia para o periodo de maio do 2019 a abril
de 2020; e g. Fixar o montante global anual da remunerapAo dos mem
bros do Conselho Fiscal para o periodo de maio do 2019 a abril da 2020.
II - Em Assembleia Geral ExtraordlnAria: a. Aprovar a alterapAo do
Estatuto Social da Companhia, conlorme a Proposta da AdministrapAo.
para: (I) alterar a redapAo do artigo 3° para etualizar o enderepo da sede
da Companhia; (II) alterar as alineas (i), (k). (m), (n) e (s) do aniligo 17
para etualizar os valores de alpada, conlorme dispSe o artigo 39___
do Eslatulo Social: (III) alterar o caput e as allneas (a) a (i) do artigo 16, para
alterar o numero de membros da Diretoria Executiva e reflelir suas respectrvas lunpAes, alterar a nomenclatura do cargo de “Dlretor Presidente
Adiunto" e incluir o cargo de "Diretor Vice-Presidente Executive SAnior':
(IV) alterar a allnea (e) do artigo 21 para etualizar os valores do alpada e
ajustar a sua numerapAo; (V) ajustar a redagAo e a numorapao da allnea
(I) do artigo 21; (VI) exclusAo da allnea (1.1) do artigo 21, lendo em vista
entender-se que nAo se trata de competAncia da Diretoria Executiva
como orgAo colegiado: (VII) alterar as alineas (i.2). (1.3) e (i.4) do artigo
21 para atualizar os valores de alpada, conlorme dispoe o arligo 39 do
Estatuto Social e ajustar a numerapAo dos itens; (VIII) alterar a redapAo
do artigo 22 para alterar o qudrum para deliberagoes tomadas pela Dire
toria Executiva (IX) ajustar a redapAo da allnea (d) do parAgralo 2’ do
arligo 27, tendo em visla a decisao tomada na Assembleia Geral ordinAo exIraordinAria do 27 do abril de 2018, do oxtinguir a Roserva de
Ajustes do Ativo Financeiro da ConcessAo: (X) ajuste do arligo 39 para
indlcar que os valores de alpada loram alualizados para o ano de 2019;
(XI) ajustar as relerenclas cruzadas constantes na allnea (c) do parAgra
lo unico do artigo 9, allneas (j) e (ab) do arligo 17 e parAgralo 3° do artigo
26; (XII) ajustar a numerapAo das allneas (d), (I), (g) e (h) do artigo 21; e
(XIII) ajustar os termos dellnidos de todas as disposlpoes do Estatuto
Social e referAncias cruzadas aos artigos nele contidos em decorrAncia
das allerapoes acima propostas; e b. Aprovar a consolidagAo do Estatuto
Social da Companhia. Inlormapoes Gerais: 1. PoderAo parlicipar da
AGOE os acionistas Ululates das apoes ordinarias de omissAo da Ctompanhia. desde que estejam regislrados no Livro de Registro de AgAes
Escriturais da InstituipAo financeira depositaria das apAes - Banco do
- doBrasil S.A.. e
cumenlo do idenlificapAo com lolo; (ii) oessoa iutidica - copia autenlicada do ultimo estatuto ou contrato social consolidado e da documentapAo
societAria oulorgando poderes de representapAo (ata de elelpAo dos diretores e/ou procurapAo), bem como documento de IdentilicapAo com
loto do(s) reprosentante(s) logal(is): e (III) acionista consliluldo sob a
lorma de Fundo de Inveslimento • copia aulentlcada do ultimo regulamonto consolidado do (undo e do estatuto ou contrato social do seu adminlslrador, alAm da documentapAo societAria oulorgando poderes de
representapAo (ata de eleipAo dos diretores e/ou procurapAo); bem como
documento do IdentilicapAo com lolo do(s) represenlanlo(s) legal(is).
2. E lacullado a qualquer acionista constituir procurador para comparecer
A AGOE o volar em seu nome. Na hipAleso de representapAo, deverAo
ser apresentados os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato
(procurapAo),
poderes especiais para representapAo na AGOE;
(ii) eslaluto social u contrato social e ala de elelgao dos adminislradores, caso o acionista seja uma pessoa juridica: e (lii) documento de Iden
tilicapAo com loto do(a) procurador(a). 3. A Companhia solicila que as
procurapAes outorgadas no Brasil tonham reconhecimento de (irma em
cartArio o quanto Aquclas outorgadas no exterior deverAo tor reconheci
mento das assinaturas por TabeliAo ou NotArio Publico devidamenle habilitado para este lim, legalizada^ em consulado brasileiro
apostiladas, traduzidas para o Portugues por tradutor juramentado ie registradas
Registro de Tltulos e Documentos, nos termos da legislapAo em vigor.
4. As procurapAes. nos termos do parAgralo 1“ do arligo 126 da Lei das
5.A., somente poderAo ser outorgadas a pessoas que alendam, pelo
menos, urn dos seguintes requisitos: (i) sor acionista ou adminislrador da
Companhia, (II) ser advogado ou (III) ser instiluipAo linanceira. Para os
acionistas que sejam pessoas jurldicas. conlorme enlendimento proferido pelo Colegiado da ComissAo do Valores MobiliArios rCVM'1. em reuniAo reallzada em 4/11/2014 (Processo CVM RJ2014/3578), nAo hA a
necessidade de o mandalArio ser (I) acionista ou adminislrador da Com
panhia, (il) advogado ou (III) instiluipAo linanceira. 6. Com o objelivo de
promovor agilidade no processo de realizapAo da AGOE, a Companhia
solicita aos acionistas o dopAsito de procurapAes e documontos de represenlapAo com ate 24 horas de antecodAncIa da realizapAo da AGOE,
em conlormidade com o capul do arligo 11 do Estalulo Social da Com
panhia. Os acionistas que comparecerem A AGOE munidos dos documenlos oxigidos poderAo parlicipar e volar, ainda quo lenham doixado
de depositA-los previamenle. 6. Nos termos da InstrupAo da CVM n"
481/09, conlorme alterada ("InsIrupAo CVM 481'). a Companhia adotou
o sistema de volapAo A distancia. permitlndo que os acionistas parlicipern da AGOE mediante o preenchimenlo e a entrega dos respectlivos
Bolotins de Volo A dislAncia aos agentes de custAdia. ao escrilurado r ou
diretamenle a Companhia. de acordo com as instrupAes da Proposta da
AdministrapAo. 7. Nos termos da InstrupAo da CVM n” 165/91, conforme
alterada, o percentual minima de parlicipapAo no capital votante para
roquerer a adopAo do processo de voto multiple na eleipAo dos membros
do Conselho do AdministrapAo da Companhia A de 5% (cinco por cento),
devendo essa laculdade ser exercida polos acionislas em atA 48 (quarenta e oito) horas antes da AGOE, nos termos do parAgralo 1’ do artigo
141 da Lei das S.A. 8. Nos termos do artigo 135, §3” da Lei das S.A. e em
cumprimenlo ao disposto no artigo 6° e seguintes da InstrupAo CVM 481,
todos os documentos pertinentos As matArias a serem deliberadas na
AGOE encontram-se A disposipao dos acionistas, a partir desta data, na
sede social da Companhia, no seu website de relapAes com inveslidores
(www.coll.ccm.brl. bem como nos websites da CVM (www
fer).
da B3 S.A. •
e da U S. Secunlies
and Exchange Commission Campinas. 29 de marpo de 2019.
Bo Wen - Presidente do Conselho do AdministrapAo.

Anlog - Aurelio Nardini Logistica Ltda.
CNPJ n« 55.896.211/0001-46 - NIRE n“ 35203684361
ConvocapAo para ReunlAo OrdlnArla de Quotlstas
Ficam os quotlstas convocados para a reuniAo ordinAria de quotistas a
ser realizada na Fazenda Vista Alegre. s/n°, Km 2.5. AudilArio do Deparlamento Agricola, Zona Rural, Vista Alegre do Alto/SP, no dia 08 (oito)
de abril de 2019, As 16:00hs, para deliberar sobre a segulnle ordem do
dia: (1) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanpo
patrimonial e o de resultado econAmico do exercldo social findo em 31
de dezembro de 2018, nAo auditados; (2) Designer Diretores com prazo
de mandato atA o encerramento das atividades; e (3) Aprovar o reajuste
do prA-labore do adminislrador. A documentapAo reladonada ao Item 1,
acima, encontra-se A disposIpAo dos quotlstas na sede da sociedade. Os
quotistas que nAo puderem comparercer deverAo nomear procuradores
para rcpresentA-los na referida reuniAoj. Anlog-AurAllo Nardini Loglstlca Ltda. - Riccardo Nardini/Marcolu Pio Berlol ti
(29-30-02)

imprenMoflcial
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tcrca-feira, 2 de abril do 2019

Di£rio Oficial Empresanal

Odebrecht Transport S.A.
CNPJ n° 12.251,483/0001-86 - NIRE n“ 35.300.381,548
Edilnl do Adlamonlo do Aasomblolo Goral do Dobenturislas
a aor reallzada om 1‘ Convocapao
A Odebrecht Transport S.A.. sociodado por a^Oes, com sede na Capital
do Estado de SAo Paulo, na Rua Lemos Montoiro, n° 120,8’ andar, pane
A, Butama, CEP 05501-050, Inscrita no Cadastro Nacional da Possoia Jurldica rCNPJ~) sob o n° 12.251.483AXXI1-86 rEmlssora'1. vom, pola pre
sente, comunicar aos Senhoros Dobenturislas da 1‘ (ptlmeira) omissao de
debantures simples, nao converslveis em apOes, da espScie quirograiaria,
com garamla adiclonal real, em sSne umca, para distribuipao pubfica, com
esforgos restrilos rEmissao' e 'DobAnlures* respectlvamente), sobre o
adiamento da realizaqao da Assembleia Geral de Debentunslas CASD")
que seha reallzada antorlormente As 11 horasdodia 29 demarqode 2019
para o dla 12 da abril da 2019, As 11 boras, a ser reallzada por razdes
excepcionals para melhor acomodaffio dos Debenluristas no escnldno da
Oliveira Tmst Distribuidora de Tltulos e Valores MobrliArios S.A. CAaente
Fiduciario'l localizado na Rua Joaquim Floriano, n" 1052, 13® andar, Itaim
8lbi, na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, a llm de deliberarem
sobre as seguintes ordens do dia: (a) anuAnda previa para a cessao, pela
Emissora, de todos os dirertos conteridos e de todas as obrigapOes ptm
pais e acessdrios, assumidas pel a Emissora no Ambito da EmissAo a das
Debentures para a ConcessionA rla Rota das Bandeiras S.A., sociedade
pot apdes, com sede na Cidade de Itatiba, Estado de Sao Paulo, na Rodovia Dorn Pedro I (SP-065). Km 110 * 400, PistaSul. sAi", Sltio da Woenda.
CEP 13252-800, inscrita no CNPJ sob on” 10.647.979/0001-48 CGHB'). e
a respectlva assunpao. pela CRB, da dlvida represenlada pelas Debemue dos refendos direllos e obngapdes, de modo que lal cessAo nAo
con figure quaisquer dos evenlos de inadimplemento previslos na Clausula
7.1. allneas (z) e (ee) do' Instrument Particular de Escritura da 1‘IPrimelra) EmissAo de Debentures Simples, Nao Converslveis em Apdos, da Esp6de OulrogralAria, Com Oarantia Adiclonal Real, em S6rle Onica, para
DistribuipAo Publica com Eslorpos Restrilos, da Odebrecht Transport s.a:
celobrado em 24 de outubro de 2013, entre a Emissora e o Agonte Fiduci
ary. com a interveniencia e anudncia da CRB, conforme aditado de tem
pos em tempos CEscnlura de Ennssao'l sem a necessidade de apresentapao de carta de lianpa bancAria no caso do evenlo da allnea (ee), nos
termos da Clausula 7.1,1.2 da Escritura de Emlssao;(b) liberapao e extinpAo da garantia adiclonal real das Debentures, constitulda per melo do
'Contrato de CessAo FiduciAria de Direllos CredilOrios e de AdminisIrapAo
de Conta Vmculada o Outras Avonpari, celebrado entre a Emissora, o
Agente Fiduciary e o Itau Unlbanco S.A., em 31 de outubro de 2013, conforme aditado de tempos em
com a consequente rescisao do Contrato de Cessao Fiduciary, em funpao
da quitapao da dlvida oriunda do 'Instrument Particular de Miituo Subordinado e Outras AvonpasT, celebrado entre a Emissora e a CRB, em 20 de
setembro de 2013, conlorme aditado de tempos em tempos fContralo de
Mutuo Subordinado'T a ser realizada em contrapanida a cessao da dlvida
represenlada pelas Debentures descrita no item (a) acima, de modo que
isso nao conligurara quaisquer dos evenlos de Inadimplemento previslos
na Clausula 7.1, alinea (o)(l) da Escritura da Emlssao, llcando a Emissora
dlspensada de apresentar carta de lianpa bancAria, nos termos da Clausu
la 7.1,1.1 da Escritura de Emissao. (c) em razao da assunpao da dlvida
represenlada pelas Debentures pela CRB e. em contrapartida, a quitapao
do Contrato de Mutuo Subordinado, previslos nas deliberapies indicadas
nos itens (a) e (b) acima, a suOordmapao das Debentures exclusivamente
(I) As debentures da primeira emissao publica da CRB, nao converslveis
em apdes, da especre com garantia real, em duas senes, objeto da ‘ Escri
tura Particular da Primeira EmissAo Publica de Debentures Simples, NAo
Converslveis em ApOos, da Espdcie Subordinada, a ser Convolada em
Espricie com Garantia Real, om Duas Series, da ConcessionAria Rota das
Bandeiras S.A: celebrada em 22de |unho de 2010, entre a CRB e o Agen
te Fiduciary, conlorme aditada de tempos em tempos ('Debentures da 1*
* Contrato de Financiamento Mediante Abertura
de Credit n° 10.2.0781. r. celebrado em 14 de julho de 2010, conlorme
alterado de tempos em tempos, entre a CRB, o Banco Nacional de Desenvdvlmento EconOmico e Social - BNDES e, na qualidade de intervenientes, a Odebrecht Participapdos e Investimentos S.A. e a Emissora rFinan
ciamento RNDFS da CRB‘1 sendo certo que apenas os crAditos representados pelas Debentures da 1’ Emissao da CRB e pelo Financiamento
BNDES da CRB possuem prioridade sobre o credito decorrenle das De
bentures, na hlpdtese de llquidapao da CRB, sendo pari passu com as
domais dlvidas sem garantia real da CRB: (d) autonzapao para que a
Emissora e o Agente Fiduciary tomem todas as medidas necessArias para
a eleOvapao das deliberapies consubstandadas na AGD sobre os itens
(a), (b) e (c) acima, induindo, mas nao se limltando a (i) celebrap Ao de
aditamento a Escritura de Emissao, para roflotlr as deliberapies das or
dens do dia da AGD, a qua! estarS condicionada as aprovapies socretarias
da Emissora e da CRB, bem como A aprovapao pelos credores da CRB da
assunpao. pela CRB. da dlvida represenlada pelas Debentures e dos referidos direitos e obrigapies, conlorme aplicAvel, e (ii) celebrapao de termo
de liberapao da CessAo FidudAria, de quitapao do Contrato de Mutuo Su
bordinado e quaisquer documentos que se lapam necessaries nesse sentido; (e) anuAnda previa para a elienapao, ai quaisquar terceiros, do ate a
totalidade das apies de emissao da CRB de titularidade da Odebrecht
Rodovias S.A., e a consequente alterapAo do controle sooetArio da CRB
I'Ooerapao'y desde que o(s) novo(s) controladorfes) da CRB PNovofst
many llquido de valor no mlnimo ou
I
igual a R$ 500.000.0CC. (q
entos mllhies de reals), a qual estarA
condicionada. ainda, A aprovapAo da Agenda de Transporte do Estado de
SAo Paulo CARTESPI. inclusive com rolapao A qualilicapAo lAcnica e li
nanceira do(s) Novo(s) Controlador(es), de modo que isso nAo conligurarA
quaisquer dos evenlos de inadimplemento previstos na QAusula 7.1, all
neas (t) e (u) de Escritura do EmissAo, sem a necessidade de (i) apresenlapAo de carta de lianpa bancAria no caso da allnea (t), nos termos da
ClAusula 7.1,1.2 da Escritura de EmissAo; e (n) observAncia das obrigapAes prevlslas na allnea (t) da ClAusula 7.1 da Escritura de EmissAo ;
(I) anuAnc a previa para que a CRB contrate novos endividamentos atA o
limlte em que o seu Indice Dlvida Llquida/EBITDA seja igual ou menor a
4,5x. desde que as novas dlvidas lenham prazo superior ao das Debentu
res, por urn periodo do 3 (trAs) anos contados da data de realizapAo da
AGD, de modo que Isso nAo conligurarA o evenlo de Inadimplemento provisto na QAusula 7.1, allnea (ee) da Escritura da EmissAo, sem a necessi
dade de apresentapAo de carta de lianpa bancAria nos termos da ClAusula
7.1.1.2 da Escritura de EmissAo, e (g) autorizapAo para que a Emissora a
o Agente FiduciArio tomem todas as medidas necessArias para a efetivapAo das deliberapdes consubstandadas na AGD sobre os Itens (a) e (I)
acima. bem como ratificar todos os atos jA praticados pela Diretoria da
Emissora reladonados As deliberapdes acima. Inlormapdes Gerais: Os
debenluristas que ainda nAo o tiverem leito, deverAo encaminhar. ao
Agente FiduciArio, atA o dia 10 de abril de 2019, para o e-mail per2.agende sua
representapAo. Esclarecemos. ainda, que eventuais documentos comprobatdrios de poderes de representapAo |A encamlnhados ao Agente Fiduci
Ario permanecem vAiidos. No dia de realizapAo da AGD. os debenluristas
ou seus procuradores deverAo se apresentar no local com 30 (trinta) minu
tes de antecodAncia, munidos de documento de identidado o dos docu
mentos originals de procurapAo previamenle encammhados por e-mail.
SAo Paulo, 28 de marpo de 2019. Odebrecht Transport S.A.

A.Nardini Imobiliaria e Construtora Ltda
CNPJ n« 49.984.966/0001-08 - NIRE ri« 35216782146
ConvocapAo para ReuniAo OrdlnArla de Quotlstas
Fleam os quotistas convocados para a reuniAo ordmAria de quotretas a
ser reallzada na Fazenda Vista Alegre, s/n°, Km 2,5, Audltirio do Departamento Agricola, Zona Rural, Vista Alegre do Alto/SP, no dia 08 (oito) de
abril de 2019, As 16:30hs, para deliberar sobre a segulnle ordem do
dia: (1) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanpo
patrimonial e o do resullado econAmico do exerclclo social Undo em 31 do
dezembro de 2018, nAo auditados. (2) Designar Diretores com prazo de
mandato ate o encerramento das atividades. Os quotlstas que nAo pude
rem comparecer deverAo nomear procuradores para representA-los na referida reuniAo. A documentapAo reladonada ao item 1. acima, encontra-se
A disposipAo dos quotistas na sede da sociedade. A. Nardini ImoblllArlo o
Construtora Ltda. Riccardo Nardini/ Marcelo Pio Bertoleti
(29-30-02)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

OC

(SubsIdlArla Integral)
CNPJ 61.074.175/0001-38 - NIRE 3530004292-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARY
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2018
DATA HORA E LOCAL: Em 23 de novembro de 2018, As 09h30 na sede
da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. l"Companhla't. na Cidade de
SAo Paulo, Estado deSAo Paulo Avenida das Nagies Unidas, n° 14 261,
Ala A. 29" andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000. PRESENpA: Presen
te a unica acionlsla titular do agios reprosentelivas de 100% (com por
cento) do capital social da Companhia. conforme assinaturas constantes
do Livro de Prosenga de Acionislas. CONVOCAtJAO: Disponsada om
razAo da presenga da acionista titular das apies represenlativas de
100% (com por cento) do capital social da Companhia conlorme dispie
o artigo 124 parAgralo 4°, da Lei n° 6.404/76 ("Lei das Sociodades pot
Agios'). MESA: Assumiu a presidAncia Luis GuliArrez Mateo, que convidou Fernando Barbosa de Oliveira para exercer a lunpAo de secretArlo.
ORDEM DO DIA: (I) destituipAo de membro da diretoria da Companhia
e, (ii) readoquapao e ratilicapAo das designapAes especificas dos Dire
tores eslabelecldas pela SuperinlendAncia de Seguros Privados ("SUSEP"). OELIBERAtJOES: A acionista da Companhia decidiu sem ressalvas:(a) aprovar a
de Dlretor “M” da Diretoria da Companhia. Ao Diretor. ora deslituldo, a
Companhia outorga a mais ample gerral e rasa quitapAo quanto ao perlodo om que pormaneceu no oxerclcio do suas lunpdes. para nada mais
virtude da alterapAo ora aprovada, a
reclamar, a qualquer titulo, (b)
Diretoria da Companhia lica assim composta:
MANDATO
MEMBROS
CARGOS
INlCIO
TERMINO
Diretor VceFernando Barbosa
de Oliveira
Ptesidenle "B" 01/11/2017 A.G.O. DE 2020
Vaoo
Diretor'B'
Leonardo Giuborti Mattedi Diretor ‘B~ 31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Diretor "S' 31/03/2017 A.G.O, DE 2020
Luis Felipe Lebert Cozac
Wady JosA Mourao Curv
Diretor'B' 31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Camilo Buzzl
Diretor *B' 01/11/2017 A.G.O, DE 2020
Diretor
Presidente "M' 31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Luis Gulertez Mateo
Vaqo
Diretor "M~
Agustin David Bello
Conde Valdes
Diretor-M' 23/08/2018 A.G.O. DE 2020
Diretor "M^
^22°________
Maurfcio Galian
Direlo^^M^ 31/03/2017 A.G.O. DE 2020
Dlretor "M' 31/03/20171 aIg.Q, DE 2020
Raphael de Luca Junior
(c) com a destituipAo do diretor 'M': acima. Sr. Carlos Alberto Landim,
a designapAo especllica por ele assumida passa a ser de responsabilidade do diretor Maurfcio Galian. qual seja: Diretor responsAvel pelo
acompannamento
mpa
supervisAo e cumprimenlo das normas e procediitos da contabilldade previslos na ResolupAo CNSP n” 321/2015
(arligo 2' A, III) ludo conlorme quadro de ratificapAes abaixo:
(d) rallllcar, nos termos da ResolupAo CNSP n' 330/2015. as designa
pAes especilicas dos Direloros. a saber:
DIRETOR
responsAvel

DESIGNATES ESPECIFICAS

Dlretor responsAvel: (a) Administralivo-FInanceiro
(artigo 1*. Ill, da Clrcular SUSEP n” 234/2003):
Leonardo
(b) pelo cumpnmento das obrigapies da ResolupAo
Glubertl Mattedi CNSP n” 143/2005; e (c) pelas relapAes com a
SUSEP (artiqo 1” I. da Circular S USEP n” 234/2003);
Diretor responsAvel (a) pelo cumprimenlo do
disposto na Lein' 9.613/1998 (artigo 1" IV da Circular
SUSEP n* 234/2003 e artigo 2’, §2" da Circular
Luis Felipe
SUSEP n- 445/2012); (b) pelos controles inlornos
Leberl Cozac (artigo 9’, Circular SUSEP n* 249/2004). (c) pelo
cumprimenlo da Circular SUSEP n' 344/2007 (artigo
2"
" parAgralo unico), e (d) pela GestAo de Riscos
(C ircular SUSEP 517/2015, arligo 108E)
Dlretor responsAvel: (a) pela conlratapAo de correspondentes de microsseguro e pelos servigos por eles
prestados (artigo 11, I, da Circular SUSEP
n' 442/2012); e (b) pela conlratapAo e supervisAo de
representantes de seguros e pelos sen/ipos por eles
prestados (artigo 16, I. da ResolupAo Giro ular
n* 297/2013); (c) Diretor responsAvel tAcnico pelo
cumprimenlo do disposto no arligo 1°, II, da Circular
SUSEP n- 234/2003: (d) Dlretor tAcnico responsAvel
Maurfcio Gallon
pelo acompanhamento, supervisAo e cumprimenlo
dos procedimentos atuarials previslos nas normas
em vigor (ResolupAo CNSP n' 321/2015, artigo 2‘A,
II); e (e) Diretor responsAvel pelas lunpAes previstas
pelo arligo 3° da Circular 570 de 22 de maio de 2018,
(f) Diretor responsAvel pelo acompanhamento,
pervisAo e cumprimenlo das normas e procedimenlos da contabilidade previstos na ResolupAo CNSP
n' 321/2015.
(e) autorizar aos administradores da Companhia
forma do Estatuto
Social, e/ou souss procuradores legalmente constituidos, a praticarem
todos os demais atos necessArios A implementapAo o lormalizapAo dos
atos e deliberapoes
previstos ficando desde jA investidos dos mais
amplos. gerais e illmllados poderes para ropresonlar a sociedade peranto todas e quaisquer auloridados publicas ledorais ostaduais e/ou muni
cipals incluindo, mas nao so limitando a submissao desta ala A Superinlendencia de Seguros Privados - SUSEP nos termos da legislapAo em
vigor, ENCERRAMENTO:
NCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar. loi------------loi suspensa a
sossao gpelo tempo necossArio A lavralura da presenle ala, que, depots
de lida ei achada conlorme,
conlorme. foi aprovada e assinada pot todos os presentes. ASSINATURAS: Mesa: Luis GutiArrez Maleo Presidente Fernando
Barbosa de Oliveira SecretArio. ACIONISTA: MAPFRE BB SH2 Participapoes S.A. (p. Luis Gutierrez Mateo Diretor Presidente e Fernando Bar
bosa de Oliveira. Diretor Vlce-Presidente), CERTIDAO: A presenle ata A
cdpia fiel do original, lavrada em livro proprio. SAo Paulo 23 de novem
bro de 2018. Lula GutiArrez Mateo - Presidente da Mesa; Fernando
Barbosa de Oliveira - SecretArlo da Mesa. JUCESP n” 156.019/19-0
em 15/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretary Geral.

TRX SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 11.716.471/0001-17 - NIRE 35.300.377.389
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCA?AO DE ASSEMBLE AS
I GERAIS
DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBlVEIS IMOBILlARIOS
DA 6' (SEXTA) S£R!E E 15' SERIE DA 1* (PRIMEIRA) EMISSAO DA
TRX SECURITIZADORA S.A.
Simplify Pavarlnl Distribuidora de Tltulos e Valores MobiliArios Ltda.. na
qualidade de Agente FiduciArio. e nos termos do disposto nos respectivos
Termos de SecurltizapAo de CrAdltos da 6* (Soxta) SArio o da 15* (DAcIma
Quinta) SArie da 1* (Primeira) EmissAo de Certificados de Receblveis
ImobiliArlos, conforme aditados (Termos de SecurilizapAo"; "EmissSes'
o 'CRIs'). CONVOCA os titulares dos CRIs a parlicipar das Assombleias
Gerais dos Titulares dos CRIs das referidas Emissdes. A assembleia
da 6' SArie e a assembleia da 15* SArie serAo realizadas no dla 10 de
abril do 2019, As 09:30 horas e As 11:00 horas, respoctivamente. ambas
na Rua Joaquim Floriano. n° 466, Bl. B, grupo 1401, SAo Paulo - SP,
para deliberarem sobre (I) os evenlos do pagamento relalivos ao mAs do
fovorelro de 2019 e (Ii) a autorizapAo ao Agonte Fiduciary para adotar
as medidas necessArias A implantapAo das deliberapoes acima. Os
documontos relalivos As deliberapoes a serem tomadas eslAo disponlvels
(unto ao Agente FiduciArio. atravAs do e-mail fiduclariotgslmpllficpavarini.
com.br. Os titulares dos CRIs poderAo se fazer representar, por
mandalArio devidamenle consliluldo, no forma estabelecida nos Termos
de SecurilizapAo.
SAo Paulo, 02 de abril de 2019.
Simplific Pavarin! Distribuidora de Tltulos e Valores MobiliArios Ltda.

PAgina do DiArio Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de SAo Paulo em 02/04/2019 06:43:37.
N° de SArie do Certificado: 2121938ADB6794C1D4B881C30BF37B9C1D3D2F1A
[ Ticket: 30487893 ] - www.imprensaoficial.com.br
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Frotas e Licitac6es_CONTRATOS AUTO SEGUROS

Saibam quantos este piiblico instrumento de procura9ao virem que aos vinte e dois (22)
dias do m6s de novembro de dois mil e dezenove (2019), nesta Cidade e Comarca de
Sao Paulo, Capital, na Avenida das Na^oes Unidas n° 11.711 - 21° andar - bairro
Brooklin, onde a chamado vim, perante mim Substituta do 21° Tabeliao de Notas,
situado na Rua Libero Badard, n° 386, Centro, compareceu como Outorgante: MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A.. com Sede nesta Capital do Estado de Sao Paulo, na Avenida
das Nagoes Unidas n° 14.261, ala A, 17° ao 21° andar, bairro Vila Gertrudes, CEP
04794-000, inscrita no CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA (CNPJ) sob o
n° 61.074.175/0001-38, com seu Estatuto Social consolidado pela Ata da Assembleia
Geral Extraordinaria realizada em 30/11/2018, registrada na JUCESP sob o n°
212.885/19-4 em sessao de 15/04/2019, e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria
realizada em 24/05/2019, registrada na JUCESP sob o n° 529.301/19-2 em sessao de
02/10/2019, neste ato representada, conforme artigo 16, pardgrafo 1°, do referido
Estatuto Social por seus Diretores MAURICIO GALIAN, brasileiro, casado, securitdrio,
portador da carteira de identidade RG n° 17.198.599-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
n° 100.182.908-50; e AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES, espanhol, casado,
administrador, portador da c6dula de Identidade de estrangeiro RNE n° G449126-C
CGPI/DIREX/DPF inscrito no CPF/MF sob o n° 711.949.141-52, ambos com endere^o
comercial no mesmo da Outorgante, o primeiro reeleito conforme Ata da Assembleia
Geral Ordinaria realizada em 31/03/2017, registrada na JUCESP sob o n° 335.749/17-3
em sessao de 24/07/2017, e o segundo eleito conforme Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 23/08/2018, registrada na JUCESP sob o n° 575.208/18-1
em sessSo de 06/12/2018, dos quais copias autenticadas do referido Estatuto Social,
das atas de eleigoes dos Diretores e do CADASTRO NACIONAL DA PESSOA
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JURIDICA (CNPJ), encontram-se arquivados nestas Notas nas pastas 202 e 205, sob
os numeros 064 e 083, os quais declaram, sob as penas da lei, n§o haver altera?«5es
estatutarias posteriores a mencionada. Os presentes foram reconhecidos como os
prdprios face a apresenta^ao de seus documentos de identifica^ao, no original, do que
dou f6. E pela referida Outorgante na forma como vem representada, me foi dito que
pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus
bastantes procuradores: ALEXANDRE PONCIANO SERRA, portador da c6dula de
identidade RG n° 29.499.596 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 219.802.708-99; e
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES, portador da cedula de identidade RG n°
23.558.169-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 248.369.968-56; ambos brasileiros,
casados, securitarios, com enderego comercial nesta Capital do Estado de Sao Paulo,
na Avenida das Nagoes Unidas n° 14.261, Ala A, 29° andar, bairro Vila Gertrudes, aos
quais confere poderes para, isoladamente. observadas as disposigoes do Estatuto: (i)
ate o limite de R$1.000.000,00 (um milhdo de reals) de premio, ate 1.000 (mil) itens e
ate 50% (cinquenta por cento) de desconto; (ii) ate o limite de R$2.000.000,00 (dois
milhoes de reais) para danos materials, corporais e morais; e (iii) ate o limite de
R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) de IS de casco por veiculo, podendo
assinar contratos de seguros relacionados ao ramo de automoveis, celebrados com
6rg3os da administragao publica federal, estadual e municipal, e autarquias, praticando,
enfim, todos os atos necessaries ao bom e fiel cumprimento deste mandate. Os
Outorgados ora constituldos ficam cientes de que, ao se desligarem do quadro de
administradores/funcion^rios do Conglomerado GRUPO MAPFRE, do qual fazem parte,
ou deixarem de desempenhar suas fungOes, nao mais poderao exercer quaisquer
poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados ap6s o seu
desligamento/deslocamento, sendo, inclusive, respons^veis por perdas e danos
causados pelo

uso indevido dos poderes revogados em decorrSncia do seu

desligamento/deslocamento. Os poderes outorgados por este instrumento poderao ser
revogados, expressa ou automaticamente, de forma isolada, em relag^o ao outorgado
que deixar suas fungoes. O PRESENTE MANDATO TERA VALIDADE AT£ 31 DE
DEZEMBRO DE 2020, sendo vedado o seu substabelecimento. Os dados referentes
a

qualificagao das

procuradoras foram fornecidos

pela

outorgante

na

forma

representada, raz3o pela qual este Tabelteo n3o se responsabiliza pela exatidSo dos
mesmos. Assim o disseram, do que dou fe; pediram-me e eu Ihes lavrei o presente
instrumento, o qual, feito e Ihes sendo lido em voz alta e clara, outorgaram, aceitam e

D« acordo comos arUgoc 1*. 3* o 7* Inc. V 8*. 41 • 52 d* L*T F*d«fal 8.93&/1994 e Art. 6 Inc. XII
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assinam, dou fe. Valor cobrado pelo ato: Emolumentos: Ao TabeliSo R$ 269,90 // Ao
Estado R$ 76,70 //A Secretaria da Fazenda R$ 52,48 // Ao Fundo do Registro Civil R$
14,20 // Ao Tribunal de Justi5a R$ 18,52 // A Santa Casa RS 2,70 // Ao Minister!© Publico
R$ 12,96 // Ao Municlpio R$ 5,76 // Total R$ 453,22, Guia 0047/2019. Eu, IONE DOS
SANTOS MENDONQA DE MORAIS, SUBSTITUTA, a lavrei e subscrevi. (a.a).
AGUSTIN DAVID BELLO CONDE VALDES // MAURICIO GAL IAN // IONE DOS
SANTOS MENDONQA DE MORAIS. NADA MAIS. Trasladada em seguida. Eu,
_______ , (IONE DOS SANTOS MENDONQA DE MORAIS)
SUBSTITUTA, a digitei, fiz imprimir e confer!, subscrevo e assino em pOblico e raso.

DA VERDADE

EM TESTEMUNHO -

IONE DOS SANTOS MENDONQA DE MORAIS
SUBSTITUTA
iV

iE
p 21°Tabeliao de Notas
i* lone dos Samos Menconca de Morals
Subslltuta

R$ 453,22
C6digo do Selo Digital: 1122921PR000117460001P19K
Para conferir a procedencia deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o
__________________enderego eletronico https.V/selodigital.tjsp.jus.br__________________
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CART6RIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIQOES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOAO PESSOA
Av. Epitcicio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAQAO DE SERVIQO DE AUTENTICAgAO DIGITAL
O Bel. Vcilber Azev&do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 6bitos e Privative de Casamentos,
InterdiijQes e Tutelas com atribuipao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paralba,
em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autenticagao
Digital1 ou na referida sequSncia, foi autenticados de acordo com as LegislagOes e normas vigentes’.
DECLARO ainda que, para garantir transpargneia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e
Registros do Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiga editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserg§o
de urn cddigo em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizagSo Extrajudicial contdm urn cddigo unico
(por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagao processada pela nossa Serventia pode ser
confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessdrio atravds do site do Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba, enderego
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticagao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A tinha posse de urn documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cdpia autenticada, sendo da
empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A a responsabilidade, Cinica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a
este Cartdrio.
Esta DECLARAQAO foi emitida em 27/12/2019 09:58:52 (hora local) atravgs do sistema de autenticagao digital do Cartdrio Azev£do
Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tamb6m, o documento eletrfinico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartdrio AzevSdo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A ou ao Cartdrio pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informagoes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.azevedobastos.not.br e informe o Cddigo de Consulta
desta DeclaragSo.
Codigo de Consulta desta Declaragao: 1422419
A consulta desta Declaragao estara disponfvel em nosso site ate 27/12/2020 09:24:07 (hora local).
’Cddigo de Autenticagao Digital: 94342712190923460206-1 a 94342712190923460206-3
JLegislag6es Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisdria 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 e verdade, dou te.
CHAVE DIGITAL
00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bbf8fab8e5149a8f1 cc44ef3ff7d21 cb077c3eb1189360f965cb4079af716f2f1 beff5a409891 f9bf 1 bfa
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Sao Paulo, 14 de novembro de 2019

A(o)
MUNICIPIO DE PALMITAL
RUA MOISES LUPION, 1001 - CENTRO - PALMITAL/ SP - CEP 85270-000
A/C: Departamento de Contratos / Licitagoes

Ref.: Apolice n° 3897672231531
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, com sede na Avenida das Nagoes Unidas,
14.261, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.356.570/0001-81,
(“BRASILVEICULOS”), em referenda ao Contrato mencionado acima, vem, por seus representantes
legais abaixo assinados, informar o quanto segue.

A Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP emitiu a autorizagao previa para a
realizagao da incorporagao da totalidade do patrimonio da BRASILVEICULOS pela MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A., inscrita no CNPJ n° 61.074.175/0001-38, por meio da publicagao da Carta
Homologatoria Eletronica n° 33/2019 (Anexo I). Desta forma, a efetivagao desta incorporagao devera
se dar em ate 180 (cento e oitenta) dias contados de 09/09/2019, conforme preve a Resolugao CNSP
n° 330/2015.

Diante disso, apos a efetivagao da referida incorporagao, a qual sera oportunamente
informada e documentada

a V.Sas., as

apolices de seguro ate entao emitidas

pela

BRASILVEICULOS passarao a ser administradas e garantidas pela MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A., sem qualquer alteragao nas clausulas e condigoes originalmente contratadas e em processo
de renovagao.

Permanecemos a disposigao para quaisquer esclarecimentos que se fagam necessaries.

A

D6bora Fttntisca de Souza
Coor^efador^de Negoaoe PCbfcos
CPF- 284.725.758-33
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

® MAPrfffi338
ANEXO I - Carta Homologatoria Eletronica SUSEP n° 33/2019

superintendEncia de seguros privaoos

CARTA HOMOLOGAT6RIA ELETRONICA SUSEP n« 33/2019
A Sua Senhoria o Senhor
LUIS GUTIERREZ MATEO
Diretor Presidente de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e BRASILVEiCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Assunto: aprovagao pr4via de ato societario.
Processo Susep: 15414.603442/2019-36
Senhor Diretor,
Referimo-nos ao procedimento destacado acima, protocolado em
05/02/2019 e complementado em 07/06/2019, por meio do qual Vossa Senhoria
solicita autorizagao previa para promover a incorporagao da totalidade do patrimonlo
de BRASILVEiCULOS COMPANHIA DE SEGUROS por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
A proposito do assunto, comunicamos que o pleito foi deferido, nos termos
da Resolugao CNSP n. 330, de 2015, devendo ser efetivada a operagao, no prazo
de cento e oitenta dias a partir do recebimento desta correspondencia, e instruido o
correspondente processo administrative, no prazo e forma descritos na Circular SUSEP
n. 529. de 2016.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SOLANGE PAIVA VIEIRA
(MATRiCULA 1296472), Superintendente da Susep. em 03/09/2019. as
12:09. conforme hor^rio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. artigos
369, 405 e 425 da lei n« 13.105/2015 c/c Decreto n° 8.539/2015 e
Instrugoes Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
SfaS https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_extemo.php?
Eswawswi acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_extemo=0
informando o eddigo verificador 0538862 e o codigo CRC 2F026BDE.

mm

Av. PresideJilti VargdS. 730. 13B anuar - Baino Centro
Rio deJaneiro/R). CEP 20071-900 - www.susep.gov.br

CARTA Homologatmia Eletronica - SUSEP 33 (0538862)

SEI n° 15414.603442/2019-36
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Divida Ativa
Certidao Positiva de Debitos
Inscritos na Divida Ativa
CNPJ BASE:

61074175

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de Sao Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas da
pessoa jundica/fisica acirna identificada que vierem a ser apuradas, e certificado que:
Inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) constam os
seguintes debitos tributarios:

Relatives a Multa Ipca
Origem:

FUNDAQAO DE PROTEQAO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 61.074.175/0001-38
IE: 108244683111
CDA

Situacao
Inscrito / Suspense

‘1.152.738.789
IE:
CDA

Situapao
Inscrito / Suspense

1.239.612.889

Anotaijao SEFAZ:
A CERTIDAO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA OS DEBITOS ACIMA CITADOS CONFORME MANIFESTACAO DA
D. SUBPROCURADORIA FISCAL PF-5 EXARADA EM 25/10/2019 NO GDOC 1000084-558083/2019.
PARA ELABORACAO DA CERTIDAO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DEBITOS INSCRITOS EM DlVIDA ATIVA AT£ A
PRESENTE DATA.
Final da Certidao.

Local de emissao :

Responsavel:

DRTC - I
CRDA n°

Folha

24117813
Data e hora da emissao 30/10/2019 12:50:21

Prazo de validade da certidao:
(DOE de 02/04/1998).

06 ( SEIS )

(hordrio de Brasilia)

mes(es) conforms portaria CAT NR. 20 de 01/04/1998
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CART6RIO AZEVEDO BASICS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIQOES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOAO PESSOA
Av. Epitecio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo3o Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAQAO DE SERVigO DE AUTENTICAgAO DIGITAL
O Bel. Vaiber Azev§do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privative de Casamentos,
InterdipOes e Tutelas com atribuipao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude
de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de AutenticagSo Digital1 ou
na referida sequSncia, foi autenticados de acordo com as LegislapQes e normas vigentes3.
DECLARO ainda que, para garantir transparSncia e seguranpa juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servipos de Notas e
Registros do Estado da Parafba, a Corregedoria Geral de Justipa editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserpao de urn
cddigo em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizapao Extrajudicial contdm urn cddigo unico (por exemplo:
Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticapao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas
vezes quanto for necessdho atravds do site do Tribunal de Justipa do Estado da Paralba, enderepo http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticapao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
tinha posse de urn documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cbpia autenticada, sendo da empresa MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A a responsabilidade, Cinica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartbrio.
Esta DECLARAgAO foi emitida em 06/01/2020 11:28:36 (hora local) atravbs do sistema de autenticapao digital do Cartorio Azevbdo Bastos,
de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tambbm, o documento eletrflnico autenticado contendo o Certificado
Digital do titular do Cartbrio AzevSdo Bastos, poderb ser solicitado diretamente a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ou ao Cartbrio
pelo enderepo de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informapbes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.azevedobastos.not.br e informe o Cddigo de Consulta desta
DeclaragSo.
Codigo de Consulta desta Declarapao: 1426119
A consulta desta Declarapbo estarb disponivel em nosso site atb 06/01/2021 11:21:26 (hora local).
’Codigo de Autenticapao Digital: 94340601201115270479-1
JLegislap6es Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisbria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N0 003/2014.
O referido b verdade, dou fb.
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Dterlo Ofldal Poder Execulivo • Se<;ao I

19Mar2020 38965
)9Mar2020
20208600229
I3.I6S.838/OOOI-87 23.80
Agio Vila Vsrde com d( Horlilrul e Alim.
20Mar2020 39595
20Mar2020
20208000199
02.894.198/0001-20 7.032,00
Oistribuidwa de Frios de Vilo
20Mar2020
39596
20Mar2020
20208600200
17.280.965/0001-88 3.408.00
Gelullo 8 Tavolaio & Cia U6a
20Mar2020
39597
20Ma/2020
20208600201
11.458.517/0001-45 18.000,00
Comeccial Della Alimtntos Ei/eli - Epp
20Mar2020
39598
20Ma/2020
20208600202
27.249.577/0001-98 837,00
Fabiana da Silva Maiqucsi - Me
23Mai2020
40394
2IMar2020
20208400205
13.165.838/0001-87 404.60
Agio Vila Verde com de Horlilrul e Alim.
23Mar2020
40395
2IMar2020
20208400206
07.691.180/0001-44 1.039,50
Comercial Hortilrutl. Francisco Dona Uda
23Mar2020
40396
2IMar2020
20208600207
74.287.566/0001-82 1.544,55
• Bee • Casa Fernandes Atacadista ltda - Epp
23Mar2020
40397
22Mar2020
20 208000212
17.280.965/0001-88 5.112.00
Gelulio 8 Tavolaro & Cia Uda
23Mar2020 40398
22Mar2020
20208600216
32.825.080/0001-00 1.188,00
■ Bee' Lucas Guilhcrme da Silva
23Mar2020 40399
22Mar2020 20208600221
17.280.965/0001-88 360,00
Gelulio B Tavolaro & Cia Ltda
23Mar2020 40400
21Mar2020
20208600319
02.430.968/0007-79 10.807,50
Gasball Armaaenadora e Dislrlbuldora Uda
24Mar20204l042 24Mar2020 20208600350 099.458.56839 2.500,00
Maria Eduarda Aparecida Flnotti
25Mar2020 41210
25Mar2020 20208600213
17280.965/0001 88 3.408,00
Gelulio B Tavolaro & Cia Uda
26Mar2020 41629
27Mar2020
20208600239
11.513.961/0001-16 492,75
Fundacao Agenda 6as Bacias Hidrograficas
26Mar2020 41630
27Mar2020
20208d00240
11.513.961/0001-16 170,30
Fundacao Agenda das Bacias Hldtogialicas
26Mar2020 41631
26Mar2020
20208600347
02.430.968/0007-79 2.618,00
Gasball Armazenadora e Dlslribuidora Uda
27Mar2020 42055
27M3/2020
20208600214
17.280.965/0001-88 3.408,00
Gelulio B Tavolaro & Cia Lida
27Mar2020 42056
27Mar2020
20208600218
02 894.198/0001-20 7.032,00
Dlslribuidora de Frios deVito
27Mar2020 42057
27Mar2020
20208600280
17.280.965/0001-88 360,00
Gelulio 8 Tavolaro & Cia Lida
30Mar2020
42538
28Mar2020
20208600225
10,208.694/0001-00 1.290,00
• Bee ‘ Compac Andaimes Uda - Me
30Mar2020
42539
28Mar2020
20208600345
02.430.968/0007-79 10.884,50
Gasball Armazenadora e Dist/ibuidota Uda
30Mar2020
42976
28Mar2020
20208600220
07.691.180/0001-44 1.248,00
Comercial Hortifruti Francisco Dona Uda
30Mar2020
42977
28Mor2020
20208600222
10.526.663/0001-50 238,30
Gisele Regina Rodrigues Knittel & Cia Ltd
30M.V2020 42978
29Mar2020
20208600223
21.249.311/0001-69 4.373.20
Comercial Taquarussu Uda Epp
30Mar2020 42979
29Mar2020
20208600224
17.280.965/0001-88 5.112,00
Gelulio B Tavolaro & Cia Uda
30Mar2020 43365
30Mar2020 20208600322
12.039.966/0001-11 1.110,12
Link Card Adminislradora de Benelidos Ei
30Mar2020 43366
30Mar2020 20208600323
12.039.966/0001-11 186,31
Link Card Adminislradora de Beneficios Ei
30Mar2020 43367
30Mar2020
2020Pd00324
12.039 966/0001-11 2.218.89
Link Caid Adminislradora de Beneficios £1
31Mar2020 43619
3!Mar2020 20208600318
16 941 373/0001-05 4.000,00
• Bee • JaaguarTevtil Uda Me

PENITENClARIA “NELSON VIEIRA" - GUAREi
Exlrjto de Empenho
Modalidade; Dispensa de LicitaqSo
Contratada: loao Roberto Mendes llapStininga - ME
CNPJ:54778691 /0001 -88
Objelo: Servlqo de ManutenqSo em Equipamento de RelrigeraqSo, CSmara Fria.
Valor: RS 1.480,00
PrazodeEntrega.11/03/2020
Extrato de Empenho
Modalidade: DI:spensa de IkltaqSo
Contratada: Joao
io Robeno Mendes Itapetininga - ME
CNPI: 54778691/0001-88
Objelo: Serviqo de ManutenqSo
Equipamento Condicionador deAr.Tipo Janela 3000 Biu's/H.
Valor: R$ 1.480,00
Prazode Entrega: 11 03 2020

PENITENClARIA MASCULINA DE PIRACICABA
Portaria PMP/D.G.-49, de 2-4-2020
O Diretor Tecnico ill. da PenrtenciSria Masculina de Piradcaba. resolve:
Anigo I® • Designar o servidor Tadao Matsuoka, RG:
5.217. 022-6, Diretor 1 do Nucleo de Flnanqas e Suprimentos, e
a servidora: Vara Arribamar Regis da Silva. RG: 48.797.507-8.
geslor
Direiora II do Centro Adminisirabvo - Subsbtuto.
e suplente respectivamcme, do Contrato 032/2017 - Processo
2016/202, destinado ao Serviqo de OperaqSo e ManutenqSo
Preventive da Estaqao de Tratamento de Esgoto desta Unidade
Prlsional, nos lermos do artigo 67 da Lei Federal 8,666 de 21 -061993 e anigo 64 da Lei Estadual 6 544 de 22-11-1989;
Anigo 2“ ■ Designar como fiscal (Is) do relerido comrato, a
servidora: Fabiana Gomes do Santos Souza, RG: 30.146.519-8,
oficial adminisirabvo;
Artigo 3" - DS ciSncia aos designados;
Artigo 4® - Esta Portaria entra em vigor na data de
publlcaqao, relroagindo seus elcltos a 02-01-2020,
Portaria PMP/D.G.-50, de 2-4-2020
O Diretor Tecnico III, da PenitenciSria Masculina de Pirad
caba, resolve:
Artigo I® - Designar a servidora Vara Arribamar Regis da
Silva, RG: 48.797.507-8, Diretora II do Centro Administrativo
- Subsbtuto. e o servidor: Tadao Matsuoka. RG: 5217.022-6,
Diretor I do Nucleo de Flnanqas e Suprimentos, como ge:slot e
suplente respeclivamente. para acompanhamcnto dos Con iratos
de GEneros Alimenbcios firmados por esta Unidade Prlsional,
provenlemes de IldtaqSo para o exerckio de 2020, nos termos
do arbgo 67 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993 e artigo 64 da
lei Estadual 6.544 de 22-11-1 989;
Arbgo 2® • Designar
3 flSCal (is) do relerido comrato. a
servidora: Priscila Almeida da Cunha. RG: 30.684.187-3, Direlor
TEcnko II Cemro de Trabalho e EducaqSo:

Anigo 3° • De ciencia aos designados;
Artigo 4° ■ Esla Portaria entra em vigor na data de
publicagao, relroagindo seus efeitos a 02-01-2020.
Portaria PMP/D.G.-S1. de 2-4-2020
0 Diretor Tdcnico III, da Penilendilria Masculina de Pi/acicaba, resolve:
Artigo 1* - Designer a servido-a: Fabiana Gomes do Santos
Souza, RG: 30.146.519-8, Olicial Administrativo, e a servidora:
Vara Arribamar Regis da Silva, RG: 48.797.507-8, Diretora II
do Centro Administrative - Substitute, como geslcr e suplente
respeebvamente. do Comralo 018/2017 - Processo 2017/018,
destinado a Presiagao de Servigos de Gerenciamento de Abasledmento de Combusliveis e Oulros Senri(os Prcstados por Postos
Credenciados para os Veiculos Ofciais desla Unidade Prisiona!
e do Cemro de RessocializatJo Feminino "Carlos Sidnes de
Souza Cantarelli' de Piradcaba, nos termos do artigo 67 da Lei
Federal 8.666 de 21-06-1993 c artigo 64 da Lei Esladual 6.544
de 22-11-1989:
Artigo 2* - Designer como fiscal (is) do relerido ronirato. o
servidor: Alhos Ferris de Souza Santos, RG; 41.775.519-3, Agente
de Seguranga Penitencliria;
Artigo 3° • Do ciencia aos designados;
Artigo 4" • Esta Portaria entra em vigor na data de soa
pubkcacJo. relroagindo seus efeitos a 02-01 -21020.
Portaria PMP/D.G.-52, de 2-4-2020
O Diretor Tecnico III, da Penitendiria Masculina de Piradcaba tesotve:
Artigo I* - Designar o servidor Paulo Cesar Cavalheiro Faria,
RG: 45.130.826-8. Supervisor Tecnico III. e o servktor Tadao
Malsuoka, RG: 5 217.022-6, Direiora I do Nucleo de Fnan^as e
Sup’imentos. como gestor e suplente respeclivamente. do Contiato 021/2016 - Processo 2016/045. destinado ao Serv;^o de
ImpressAo e Rep'ografia Corporativa para esta Unidade Prisional. nos termos do artigo 67 da lei Federal 8.666 de 21-06-1993
e artigo 64 da lei Estadual 6.544 de 22-11-1989,
Anigo 2e - Designar como fiscal (is) do referido contrato, a
servidora; Fabiana Gomes do Santos Soma, RG: 30.146.519-8,
oficial administrativo;
Anigo 3* • W otncla aos designados;
Artigo 4“ • Esta Portaria entra em vigor na data de
publicacio. relroagindo seus efeitos a 02-01 -2020.

COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIAO OESTE DO
ESTADO
Despacho do Coordenador, de 1®-4-2020
Determinando a instauraqao de Processo Administrativo
face de M R.) 5, por Inlringinda ao disposto no anigo
241. incisos III e XIII c/c os anlgos 256. indso II e 257. indso II,
todos da lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Ccmplementar 942, de 06-06-2003 (Spdoc 3661590/2019) (Despacho
1706/2020-GQ.
Despacho do Coordenador, dc 2-4-2020
Ratificando. em atendimento ao disposto no anigo 26 da
lei Federal 8.666/93, e suas atuafizacoes. a siluaqao de inexigibilidade de lidla(8o reconhecida pelo Direlor TEcnico III do Cenlro
de Delenqao Provisdria "Marcos Amilten Raysaro" de Icem,
com lulcro no "capul" do anigo 25 da supradtada Let Federal,
em favor da Expresso ItamaratiSA CNP) 59.965.038/0001-41.
visando atendcr despesas com aqulsiqao de passagens terrestres
para uso da Unidade Prisional, nos trojelos envolvendo omuniclpio de Sao lose do Rio Prelo e as cidades de Urupes e Novo
Horizonle e vire-versa, durante o exerdcio de 2020. (5AP-PRC
2020/02139)

PENITENClARIA de lucElia
Despacho do Diretor Tecnico III, de 2-4-2020
Determinando a realizaqao de Apuraqao Preliminar, para
a devida apuraqao dos latos ocorridos no dia 29-03-2020, nos
termos do
■ atrtigo I® da ResoluqSo SAP 139 de 27-10-2017 e
anlgos 264 ie 265 da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada pela
Lei Complemenlar 942 de 06-06-2003 (ComunicaqSo de Evento
100/2020). (26/2020)

PENITENClARIA NESTOR CANOAmirandDpolis I
Despacho do Diretor, de 2-4-2020
Determinando a realizaqao de ApuraqSo Preliminar, para
a devida apuraqSo dos latos ocorridos no dia 02-04-2020. nos
termos do anigo 1’ da ResoluqSo SAP-139, de 27-10-2017 e
artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela
lei Complemenlar 942. de 06-06-2003 (Comunkado de Evento
193/2020 e PAP 19/2020). (19)

Considerando que, nos termos do Decreto estadual 64.864,
de 16-03-2020. e do Decreto estadual 64.879, de 20-03-2020, o
atendimento ao publico nas reparti(6es publicas estaduais esta
restrlto a casos emergendals. em razao da pandemia por Covld19 (Novo Coranavlrus);
Considerando. tambem, que o Decreto estadual dlado por
ultimo restringe o funckmamento de diversos drgSos e entidades
da Administra(5o POblica, rcsolvem:
Artigo 1® - Flea prorrogada por 90 dias a validodc de
tidoes positivos com efeitos de negatives, vencidas no perlodo
compreendido enlre 01-03-2020 e 30-04-2020.
Anigo 2® - Fleam mantidas as demais ctsposi(6es da ResoluqSo Conjunta SF/PGE - 02, de 09-05-2013.
Anigo 3® - Esta Resoluqao entra em vigor na data de sua
publicaqao.
Resoluqao Conjunta CC/SG/SFP-2, de 2-4-2020

Artigo 1° - Designar. com fundamento no inciso IV do artigo
3' do Decreto 47.297/02, c/c o inciso IV, do anigo 6® da Resoatividades, cargos
lujlo CEGP-10/02. para sem prejulzo de
ou funcoes. os tuncionirlos/servidores ababto relacionados,
como Pregoeiro, memtros da Equips de Apoio e subscritor no
Processo 017/2020888:
Pregoeiro: Sonia Regina Carvalho Ferreira - RG 18,596.0832 - Diretora II do Centro Administrativo
Subsbtuto- Silvia Butarelo - RG 25.976.844-3 - Diretora I
do Niicleo de finan(as e Suprimentos.
Equipe de Apolo: Danlela Biito de Lima - RG 34.297.290X-ASRIV
Geisa Manzano Risso - RG 29.978.789-8 - Oficial Admlnistratlvo.
Patricia Mangerlno Delatorre de Souza - RG 33.431.298-X
Subsoilor: Sonia Regina Carvalho Ferreira - RG 18.596.0832 - Diretora II do Centro Adminisuativa
Artigo 2® - Esta portaria entra vigor na data da sua
publkagao.
Portaria 8FP-120. de 2-4-2020
O Diretor TEcnlco III, da PenilcnciSrla 'AEVP Cristiano de
Oliveira® de Florida Paulista, conlorme anigo 3® do Decreto
47.297/02 e pelo Anigo 6® da Resolu(ao CEGP-10/02 e Resolu(So CC-27 DE 25-05-2006 resolve:
Anigo I® - Designar, com fundamento no inciso IV do anigo
3® do Decreto 47.297/02, c/c o Inciso IV. do anigo 6“ da Resolu(5o CEGP-10/02, para sem prejulzo de suas atividades, cargos
ou !un(6es, os luncionSrios/servidores abaixo relacionados,
como Pregoeiro. membros da Equipe de Apo-o e subscritor no
Processo 044/20818;
Pregoeiro: Silvia 8ulare!o - RG 25.976.844-3 - Direiora I do
Nucleo de fina nqas e Suprimentos
Subsbtuto : Geisa Manzano Risso - RG 29.978,789-8 - Oildal Administrativo.
Equipe de Apoio; Danlela Brito de Lima - RG 34.297.290X - AS P IV Subscrilor: 56nia Regina Carvalho Ferreira - RG
18.596.083-2 - Diretora It do Centro Administrativo.
Anigo 2® - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicaqao.

Altera os Anexos I, II e VI da Reso/ucJo
Conjunta CC/55/JF8-7, de 3-I2-20I9. que
dispire sobre a definiqAo e os erhin'os de apura;So e avatiafio. dos •ndxadores globais da
Seaetatia da Sequranfa Publiia, para fins de
paqamenlo da BonilicaqSo por Resullados - 8R
a seus servidores, a que se relere a 1C 1.2452014, no exerdcio de 2019, e di providOncias
correlates
0 Secretdrlo Execulivo, Respondendo pelo Expedienle da
Secretdrios de Govemo e da Fazenda e PlaneCasa Civil,
jamento. considerando o disposlo no art. 6® da 1C 1.245-2014,
resolvem:
Artigo 1® - Fleam Induldas, no rol das Unidades Especlallzadas paniopantes da Bonificaqjo por Resuitacos - 8R, previslo
no Anexo I a que se relere o pardgrafo Onico do artigo 7® da
Resoluqao Conjunta CC/S6/SF8-7. de 03-12-2019, as segulnles
unidades policiais:
I - Departamemo de Operaqdes Policiais EstratEgicas DOPE, criado pelo Decreto 64.359, de 02-08-2019;
II - Dclegada de Pollda Espedallzada de InvestlgaqOcs
Criminals;
III - Delegada de Pollda de Homiddlos.
Artigo 2® - Fleam induldas, no rol das Eslruturas das
Areas de Aluaqio Compatlilhada - AACs, previstos no Anexo
II a que se refere o pardgrafo unico do artigo 10 da ResoluqSo
Conjunta COSG/SFP-7, de 03-12-2019, as seguintes unidades
policiais criadas e reorganizadas pela Rescluqao SSP 74, de
27 09-2019:
I • 4' Cia do 5" BatalhSo de Pollda Mllltar Mctropolitano;
II - 3® Cia do 7® BatalhSo de Pollda mllltar Melropolitano;
III • 4* Cia do 7° BatalhJo de Pollda Mllltar Metropolitano;
IV - 4‘ Cia do 9® BatalhSo de Policia Mililar Metropolitano:
V - 4® Cia do II® BatalhSo de Policia Mllltar Metropolltano;
VI - 3® Cia do 45’ BatalhSo de Policia Militar do Interior.
Artigo 3’ - Fleam Induldas, no rol das Unidades Espcdalizadas passfveis de receber BoniDcafSo por Resullados - BR,
previslo no Anexo VI a que se relere o artigo 17 da ResoluqSo
Conjunta CC/SG/SFP-7, de 03-12-2019, as seguintes unidades
policiais:
I - Departimento de Operaqdes Policiais EstratSglcas ■
DOPE, criado pelo Decreto 64.359, de 02-08-7019;
It - Delegada de Pollda Espedallzada de Investigaqies
Criminals na Seccional de Sao Bernardo do Campo, criada pelo
Decreto 64.528, de 15-10-2019;
III - Delegacy de Pollda Espedallzada de Invtstigaqies
Criminals na Seccional de TaubatS, ctlada pelo Decieto 64.528,
de 15-10-2019;
IV - Delegada de Pollda dc Homiddlos de Campinas, criado
pelo Decreto 64.531, de I6-I0-2019;
V - 5® BatalhSo de Pollda de Choque- Canil, subordinado
ao Comando dc Pollciamcnto dc Choque, criado pelo Deaeto
64.413, de 26-08-2019;
VI -10® BatalhSo deAqoes Especiais da Pollda, subordinado
ao Comando de Policiamento do Interior-9, criado pelo Decieto

FUNDACAO PROF. DR. MANGEL PEDRO
PIMENTEL
Extratos de Contratos
IIi Contrato DC 0070/2080120/20
-omratanle: Valmir Veanholi ME
Contratada: Pemt. De Lucelia
Intervenlente: FundaqOo Prol. Dc Manoel Pedro Pimentel
(Funap)
bjeto: Vlabillzaqao de Trabalho a Populaqao Carceriria
Perlodo: 12 meses - Vigjnda: 10-02-2020 ate 09-02-2021
Data da Assinatura: 05-01-2020
Valor estlmativo: R$ 144.639.60
Parecer AJ/FUNAP/091/2020.KS - 14-02-2020
2) Contrato DC 0059/2080152/20
Contratante: Fabrics de Botoes Cotozita Sa
Contratada: Hospital de Custbdia e Tratamento PsiquiStrico
de TaubatE
Intetveniente: FundaqJo Prol. Dc Manoel Pedro Pimenlel
[Funap)
Objeto: ViabilizaqSo de Trabalho a PopulaqSo CarcetSria
Perlodo: 12 meses - VtgSncia: 04-02-2020 at* 02-02-2021
Data da Asslnataa: 04-02-2020
Valor esb'matrvo: R5 361.599,00
Parecer AJIFUNAP/084/2020.KS - 13-02-2020
3) Contrato DC 0169/20P0350/20
Contratante: IrmSos Dalaneze Uda
Contratada: CDPDeUmeira
Intervenlente: FundaqSo Prol. Dc Manoel Pedro Pimentel
IFunapI
Objeto: ViabiliiaqSo dc Trabalho a PopolaqSo CarccrStia
Perlodo: 12 meses - VigSncia: 25-03-2020 ate 24-03-2021
Data da Assinatura: 16-03-2020
Valor estlmativo: R5 376.062,96
Patecer AJ/FUNAP/202/2020.KS - 23-03-2020

Fazenda e
Planejamento
GABINETE

do

SECRETARIO

64.413.de 26-08-2019;
VII - 11® BatalhSo dc Aqoes Especiais da Pollda. subordinado ao Comando de Policiamento do Interior-3, criado pelo
Decreto 64.413, de 26-03-2019.
Parigralo Cmko - As unidades polidais a que se refere
estc artigo licam Induldas no Anexo VI a que se refer* artigo
17 da ResoluqSo Conjunta COSG/SFP-7, de 03-12-2019, nos

Resoluqio Conjunta SFP/PGE -1. de 2-4-2020

PENITENClARIA ASP LINOOLFO TER^ARIOL FILHO
DE MIRANDdPOLIS

Dapte sobre a prorrog^bo do p/uo de vabdsde
das Cendbes Pouivas com Efeitos de Negativas
emitidas pela Sefai/PGE

Despacho do Diretor Ticnico III, de 1“*4-2020
Determinando a rea'i:a;ao da Aporatfo Preliminar para
devida apura^o dos fatos ocorridos em 27-03-2020 nos termos
do artigo 264. da lei 10.261. de 28-10-1968. alterada pela lei
Complememar 942, de 06 06-2003. a instaura^o da Apuratfo
Preliminar 010/2020, em razSo dos fatos, visando as provic^ncias que o caso requer (Despacho 39/2020).

0 Seaetirio da Fazenda e Planejamento e a Procuradora
Geral do Estado.

seguintes termos:

PENITENClARIA DE FLORlNEA
Despacho do Diretor, de 25-3-2020
Determinando a realizaqSo de ApuraqSo Preliminar, para
a devida apuraqao dos latos ocorridos no dia 20 03-2020, nos
termos do anigo I® da Resoluqao SAP-139, de 27-10-2017 e
anigos 264 e 265 da lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela
lei Complementar 942, de 06 06-2003 (Comunkado de Evento
0067/2020) - Despacho 179/2020,

PENITENClARIA ZWINGLIO FERREIRAPRESIDENTE VENCESLAU I
Portaria PZFPV-22, de 2-4-2020
0 Diretor Ticnico III da PenitcndSria 'Zwinglio Ferrelta' de
Presidente Venceslau, resolve:
Artigo I® • Designar para comporem a Comissao Permanente de Reccbimento de Maleriais e Serviqos, os segulnles
servidores:
Titulares; Francisca Teixcira, RG. 19.920.091, Ofidal Administralivo, Carlos Donizetti da Silva, RG 11204.851, Diretor
Tecnico II do Centro de Trabalho e EducaqSo e. Paulo Cesar da
ConcelqSo, RG. 23.393.574-5, Ageme de Seguranqa PenltendSria
de Classe V.
Suplenles: Cicero da Silva, RG. 18.052.999, Agente de
Seguranqa e Disciplina Classe VI e Valmir Curdelro de Lima, RG
23.159.139-1. Ageme de Seguranqa e PenitenciJria de Classe
VI. Jose Camelo de Aguiar Neto. RG 22.646.838-0. Agente de
Seguranqa PenltendSria de Classe V. AWemir Moreira Gahrao,
RG 24.645.312-6, Agente de Segutanqa PenitenciSria de Classe
V. Marcelo Freitas - RG 15.194.824-0, Agente de Seguranqa
PenitenciSria de Classe VI, Reginald© Rodrigues, RG 17.485.1777, Direlor I du Nucleo de Olidnas do Centro de Trabalho e
EducaqSo e Armando Prates. RG 16.852.583-5, Auxiliar de
Serviqos Gerais.
Anigo 2“ - Esta Portaria entrari
vigor na data de sua
publicaqSo, ficando revogada a Portaria 005/2020-PZFPV,

Artigo 4® • Fleam exduldas do rol das Eslruturas das Areas
de AtuaqJo Companilhada - AACs, previslo no Anexo II a que
se relere o paragralu tinico do artigo 10 da ResoluqSo Conjunla
CC/SG/SFP-7, de 03-12-2019. as seguintes unidades polidais
extinlas pela ResoluqSo SSP 74. de 27-09-2019:
I - 45‘ BatalhSo de Policia Mllltar Mctropolitano;
II ■ 47® BatalhSo de Pollda militar Melropolitano.
Anigo 5® - Fleam exduldas do rol das Unidades Especializadas passiveis de receber BonifkaqSo pnr Resulradns • BR,
"evlsto no Anexo VI a que se refere o artigo 17 da ResoluqSo
C.onjunla CC/SG/SFP-7. de 03-12-2019. as segulnles unidades
policiais:
I - Delegada de Pollda de Invesbgaqoes sobre Entorpecentes pertencenle S Delegada Seccional de Polida de SSo Bernardo
do Campo, extima pelo Decreto 64.528, de 15-10-2019;
II - Delegada de Policia de Invesbgaqoes sobre Entorpeccmes pertenceme S Delegada Secdonal de Policia de ToubatS,
extima pelo Deaeto 64.528, de 15-10-2019;

Krai! *5 *,1: u

III • Delegada de Policia de Investigaqbes Gerais perlencente S Delegada Seccional de Policia de TaubatS. extima pelo
Decreto 64.528, de 15-10-2019.
Anigo 6® - As unidades policiais Induldas no rol dos Anexos
I. II eVJ da Resoluqao Conjunta CC/SG/SFP-7, de 03-12-2019, nos
termos dos artigos 1°. 2® c 3" desta resoluqao conjunta, farao jus
ao receblmento da BonificaqSo por Resullados - 8R a partir da
data prevista nos respedivos atos normativos de criaqao.
Anigo 7® - As unidades polidais exduidas do rol dns Anexos
II eVl da ResoluqSo Conjunta CC/SG/SFP-7, de 03-12-2019. nos
termos dos artigos 4" e 5® desta resoluqSo conjunta, larSo jus
ao receblmento da BonificaqSo por Resullados - BR ate a data
respcctlvos alos normativos dc cxbnqSo.
prevista
Artigo 8® • 0 Anexo VI a que se refere o artigo 17 da
ResoluqSo Conjunta COSG/SFP-7, de 03-12-2019, concernenle
S vincuLiqSo das Unidades Especiallzadas a segulr indiendas.
passiveis de receblmento da BonificaqSo por Resullados - BR.
passa a vigorar com a seguinte tedaqSo:

• Itsedt.-O.ti id.

Hi: sUDKAtCl •»

PENITENClARIA DE FL6RIDA PAULISTA
Portaria PFP-55, de 2-4-2020
O Diretor Tecnico III, da PenilendSria "AEVP Cristiano de
Oliveira' de Florida Paulista, conlorme arbgo 3® do Decreto
47.297/02 e pelo Arbgo 6® da Resoluqao CEGP-10/02 e Resolu(So CC-27 DE 25-05-2006 resolve:
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Governo do Estado de Sao Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC lll/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Despacho
Assunto: CERTIDAO DE DEBITOS NAO INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA
CERTIDAO DE DEBITOS NAO INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA
SFP-EXP-2020/68140
DRTC-III - n°430
CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38
- Certifico que NAO EXISTEM debitos exigfveis nao inscritos em divida ativa de ICMS.
OBSERVANCES:
1- Tributes pesquisados: ICMS.
2- A presente certidao so e valida em relagao ao interessado.
3- Fica ressalvado o direito a Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, creditos tributaries
que venham a ser apurados.
4- Prazo de Validade da certidao: ate 30/9/2020, conforme Portaria CAT 20/1998 (DOE de
02/04/98).

Sao Paulo, 31 de margo de 2020.

ALEXANDRE LUIS SCHREURS PIRES
ASSISTENTE FISCAL I
DRTC lll/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA
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PARECER JURIDICON0 188/2020-LIC
DA: Procuradoria.
PARA: Chefe do Executivo.
D1SPENSA DE LICITACAO N° 019/2020

I - CONSULTA
A Secretaria Municipal de Administra9ao solicita a manifesta9ao dessa
Procuradoria sobre a possibilidade de formalizar process© administrative de contrata9ao
direta, com dispensa de licita9ao, fundamentada no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, da pessoa
juridica para CONTRATA^AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS,
PARA PRESTAQAO DE SERVINGS DE SEGUROS DE VEICULOS DA FROTA
MUNICIPAL DE PALMITAL - PR.

II-ANALISE
1.

4

A dispensa de licita9ao em razao de situa9ao de emergencia encontra-se
prevista na Lei 8.666/93:
Art. 24. E dispensdvel a licitagao:
(...)
IV - nos cases de emergencia on de calamidade publica, quando caracterizada
urgencia de siluagao que possa ocasionar prejidzo on comprometer a seguranga de pessoas,
obras, servigos, equipamentos e outros bens, publicos on particuiares, e somente para os bens
necessdrios ao atendimento da situagao emergencial on calamitosa e para as parcelas de obras
e servigos que possam ser concluidas no prazo maxima de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia on calamidade, vedada a
prorrogagdo dos respectivos contratos.

Para o enquadramento da hipotese como emergencia, que justificaria a
contrataqao direta, JESSE TORRES PEREIRA JUNIOR1 define:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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A emergencia como hipdtese de dispensa de licita^des (...) e caracterizadapda
obrigaqao imediata on urgente cpie tem a administraqao piiblica de evitar sitnaqoes cjue possam
causar prejuizos on o comprometimento da seguranqa das pessoas. Parece-nos que dois
requisites sdo importantes e ate indispensaveis para que possa o administrador, sem praticar
qualquer i/egalidade utilizar-se de permissive legal. O primeiro e o da obrigatoriedade da
emergencia ser reconhecida e declarada em cada case. A segunda diz respeito a
imprevisibilidade da situaqdo dentro de um quadra de mediana p creepquo pelo administrador.

Do mesmo modo, MAR£AL JUSTEN FILHO2 ensina:
A contrataqao administrative pressupoe atendimento do interesse publico. Isso
significa que a ausencia da contrataqao representaria um prejuizo para o bem publico. (...) Na
generalidade dos casos em que o Estado dispoe-se a contratar, e motivado a atuar para evitar
dano potencial. Toda e qualquer contrataqao administrative retrata a necessidade e
conveniencia de uma atuaqao conjugada entre o Estado e terceiros. Uma interpretaqdo ampla
do inc. IV acarretaria, por isso, a dispensa de licitaqdo como regra geral. O argumento da
urgencia sempre poderia ser utilizado. Ora, a ausencia de licitaqdo ndo constitui a regra, mas
a exceqdo. O inc. IV deve ser interpretado d luz desse princlpio. O dispositivo enfocado referese aos casos onde o decurso de tempo necessdrio ao procedimento licitatdrio normal impediria
a adoqdo de medidas indispensaveis para evitar dams irrepardveis. Quando fosse concluida a
licitaqdo, o dano jd estaria concretizado. A dispensa de licitaqdo e a contrataqao imediata
representam uma modalidade de atividade acautelatoria do interesse publico, (grifo nosso).

A emergencia, portanto, e caracterizada como a situa^o que demanda
providencias imediatas sob pena de comprometer a seguran9a de pessoas, obras, servitpos,
equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, que nao poderia aguardar o tramite
normal de um procedimento licitatorio. Assim, para a dispensa de licitacpao, o autor citado
acima afirma necessaria a presen^a de dois requisites, quais sejam:

a) Demonstragao concreta e efetiva da potencia/idade de dano: a urgencia deve
ser concreta e efetiva. (...) O comprometimento a seguranqa significa risco de
destruigdo ou de sequelas a integridade fisica ou mental de pessoas ou, quanto
a bens, o risco de sen perecimento ou deterioraqcio.
b) Demonstragao de que a contratagdo e de via adequada e efetiva para
eliminar o risco: a contratagdo imediata apenas sera admissivel se evidenciado
que sera instrumento adequado e eficiente de eliminar o risco. Havendo risco
de lesdo ao interesse publico, a contratagdo deve ser realizada, punindo-se o
agente que ndo adotou as cautelas necessdrias. (destacamos)
Sobre o tema, recentemente o Tribunal de Contas da Uniao assim decidiu4:
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E possivel a contragao por dispensa de licitagao, com suporte no comando contido no inciso IV
do art. 24 da Lei n° 8.666/1993, ainda que a emergencia decorra da inercia on incuria
administrativa, devendo ser apurada, todavia, a responsabilidade do agente publico que nao
adotou tempestivamente as providencias a ele cabiveis. Acorddo n.° 425/2012-TCU-P/endrio,
TC-038.000/2011-3, rel. Min. Jose Jorge, 29.2.2012.

No que tange ao momento da formaliza9ao do processo administrative e da
conseqiiente celebrate do contrato, MARQAL JUSTEN FILHO5 explica:

A ausencia de forma escrita acarreta a nulidade do contrato, que nao produzird efeito algum
(excetuada a hipotese referida no paragrafo unico). A gravidade da consequencia tambem se
destina a reprimir atuagoes indevidas e ilicitas. O terceiro nao poderd arguir boa-fe ou
ignordneia acerca da regra legal. Se aceder a contratagao verbal, arcard com as
consequencias. Mas e necessdrio admitir a existencia e validade de contratos administrativos
verbals, quando a formalizagdo for materialmente impossivel ou incompatlvel com os
pressupostos da propria contratagao. (...) Existent situagoes emergenciais que demandant
inicio imediato da execugdo da prestagdo pelo particular. Nesses casos, aguardar a
formalizagdo poderia acarretar a inutilidade da contratagao, eis que algum dano irrepardvel
poderia concretizar-se. Quando estiverem tais pressupostos, caberd a contratagao verbal, a
qua! deverd ser formalizada no mais breve espago de tempo. (...) Assim como a urgencia
autoriza a contratagao dir eta (art. 24, IV), tambem pode conduzir a que a formalizagdo da
avenga seja posterior ao inicio da execugdo da prestagdo devida pelo particular, sempre que
as circunstdncias assim o exijam. Trata-se de uma ressalva de forga maior, implicitamente
prevista em todo dispositive normative.

2.
Ja o Decreto Estadual n° Decreto 4315 de 21 de Mar90 de 2020, alterado pelo
assim estabelece:

Art. 1°. Fica autorizado, com fundamento na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
a aquisi9ao de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos de saude, por dispensa de
licitaijao, destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19.
Art. 2°. Nas dispensas de licita9ao decorrentes do disposto na Lei Federal n° 13.979, de 2020,
presumem-se atendidas as conduces de:
I - ocorrencia de situagao de emergencia;
II - necessidade de pronto atendimento da situagao de emergencia;
III - existencia de risco a seguran9a de pessoas, obras, prestagao de servi90s, equipamentos e
outros bens, publicos ou particulares; e
IV - limita^ao da contratagao a parcela necessaria ao atendimento da situa^ao de emergencia.
Art. 3°. A pesquisa de pre90S para atendimento das contrata^oes e licitagoes de de que trata a
Lei Federal n° 13.979, de 2020 podera ser realizada, na forma prevista neste decreto.
(...)VI - estimativas dos pre90s obtidos por meio de, no minimo, urn dos seguintes parametros:
a) portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mldia especializada;
c) sitios eletronicos especiaiizados ou de dominio amplo;
d) contrata9oes similares de outros entes publicos;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores, em numero mmimo de tres;
f) pesquisa de Pre90s Eletronica realizadas no sistema Licitagoes-e do Banco do Brasil.

3.
No caso em analise, encontra-se ainda o procedimento dentro do valor
estipulado pela Medida Provisoria n° 961 de 06 de maio de 2020, a qual estabelece os
seguintes valores para realizaqao de Dispensa de Licitagao:

Ait. 1° Ficam autorizados a administra9ao publica de todos os entes federativos, de todos os
Poderes e orgaos constitucionalmente autonomos:
1 - a dispensa de licita9ao de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei n° 8.666,
de 21 dejunho de 1993, ate o limite de:
a) para obras e servi9os de engenharia ate R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que nao se
refiram a parcelas de uma mesma obra ou servi9o, ou, ainda, para obras e servi90S da mesma
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e
b) para outros servi9os e coinpras no valor de ate R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
para aliena9oes, desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servi90, compra ou
aliena9ao de maior vulto que possa ser realizada de uma s6 vez; (grifei)

4.
O valor a ser contratado e de R$ 21.480,58 (cinquenta e um mil reais)
corresponde a melhor proposta ofertada pela empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
diante dos tres orqamentos carreados aos autos.

O Decreto Estadual n° Decreto 4315 de 21 de Marqo de 2020, que
regulamenta Lei 13.979/2020 no ambito do Estado do Parana, por seu turno estabelece em
seu art. 4°, inciso VI, alinea “e”:

(...) e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores, em numero minimo de tres;

Desta feita, esta atendida nos autos a pesquisa de preqo em acordo com o
Decreto Estadual, vez que o procedimento esta balizado em pesquisa de prei^o realizada
junto a tres fornecedores do objeto.
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5.
Das justificativas apresentadas e dos documentos que instmem o processo
administrative verifica-se ter se caracterizado a situate de urgencia/emergencia prevista
em lei, bem como existencia de risco a pessoas, ante, principalmente no que tange aos
veiculos da saude, mormente porque tal situate esta presumida por foripa de Lei Federal,
que assim o declarou, no art. 4-B da Lei n° 13.979/2020, o que confere fundamento fatico e
juridico a contrata9ao direta.
Outrossim, foi justificada a escolha do fornecedor (que apresentou a melhor
proposta entre a as tres oi*9adas) e o pre90 a ser pago.

Ill - CONCLUSAO
Posto isso, e frisando-se que a presente analise se restringe ao aspecto
estritamente jundico-formal, nao adentrando, portanto, na analise da conveniencia e
oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de natureza eminentemente tecnicoadministrativa, sendo de responsabilidade dos orgaos envolvidos as informa9oes prestadas,
com base nas quais esta analise juridica foi realizada, onina-se pela possibilidade da
contrata9ao direta, com dispensa de licita9ao, da pessoa juridica, com a posterior
formaliza9ao do processo e do contrato administrative , neste caso especifico, com
fundamento nos artigos 24, IV e 26 da Lei n° 8.666/93 e Lei Federal n° 13.979/2020.
Este e o parecer opinativo, salvo melhor juizo e entendimento.
Palmital, 15 de maio de 2020.

DANILO^MpRIM SCHREINER
Procurador Municipal
OAB/PR 46.945
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Memorando n° 039/2020'GAB

i!

Palmital (PR), 15 de Maio de 2020.

\

Protocolo- 623/2020

I

Interessado- Secretaria de Municipal de Administragao

s

Assunto^ Autorizagao de Licitagao

r:
#

i.
if

Nos termos do Memorando, encaminhado pela Secretaria de Saude Municipal
acima descrita no oficio sob n° 30/2020, requisitando seja autorizado para licitagao, ”
DEFIRO o pedido.

v!

<
:
*

Outrossim, determine o encaminhamento do presente feito ao Setor de

■

Licitagoes de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os seguintes
setores:

'

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios

>■

if

disponiveis para a realizagao do aditivol
b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de
procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem

>*
*
Hi

como as demais providencias a serem adotadas para o certamei
'd

Por fim, retornem os autos ao Setor de Licitagoes de Contratos, para a
elaboragao os procedimentos do process© licitatorio.

s
*
s
!■

Atenciosamente,

a
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

t

I
1
r

>■
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 045/2020
DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2020

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS,
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE SEGUROS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.

PARA

VALOR: R$ 21.480,58 (Vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reals e cinquenta e oito centavos )
PRAZO DE VIGENCIA: 15/05/2021
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas
Fiscais.
CONTRATADO:

MAFRE

SEGUROS

GERAIS

S/A,

inscrita

no

CNPJ

n°

61.074.175/0001-38
DOTAQAO ORQAMENTARIA:
bQTAQOES
Exercicio Conta da Funcional program£tica
da
despesa
despesa
08.002.10.301.1001.2086
2020
339

Fonte de Natureza da
recurso despesa

Grupo da fonte

303

Do Exercicio

3.3.90.39.69.020

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da
Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que
embasam esse processo.

Palmital, 15/05/2020.

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Or: 0051
in

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75G80025/0001 -82

HOMOLOGAgAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 019/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°045/2020

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS,
PRESTAgAO DE SERVigOS DE SEGUROS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

PARA

Com fundamento nas informagoes constantes no Oflcio da Secretaria Municipal de Educagao,
ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito
Municipal

resolve

HOMOLOGAR

a

dispensa

de

licitagao

para

a

contratagao

supramencionada, tendo como contratada MAFRE SEGUROS GERAIS S/A,

supra

inscrita no

CNPJ n° 61.074.175/0001-38, Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a
necessidade de publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao
interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal

almital, 15/06/2020

1

'ALDEtMEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIP.

''

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000052

CNPJ 75680025/0001-82

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAQAO
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°019/2020

REF: OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE SEGUROS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, conforme
art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 045/2020, Dispensa de
Licitagao n° 019/2020, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitagao n°
019/2020, para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora:
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A, inscrita no CNPJ n° 61.074.175/0001-38.
Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 15/05/2020

NEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNI*J 73«B0025/a0C1-82

nr'nC53
^ *

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO
Departamento de Compras e Licitagdes
DISPENSA DE LICITAQAO N° 019/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°045/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°055/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PALMITAL, ESTADO DO PARANA E A
EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A.

Pelo presente instrumento, o Municipio de PALMITAL-PR, pessoa juridica de direito
publico, inscnto no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrative na
Rua Moises Lupion, n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo
Prefeito Municipal Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG
6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua
XV de Novembro, 534, centre, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A, inscrita
no CNPJ n° 61.074.175/0001-38, com sede administrative na Av. das Nagoes
Ala “A”, 17° andar, Vila Gertrudes, CEP-04794-000- Sao
Unidas, n° 14.261
Paulo/SP, neste ato representada pelo Sr. PROCURADOR ALEXANDRE PONCIANO
SERRA, brasileiro, casado, securitario, portador da Carteira de Identidade RG n°
29.499.56/SSP/SP, inscrito no CPF n° 219.802.708-99, residente e domiciliado em
Sao Paulo Capital, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o
presente Contrato, nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei 13.979/2020 e
MP 961/2020, assim como pelas condigoes da proposta de seguro e pelas clausulas a
seguir expresses, definidoras dos direitos, obrigagoes e responsabilidades das partes.
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA PRESTAQAO DE
SERVIQOS DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

DATA DO CONTRATO: 15/05/2020

VIGENCIA: 15/05/2021

VALOR TOTAL: R$ 21.480,58 (Vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reals e cinquenta e
oito centavos)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

tir\ cifA*

httpi/Zwww.dia^lMidflMJdbtoRbii^np/
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DISPENSA DE LICITACAO 019/2020

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 045/2020
DISPENSA DE LICITACAO N0 019/2020
OBJETO: CONTRATA^AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SEGUROS, PARA PRESTA^AO DE SERVICOS DE
SEGUROS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
VALOR: R$ 21.480,58 (Vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reals e
cinquenta e oito centavos )
PRAZO DE VIGfeNCIA: 15/05/2021
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentaijao
das respectivas Notas Fiscais.
CONTRATADO: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A, inscrita no
CNPJ n° 61.074.175/0001-38
DOTACAO ORCAMENTARIA:
dotacOes
Excrcicio Coma da Funciona! programalica

Fonic dc Natureza da dcspcsa Grupo da fonte

da despesa despesa

recurso

2020

339

08.002.10.301.1001.2086

303

3.3.90.39.69.020

Do Excrcicio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tern
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, nos termos do
Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que
embasam esse processo.
Palmital, 15/05/2020.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
HOMOLOGACAO
DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°045/2020
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SEGUROS, PARA PRESTACAO DE SERVI^OS DE
SEGUROS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Com fundamento nas informaijoes constantes no Oficio da Secretaria
Municipal de Educa^ao, ante as justificativas que se embasam no Art.
24, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve
HOMOLOGAR a dispensa de licitaijao para a contratai^ao supra
supramencionada, tendo como contratada MAFRE SEGUROS
GERAIS S/A, inscrita no CNPJ n° 61.074.175/0001-38. Para a
efetivaijao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de
publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o
atendimento ao interesse publico.
Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 15/05/2020
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
RATIFICACAO
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO N°019/2020
REF:
OBJETO:
CONTRATACAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE SEGUROS DE VEICULOS DA FROTA
MUNICIPAL, conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

of:nC5;

A documenta^ao referente ao Procedimento Licitatorio n° 045/2020,
Dispensa de Licitaipao n° 019/2020, atende a todos os requisites do
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a
Dispensa de Licitaqao n° 019/2020, para a contrataqao dos services
supramencionados, junto a empresa vencedora: MAFRE SEGUROS
GERAIS S/A, inscrita no CNPJ n° 61.074.175/0001-38.
Encaminhe-se para publicaijao e demais providencias legais
Palmital-PR, 15/05/2020
VALDENE1 DE SOUZA
Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EXTRATO DO CONTRATO 055/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Compras e Licitafdes
DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°045/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°055/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PALMITAL, ESTADO DO PARANA E A
EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A.
Pelo presente instrumento, o Municipio de PALMITAL-PR, pessoa
juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion,
n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo
Prefeito Municipal Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro,
casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF
sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534,
centra,
Palmital-PR,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: MAFRE SEGUROS
GERAIS S/A, inscrita no CNPJ n° 61.074.175/0001-38, com sede
administrativa na Av. das Na9oes Unidas, n° 14.261 - Ala “A”, 17°
andar, Vila Gertrudes, CEP-04794-000- Sao Paulo/SP, neste ato
representada pelo Sr. PROCURADOR ALEXANDRE PONCIANO
SERRA, brasileiro, casado, securitario, portador da Carteira de
Identidade RG n° 29.499.56/SSP/SP, inscrito no CPF n° 219.802.70899, residente e domiciliado em Sao Paulo Capital, doravante
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente
Contrato, nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei
13.979/2020 e MP 961/2020, assim como pelas condigoes da proposta
de seguro e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obriga^oes e responsabilidades das partes.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SEGUROS, PARA PRESTA^AO DE SERVINGS DE
SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
DATA DO CONTRATO: 15/05/2020
VIGENCIA: 15/05/2021
VALOR TOTAL: R$ 21.480,58 (Vinte e um mil, quatrocentos e
oitenta reals e cinquenta e oito centavos)
FORO: Comarca de Palmital - PR.
Publicado por:
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